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Iată cum găsiţi aparatul ideal pentru încorporare

Grupuri de modele. 

---
 Aparate încorporabile

Aparatele pot fi montate fără probleme în spatele ușii mobi-
lei de bucătărie, fiind astfel integrate perfect în bucătărie. 
Prin încorporarea aparatului, se creează optic un front unitar 
al mobilei de bucătărie. Atenţie la tehnica de montare a ușii 
mobilei:

Montajul fix al ușii (1)

Ușa aparatului se leagă stabil de ușa mobilierului prin 
fixarea directă a ușii mobilei de ușa aparatului.

Tehnica ușii antrenate / glisante (2)

Ușa mobilei este fixată direct pe dulapul înalt, fiind legată
de ușa aparatului prin intermediul unor șine de glisare. 
La deschidere și la închidere, ușa mobilei glisează de-a 
lungul șinei.

Aparate încorporabile, amplasabile sub blatul 

de lucru

Prin posibilitatea integrării aparatului de răcire și congelare
în spatele unei uși de mobilier, se oferă o imagine optică
unitară a bucătăriei. Prin montajul cu ușa fixă, ușa aparatu-
lui și ușa mobilierului sunt fixate între ele. Ambele sensuri 
ale ventilaţiei se realizează prin soclul aparatului, astfel 
încât în blatul de lucru nu sunt necesare fante de aerisire. 
Soclul facilitează adaptarea la mobila de bucătărie atât în 
înălţime cât și în adâncime.

Centru de prospeţime încorporabil de la pagina 37

Centru de alimentare Side-by-Side de la pagina 41

Combine frigorifice de la pagina 46 de la pagina 53

Frigidere de la pagina 60 de la pagina 69 de la pagina 69 de la pagina 72 de la pagina 78 de la pagina 81

Congelatoare de la pagina 90 de la pagina 91 de la pagina 93 de la pagina 95
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Calitate

Ne gândim la toate acestea zilnic, deoarece un frigider nu 
este numai un aparat pentru noi. Mai degrabă, el ar trebui 
să fie un partener care susţine acolo unde poate ... care 
se gândeşte, îşi asumă sarcini şi facilitează munca. 
Pentru a face acest lucru, dezvoltăm în permanenţă 
aparatele. Deoarece cu cât acestea sunt mai inteligente 
şi mai utile, cu atât aveţi mai mult timp pentru toate cele-
lalte lucruri importante din viaţa dumneavoastră. 

Cea mai înaltă calitate este un standard 
pentru noi. 

Producem frigidere şi congelatoare de înaltă calitate încă 
din 1954 şi le vindem în toată lumea. În esenţă, suntem 
încă o afacere de familie şi avem rădăcini în Germania. 
Aici continuăm să ne dezvoltăm produsele. Inginerie 
germană – dintr-o legătură cu fondatorul nostru şi în 
cunoaşterea know-how-ului care a fost inclus aici pentru 
generaţii de ingineri. 

Înainte de a ne gândi la 
frigidere, ne gândim la 
dumneavoastră.

---
Frigiderele trebuie să refrigereze.  
Dar ce ar trebui să mai poată face 
aparatele moderne în zilele noastre? 
Cum satisfac mai bine nevoile clienţi-
lor? Cum pot fi făcute mai eficiente, 
mai intuitive şi mai contemporane?

Calitate

Nu numai spunem acest lucru. 

Noi garantăm acest lucru.

În timpul producţiei, analizăm foarte atent toate componen-
tele frigiderelor noastre şi testăm mult mai riguros şi mai 
des decât este cerut legal — în cele din urmă chiar înainte 
de ambalare. Abia atunci aparatele noastre au voie să se 
odihnească puţin. Toate locaţiile noastre de fabricaţie sunt 
certificate conform normelor internaţionale de calitate 
ISO 9001 şi de management al mediului ISO 14001. Nimic 
nu este mai uşor pentru noi decât să garantăm timp de cel 
puţin doi ani că produsele noastre sunt lipsite de defecte de 
material şi de fabricaţie şi sunt deosebit de uşor de montat. 
Cu GaranțiePlus puteţi prelungi această garanţie simplu 
pentru încă 10 ani.

Un lucru este în orice caz sigur: Vă veţi bucura mult timp de 
aparatul dumneavoastră Liebherr.

Nimic nu ar trebui să dureze mai puţin decât mult.

Chiar şi cele mai mici detalii simt exigenţele noastre de cali-
tate. De exemplu, înainte ca o balama de uşă să fie aprobată 
de noi, aceasta trebuie să parcurgă cel puţin 100.000 de 
cicluri de deschidere. Acest lucru corespunde unei utilizări 
de mai mult de 15 ani. La această durată de serviciu sunt 
testate la noi şi toate celelalte piese funcţionale. Avem şine 
de nivelare, astfel încât aparatul dumneavoastră încorpo-
rabil să funcţioneze perfect pentru o lungă perioadă de 
timp şi să stea ferm, chiar şi atunci când lemnul lucrează în 
bucătărie. Acestea compensează armonios orice denivelare 
dintre podea şi aparat, astfel încât uşa frigiderului să se 
închidă bine în orice moment. Sună simplu, dar este crucial 
să evitaţi condensul şi consumul crescut de energie.

Şi dacă, contrar aşteptărilor, ceva nu mai îndeplineşte 
cerinţele dumneavoastră, dumneavoastră sau partenerul 
de service competent îl poate corecta de obicei rapid, 
deoarece fiecare dintre aparatele noastre este extrem de 
uşor de reparat. Păstrăm toate piesele de schimb esenţiale 
în stoc timp de peste 10 ani. Acest lucru vă economiseşte 
bani pentru reparaţii minore sau cumpărarea unui aparat 
nou — şi este şi durabil.



8 9

Hydro
Breeze

Tehnologie de prospeţime

DuoCooling. Fără uscare.

Tehnologia noastră de bază în toate combinaţiile de frigider 
şi congelator se numeşte DuoCooling. Datorită celor două 
circuite de răcire complet separate, se asigură că nu există 
schimb de aer între compartimentele frigider şi congelator. 
Alimentele nu se usucă şi nici nu se transmite miros –  
astfel încât doar Camembert-ul să miroase şi să aibă gust 
de Camembert.

EasyFresh. Ideal pentru fructe şi legume.

Garanţia pentru prospeţime din frigiderul dumneavoastră 
Liebherr. Aici se simt ca acasă fructele şi legumele neamba-
late. La aceeaşi temperatură ca în compartimentul frigide-
rului şi etanş, salata, de exemplu, va rămâne încă proaspătă 
după 10 zile.

BioFresh. Pachetul nostru bun la toate.

Cu tehnologia BioFresh consacrată sunt depozitate alimen-
tele semnificativ mai răcite decât în restul aparatului. La 
temperaturi puţin peste 0 °C şi umiditatea aerului perfectă 
BioFresh oferă condiţiile ideale de depozitare. Fructele şi 
legumele se simt cu adevărat bine în BioFresh pentru fructe 
& legume mereu proaspete. Carnea, peştele şi produsele din 
lapte sunt păstrate cel mai bine în DrySafe.

Delicios pentru mai 
mult timp: Prospeţimea 
este o chestiune de 
tehnologie.

---
Oricine depozitează alimente în 
condiţii climatice optime nu numai 
că asigură prospeţimea şi durata de 
valabilitate deosebit de lungi, dar  
contribuie şi la reducerea risipei de 
alimente. Acest lucru este posibil  
cu aparatele noastre — datorită 
 combinaţiei perfecte de tehnologii 
integrate de prospeţime. 

BioFresh Professional. 

Refrigeraţi ca profesioniştii.

O inovaţie deosebită vine cu BioFresh Professional şi cea 
mai nouă caracteristică HydroBreeze. La fiecare deschidere 
a uşii şi la fiecare 90 minute este generată o ceaţă proas-
pătă şi rece, care se aşterne ca balsamul peste fructe şi 
legume. Ceaţa asigură prospeţimea şi îmbunătăţeşte struc-
tura — efectul wow deosebit.

Proaspăt. Durabil. Sănătos. 

Clima de depozitare: Am putea scrie atât de multe despre 
acest lucru. În rezumat, există trei motive principale care ne 
determină să o perfecţionăm în continuare. Primul: O climă 
ideală contribuie la o durată de valabilitate a alimentelor 
dumneavoastră. Vă puteţi bucura de ele proaspete mai 
mult timp. Al doilea: Acest lucru evită aruncarea inutilă 
a alimentelor şi cumpărăturile constante. Al treilea: Depozi-
tarea optimă ajută la protejarea vitaminelor şi substanţelor 
nutritive. Şi contribuie la o alimentaţie sănătoasă. 

Tehnologie de prospeţime

HydroBreeze — ceaţa proaspătă şi rece.

Inspiraţia pentru HydroBreeze am găsit-o în 
Valea Salinas din California. Datorită apropierii 
de Oceanul Pacific rece, se aşterne vara o ceaţă 
fină umedă peste vale şi câmpuri. Acest lucru 
împiedică o uscare a legumelor cultivate aici. 
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Confort & flexibilitate Confort & flexibilitate

Se potriveşte perfect 
nevoilor dumneavoastră.

---
Frigiderele şi congelatoarele sunt 
 utilizate zilnic. Sunt de mult timp 
parte integrantă a vieţii noastre. Şi 
asta ar trebui să fie cât mai uşor şi 
mai comod pentru dumneavoastră.  
De aceea dezvoltăm aparate incorpo-
rabile care impresionează prin uşu-
rinţă în utilizare, claritate şi flexibili-
tate – de la deschiderea ușii până la 
cel mai mic detaliu al dotării. Astfel  
se adaptează optim necesităților 
dumneavoastră.

Vă place ca lucrurile să fie în ordine? Cu VarioBox şi Vario-
Safe depozitaţi obiecte mai mici chiar în uşă sau spaţiul 
interior – întotdeauna exact la înălţimea dorită. Vă plac 
băuturile reci? Raftul din sticlă de deasupra BioFresh-Safe 
se transformă dintr-o mişcare într-un spațiu de depozitare 
a sticlelor. De asemenea, sunteţi bine pregătit cu aparatul 
din noua noastră serie și în compartimentul congelator: 
VarioSpace creează spaţiu pentru cel mai mare curcan sau 
cel mai înalt tort de îngheţată. Apropo de torturi: Pentru toţi 
fanii de prăjiturele frigiderele şi combinele noastre oferă 
spaţiu suficient pentru o tavă de gătit plină cu prajituri gata 
să intre în cuptor.

Plin de alimente. Şi confort.

Astfel încât toate alimentele dumneavoastră să fie întot-
deauna perfect accesibile, aparatele noastre au în compar-
timentul frigiderului sau congelatorului sertare telescopice, 
pe care sertarele să gliseze foarte uşor înainte şi înapoi. 
Și chiar și după ce ați găsit toate ingredientele, există încă 
mai multă comoditate. Mulțumită SoftSystem. Aceasta 
înseamnă că ușile noastre se închid întotdeauna ușor și în 
liniște, chiar dacă forța aplicată este puțin prea mare.

Viaţa este un spectacol la cerere. 

Dotările noilor aparate incorporabile vă oferă mai mult 
spaţiu liber: Raftul din sticlă divizibil fără efort cu o singură 
mână creează spaţiu pentru vase înalte şi carafe.  
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Atemporal şi elegant.  
Design pentru fiecare 
bucătărie.

---
Ascuns în spatele fronturilor bucătă-
riei aparatul dumneavoastră Liebherr 
rămâne la prima vedere nedescoperit 
şi acordă prioritate designului bucă-
tăriei. Dar la deschidere devine clar: 
în spate este ascuns ceva  deosebit.

Designul întâlneşte funcţionalitatea.

Pur şi atemporal pe de o parte, elegant şi exclusiv pe de altă 
parte. Noul limbaj de design se potriveşte perfect oricărui 
interior. Componentele din sticlă şi oţel inoxidabil conving 
la interior. Manopera precisă, un ochi pentru detalii şi com-
binaţia armonioasă de materiale, forme şi culori creează  
o imagine generală estetică. Acest lucru este pus subtil în 
scenă de noul concept de iluminare. 

Design Design

Noul concept de iluminare LightTower 
luminează interiorul în mod egal şi 
susţine rafturle din sticlă. Flexibil, 
economisind spaţiu, inedit.

Doar un ventilator? Nu, noul ventilator 
cu iluminare ambientală asigură o 
distribuţie aproape uniformă a tempe-
raturii şi în acelaşi timp include filtrul 
de cărbune activ FreshAir. Funcțio-
naliate la cel mai bun nivel posibil.
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Performanţă în echilibru Etichetă energetică UE

Eficienţă energetică

Aparatele noastre incorporabile ocupă poziţii de top în 
clasamentul eficienţei. Acest lucru economiseşte resursele 
preţioase ale mediului nostru şi datorită costurilor reduse 
cu energia electrică, economiseşte şi banii dumneavoastră.

Volum

Avem aparatul potrivit pentru toate familiile, situaţiile de 
viaţă şi înălţimile de nișă. De la sertare foarte mari până la 
cele mai mici detalii, ne asigurăm să nu irosim niciun litru 
din volumul aparatului. De exemplu, cu soluţii de iluminare 
încorporate în carcasă pentru a economisi spaţiu.

Nivelul de zgomot

În conceptele moderne de locuit, bucătăria şi spaţiul de 
locuit se contopesc din ce în ce mai mult. Acest lucru 
 subliniază importanţa aparatelor de răcire deosebit de 
 silenţioase. Noua noastră gamă de incorporabile oferă  
de aceea o gamă largă de aparate extrem de silenţioase.  
Parţial se atinge şi nivelul ultra silenţios de 29 dB. 

Puterea de răcire

Sistemul inteligent de senzori adaptează în permanenţă 
puterea de răcire la utilizarea actuală – astfel aparatele 
noastre incorporabile sunt foarte eficiente din punct de 
vedere energetic şi economice în viaţa de zi cu zi. În acelaşi 
timp acestea oferă rezerve suficiente de putere. De exem-
plu, pentru a răci o cantitate mare de alimente după cum-
părăturile săptămânale sau deosebit de bun pentru vizite 
spontane. Băuturile pot fi aduse extrem de rapid printr-o 
apăsare de buton la o temperatură de băut placută doar 
printr-o apăsare de buton.

Perfect echilibrat:  
un pachet complet,  
puternic.

---
Un aparat de răcire bun este un ade-
vărat pachet bun la toate: Pe lângă 
consumul redus de curent şi nivelul 
scăzut al zgomotului, trebuie să ofere 
şi spaţiu suficient pentru alimente 
şi trebuie să dispună de rezerve de 
putere, dacă se ajunge la acest lucru. 
Din acest motiv nu ne concentrăm 
numai asupra unui singur factor, ci 
avem în vedere concomitent toate 
situaţiile de utilizare. Aparatele 
noastre oferă astfel un pachet com-
plet echilibrat, perfect corelat din 
punct de vedere al eficienţei energe-
tice, volum, nivelului de zgomot şi 
puterii de răcire. Deci, la noi toate 
lucrurile bune vin în patru.

Tehnologia se dezvoltă în 
continuu. 
Şi nici noi nu ne oprim niciodată.

Lucrăm în permanenţă la caracteristici, 
care să uşureze munca în viaţa de zi 
cu zi, să optimizeze depozitarea şi să 
scadă consumul. Am fost unul dintre 
primii producători în Europa care să 
dezvolte frigidere și congelatoare cu 
cea mai înaltă clasă de eficiență. Şi 
acesta este şi obiectivul nostru pentru 
viitor. Apropo, frigiderele şi congela-
toarele lucrează non-stop şi reprezintă 
până la 15 % din factura de energie 
electrică. Deoarece aparatele noastre 
consumă mai puţină energie, acestea 
aduc o contribuţie importantă și la 
protejarea climei.

Noua etichetă energe
tică UE pentru aparatele 
electrice.

---
Aparatele eficiente şi ineficiente 
pot fi diferenţiate acum mai uşor. 
Odată cu reforma etichetei energe-
tice, aparatele vor fi distribuite 
din nou pe scara de eficienţă de la 
A până la G. Acest lucru vă aduce 
şi mai multă transparenţă.

1  Codul QR pentru identificarea 
produsului în baza de date 
UE EPREL (European Product 
Database for Energy Labeling).

2  „Identificatorul de model“ pentru 
identificarea manuală a produsu-
lui în baza de date UE EPREL, de 
ex. prin numărul de articol.

3  Scara nouă de eficienţă „A“ până 
la „G“. În orice caz, „G“ este pre-
văzut numai pentru răcitoarele 
de vin.

4  Suma volumelor de depozitare 
ale tuturor compartimentelor 
congelatoarelor.

5  Suma volumelor de depozitare 
ale tuturor compartimentelor 
congelatoarelor și frigiderelor.

6  Nivelul de zgomot este acum 
clasificat în clasele „A“ până 
la „D“. 
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Conectivitate

Progres încorporat.

Frigiderul gândeşte pentru dumneavoastră acolo unde 
poate. Astfel vă aminteşte de exemplu de băuturile uitate 
în compartimentul congelatorului – datorită BottleTimer-ului 
integrat. Sticlele sparte sunt acum de domeniul trecutului.

Dacă sunteţi în concediu, comutaţi pur şi simplu frigiderul 
dumneavoastră în HolidayMode. Astfel economisiţi multă 
energie.

Şi deosebit de interesant pentru toţi cei cărora le place să 
meargă la frigider din când în când noaptea: NightMode.  
Compartimentul interior este iluminat numai cu lumină 
difuză. Astfel vă puteţi întoarce repede la culcare după  
o gustare de la miezul nopţii şi vi se garantează că 
nu vă treziţi mai devreme din somn.

Orice aduce viitorul, 
aducem noi acum.

---
Un lucru este clar: tehnologia va 
deveni din ce în ce mai deşteaptă. 
Dar trebuie să fie şi un frigider inteli-
gent? Nu trebuie să fie. Dar credem: 
Un alt cap rece în gospodărie nu 
poate face nici un rău. Aparatele 
noastre se dovedesc a fi asistenţi  
de încredere în spatele scenei dato-
rită funcţiilor inteligente.

Mergem la sigur.

Protecţia datelor este foarte importantă pentru noi. Din 
acest motiv am ales un partener software, care împărtăşeşte 
standardele noastre ridicate: Microsoft. În calitate de prim 
furnizor de servicii Cloud, Microsoft a obţinut o certificare 
conform standardului internaţional ISO/IEC 27018 pentru 
protecţia datelor şi utilizează cu AES-256 aceeaşi tehnologie 
de codificare, care este utilizată şi în industria bancară.

Întotdeauna bine conectat.

Toate modelele noastre noi de încorporare sunt fie conec-
tate deja din fabricaţie în reţea sau pot fi conectate ulterior 
prin SmartDeviceBox cu WLAN. 

Astfel profitaţi de multe posibilităţi noi ale aplicaţiei noastre 
SmartDevice şi de asocierea frigiderului dumneavoastră  
într-un mediu Smart Home existent. Acest lucru vă permite 
să controlaţi cu uşurinţă aparatul prin serviciile de asistenţă 
precum Amazon Alexa sau serviciile online precum IFTTT. 

Datorită conectării în reţea ajung şi mesaje importante de 
stare direct pe telefonul dumneavoastră mobil. De exemplu 
despre uşa frigiderului încă deschisă prin DoorAlarm. Apli-
caţia noastră SmartDevice are mai mult de oferit. Aici găsiţi 
şi conţinuturi atractive referitoare la sfaturi de depozitare, 
accesul la manualele de utilizare, extinderi de garanţie, 
accesorii şi multe altele.

Pe scurt: Cu aparatele noastre sunteţi pregătit deja de 
astăzi pentru ziua de mâine.

Aflați mai multe despre modul în care frigiderul 
conectat digital la o rețea vă face viața de zi cu 
zi mai ușoară: home.liebherr.com/getsmart

Aici puteţi descărca aplicaţia SmartDevice:
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OpenStage OpenStage

Bucătăria devine un 
 galantar de magazin: cu 
 noile sertare OpenStage.

---
Acum devine clar: Cu sertarele transpa-
rente OpenStage stabilim noi standarde 
pentru uşurinţa în utilizare şi design. 
Inspirat de vitrinele din magazinele rafi-
nate de delicatese, conceptul OpenStage 
pune produsele alimentare în centrul aten-
ţiei dintr-o privire. Sertarele amintesc de 
galantarele magazinului şi prezintă între-
gul conţinut al frigiderului cât mai clar 
posibil şi ergonomic accesibil.

În sertarele practice puteţi depozita şi accesa comod un 
număr mare de băuturi. Şinele de calitate superioară asigură 
stabilitatea. Şi la închiderea sertarelor experimentaţi maximul 
de confort, datorită sistemului de închidere automată cu 
amortizare blândă. 

Designul impresionează cu o aplicaţie 
din oţel inoxidabil pe toată suprafaţa pe 
peretele din spate şi în uşa interioară, 
precum şi un ventilator cu iluminare 
ambientală subtilă. Astfel veţi simţi 
ceva special la fiecare deschidere a uşii.

Disponibil în trimestrul 4 din 2021
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Apă & gheaţă

Această sursă provine 
din frigider. 

---
Cu InfinitySpring vă aducem o sursă 
de apă rece, limpede precum cristalul 
în mijlocul bucătăriei dumneavoastră. 
Deoarece apa este sănătoasă. Chiar 
şi transportatul greoi de lăzi şi apă în 
sticle de plastic sunt acum istorie.
Acest lucru vă menajează spatele şi 
mediul nostru înconjurător. Simplu 
şi durabil.

Mai bine să curgă rapid, în loc să fie cărat 

mult timp.

Sistemul integrat de apă coplanar este întotdeauna disponi-
bil şi aproape invizibil. Se pretează pentru vase de aproape 
orice mărime şi pentru carafe sau sticle pentru sifon. Cali-
tatea perfectă a apei este asigurată de sistemul de filtrare 
integrat. De altfel: spre deosebire de filtrele convenţionale 
de apă de masă acesta trebuie să fie schimbat numai o dată 
la fiecare jumătate de an.

Apă & gheaţă

Să plouă cu cuburi de 
gheaţă. Complet automat.

---
Petrecere spontană? Nicio problemă. 
IceMaker-ul produce zilnic până la 
130 cuburi de gheaţă şi furnizează 
astfel o cantitate de gheaţă sufici-
entă pentru savurarea rece ca gheaţa 
a aperitivelor, cocktail-urilor şi băutu-
rilor răcoritoare – pentru o petrecere 
reuşită pe timpul verii în grădină. 
Cu caracteristica MaxIce poate fi 
accelerată producţia cuburilor de 
gheaţă, în cazul în care aveți mai 
mulţi invitaţi.

Instalare flexibilă.

IceMaker-ul este disponibil cu racordare 
directă la conducta de apă potabilă. 
Dacă aceasta nu este dispnibilă, există 
şi modele cu rezervor de apă în compar-
timentul frigiderului. Astfel vă bucuraţi 
şi fără un racord fix pentru apă de o 
producţie confortabilă a cuburilor de 
gheaţă.
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Serii Serii

  Seria Prime 

Cu seria Prime totul devine mai elegant. 
Stabileşte o marcă inconfundabilă în 
ceea ce priveşte designul şi materialul. 
Sunt utilizate în principal în interiorul 
aparatului materiale reale, de exemplu 
oţel inoxidabil. Dar şi soluţiile speciale 
de iluminare fac din aparatele din 
această serie un adevărat punct de 
atracţie.

  Seria Peak 

Seria Peak se află în vârful seriilor 
noastre. Aici sunt combinate cele mai 
bune aspecte. Nu există niciun compro-
mis. Tehnologia inovatoare Liebherr 
întâlnește designul de ultimă generaţie 
şi soluţiile de confort de primă clasă. 
Aparatele din această serie sunt pentru 
toţi cei care vor să aibă totul. 

  Seria Plus

Seria Plus se bazează pe seria noastră 
Pure şi punctează cu detalii suplimen-
tare. Plus semnifică aici cu precădere  
un Plus de confort. Aparatele nu numai 
refrigerează şi congelează calitativ,  
sunt şi puţin mai inteligente. Astfel 
acestea ajută la uşurarea multor 
sarcini. 

  Seria Pure 

Seria Pure este clasa noastră de bază. 
Simplu, clar şi perfect echipat pentru 
toate nevoile esenţiale. Seria Pure este 
redusă la esenţial. Dar până la refuz cu 
cea mai înaltă calitate Liebherr.

Pentru o perspectivă generală mai bună.  
Chiar înainte de a deschide frigiderul.

---

Ce aparat este potrivit pentru mine? 
O întrebare a clientului, la care nu  
este întotdeauna simplu de răspuns.  
De aceea v-am uşurat şi mai mult  
sarcina şi am  împărţit gama noastră  
în patru serii uşor de înţeles.

Amortizare a închiderii SoftSystem

ConectivitateEasyFresh 

 BioFresh cu HydroBreeze 

Touch & Swipe 

InfinitySpring 

LightTower

BioFresh

PeakPrimePlusPure
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Accesorii

Accesorii flexibile 
pentru frigiderul 
dumneavoastră.

---
Descoperiţi versatilitatea accesoriilor 
originale Liebherr pentru frigiderul 
dumneavoastră și lăsaţi-le să vă facă 
viaţa mai ușoară.

Ajutor util de tot felul

De la versatilul recipient pentru unt până  
la ingenioasa tăvița pentru cuburi de gheata 
ușor de umplut, de la tava de congelare la 
panoul de economisire a energiei Vario, gama 
noastră de accesorii oferă o mulțime de 
 soluții inteligente pentru servirea mâncării  
și păstrarea ei proaspătă.

Accesorii

Accesoriile potrivite pentru modelul dorit se 
pot găsi online la adresa: home.liebherr.com

Sisteme de organizare

Configuraţi-vă frigiderul așa cum doriţi: 
în plus faţă de sistemele VarioSafe și 
Vario-Boxes, vă oferim posibilitatea unei 
organizări optime cu ajutorul tavei variabile 
pentru ouă și a sistemului FlexSystem. 
Datorită rafturilor pentru sticle și datorită 
sistemului de etichetare a vinurilor, puteţi 
ţine ușor evidenţa băuturilor dumneavoastră.

Instalare perfectă –
aspect perfect

Seturi de conectare, cadre din inox și fron-
turi cu mânere sau sertare asortate pentru 
accesorii: o gamă ce oferă multe accesorii 
care pot ajuta la integrarea unui aparat 
 încorporabil în bucătărie într-un mod exclusi-
vist și perfect din punct de vedere vizual. 
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Conceptul Side-by-Side

Congelatoare cu plafon încălzit

Acest lucru permite congelatoarelor verticale (înălţime de
nișă: 88 cm) să fie combinate cu un frigider sau o vitrină 
de vin de orice înălţime.

Pereţi încălziţi pe ambele părţi

Pereţii laterali încălziţi permit congelatoarelor SIGN 
(înălţime de 140 cm și 178 cm) să fie poziţionate pe 
oricare parte, indiferent de înălţimea nișei.

Plafon și pereţi laterali încălziţi

Acestea permit frigiderul full BioFresh SIBP 1650 să fie
combinat pe verticală cu aparate de orice înălţime de nișă.
Sunt posibile pe ambele părţi combinaţiile până la o înăl-
ţime de nișă de 178 cm.

·  Frigider cu BioFresh 
IRBdi 5180 

·  Congelator 
SIGN 3576

·  Vitrină de vinuri 
EWTdf 3553 

·  Frigider cu BioFresh 
IRBd 4570

·  Congelator 
IGN 1664

·  Frigider 
IRd 3950

·  Vitrină de vinuri 
EWTdf 1653

·  Congelator 
IGN 1664

·  Frigider full BioFresh 
SIBP 1650

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

SIBP 1650

IG 1024
IGN 1064

IGN 1624
IGS 1624
IGN 1664

Crearea unui centru 
personalizat de depozi
tare a alimentelor și  
a vinului. 

---
Aparatele frigorifice Liebherr desti-
nate pentru încorporarea în centrele 
Side-by-Side prezintă un sistem inte-
grat de încălzire în plafon și / sau în 
pereţii laterali. Această încălzire pre-
vine apariţia condensului la aparatele 
ce funcţionează la temperaturi între 
0 °C și mai puţin – în special dacă 
există o diferenţă mare de tempera-
tură, de exemplu un congelator și un 
frigider.

Se pot combina diferite aparate 
Liebherr în centru de depozitare a 
alimentelor (pe orizontal și vertical) 
fără probleme, aparatele și bucătăria 
fiind protejate de condens.

Side 
by
Side

Combinaţie posibilă:

72
↑
  
↓

88
↑
  
↓

82 88
↑
- 

↓

140
↑
  
↓

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

88
↑
  
↓

72
↑
  
↓

până la

88
↑
  
↓

72
↑
  
↓

până la

140
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

140
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

140
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

140
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

178
↑
  
↓

88
↑
  
↓

până la

178
↑
  
↓

140
↑
  
↓

până la

88
↑
  
↓

72
↑
  
↓
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+

+

+

+

+

+

178
↑
  
↓

Combinații perfecte pentru un centru de alimente și vinuri

Combinații perfecte 
 pentru un centru de  
prospețime

---

Un centru de prospețime se poate 
crea printr-o combinaţie distinctă  
cu cele mai populare modele cu 
dimensiune de nişa de 178 cm.  
Sunt posibile şi alte combinaţii,  
iar daca este necesar balamalele  
se pot inversa.

SBSWdf 99I5 alcătuit din:

SBSWgw 99I5 alcătuit din:

SBSWgb 99I5 alcătuit din:

SIGN 3556  
vezi p. 90

SIGN 3556  
vezi p. 90

SIGN 3556  
vezi p. 90

EWTdf 3553  
vezi p. 109

EWTgw 3583  
vezi p. 109

EWTgb 3583  
vezi p. 108

IKB 3560  
vezi p. 41

IKB 3560  
vezi p. 41

IKB 3560  
vezi p. 41

Partea frontală, rama şi mânerele sunt disponibile şi în varianta oțel inox cu acoperire anti-amprentă
(se pot achiziţiona ca accesorii suplimentare).

SBSWdf 99I5
Partea frontală, rama şi mânerele sunt disponibile
şi în varianta oțel inox cu acoperire anti-amprentă
(se pot achiziţiona ca accesorii suplimentare).
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Combine frigorifice

  Seria Pure   Seria Plus   Seria Prime   Seria Peak

Combine frigorifice

 Seria Pure  Seria Plus  Seria Prime  Seria Peak

Tehnologie de prospeţime EasyFresh EasyFresh EasyFresh
cu sertare telescopice

EasyFresh
cu sertare telescopice

BioFresh 
pe sertare telescopice

BioFresh 
cu SoftTelescopic

BioFresh Professional  
cu SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
pe șine telescopice

Confort & flexibilitate Raft din sticlă divizibil Raft din sticlă divizibil Raft din sticlă divizibil

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Cutie pentru unt Cutie pentru unt

Suport pentru ouă Suport pentru ouă Suport variabil pentru ouă Suport variabil pentru ouă

Raft pentru 3 sticle Flex Raft pentru 3 sticle Flex Raft pentru 3 sticle Flex

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă cu capac

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă cu capac

FlexSystem

Tavă de congelare

Design Sistem de iluminare plafon 
sau lateral în comparti-
mentul frigiderului

Sistem de iluminare plafon 
sau lateral în comparti-
mentul frigiderului

LightTower LightTower

Sistem de iluminare  
BioFresh-Safe

Sistem de iluminare  
BioFresh-Safe

Sistem de iluminare 
în compartimentul 
congelatorului

Sistem de iluminare 
în compartimentul 
congelatorului

Sistem de iluminare 
IceMaker

Sistem de iluminare 
ventilator

Perete posterior din  
SmartSteel

Perete posterior din  
SmartSteel

Interior ușă din SmartSteel

Sticlă transparentă Sticlă transparentă Sticlă satinată Sticlă satinată

Raft cu aspect de oţel 
inoxidabil

Raft cu aspect de oţel 
inoxidabil

Raft din sticlă & oţel 
inoxidabil

Raft din sticlă & oţel 
inoxidabil

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Conectivitate
(SmartDevice)

Cu posibilitate de
postechipare

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i”)

Apă & gheaţă IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

Dotările de serie menţionate mai sus pot varia în funcţie de model. Detalii se găsesc în descrierea modelului.
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EasyFresh

EasyFresh-Safe garantează prospeţi-
mea pieţei în casa dumneavoastră. 
Fie că este vorba de alimente neam-
balate, legume sau fructe: aici totul se 
depozitează optim. Datorită comparti-
mentului etanş, produsele alimentare 
cresc umiditatea din sertar. Astfel 
produsele alimentare rămân proaspete 
un timp cât mai lung.

NoFrost

Când deschideţi congelatorul, doriţi să 
vedeţi alimente congelate – dar în niciun 
caz gheaţă şi condens. NoFrost prote-
jează congelatorul de gheața nedorită 
care consumă multă energie şi este 
uneori și costisitor. NoFrost înseamnă: 
gata cu decongelarea laborioasă şi con-
sumatoare de timp a compartimentului 
congelatorului, mai mult timp pentru 
alte lucruri și economie de bani.

GlassLine

Fabricate din sticlă securizată, armă-
turile elegante GlassLine adaugă un 
plus de finisaj designului interior de 
înaltă calitate. Aceste rafturi din sticlă 
satinată, cu margini din oțel inoxidabil 
de calitate superioară, sunt rezistente 
la zgârieturi și ușor de curățat. Raftul 
divizibil, cu glisă sub sticlă oferă o 
flexibilitate remarcabilă de utilizare.

DuoCooling

DuoCooling asigură datorită celor 
două circuite ale agentului frigorigen 
separate complet, să nu aibă loc un 
schimb de aer între frigider şi congela-
tor. Produsele alimentare nu se usucă şi 
nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: 
aruncaţi mai puţin, cumpăraţi mai rar, 
dar economisiţi şi savuraţi mai mult.

Display tactil

Cu adevărat emoţionant: cu display-ul 
tactil operaţi aparatul dumneavoastră 
Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display 
sunt dispuse sistematizat și vizual toate 
funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi 
de exemplu fără efort funcţiile sau veri-
ficaţi temperatura actuală a frigiderului 
dumneavoastră.

PowerCooling

Doriţi să vă asiguraţi că în frigiderul 
dumneavoastră temperatura este 
repartizată uniform? Acest lucru este 
asigurat de PowerCooling-System: 
Ventilatorul silenţios şi puternic repar-
tizează eficient aerul rece în întregul 
spaţiu frigorific.

BioFresh

BioFresh garantează temperatura per-
fectă pentru o prospeţime îndelungată. 
La o temperatură puţin peste 0 °C și
umiditate ideală, alimentele proaspete 
își păstrează aspectul apetisant și reţin 
vitaminele și mineralele sănătoase
pentru o perioadă mai lungă, faţă de 
un compartiment normal.

Conceptul Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side face posibilă 
poziţionarea frigiderelor, congelatoa-
relor și vitrinelor de vin în funcţie de 
preferinţele dumneavoastră. Tehnologia 
specială de control al mediului între 
aparatele cu diferenţe majore de tempe-
ratură permite numeroase combinaţii. 
Pentru informaţii suplimentare, consul-
taţi paginile 26 – 29.

Dispozitivul de depozitare 
a sticlelor

Aşteptaţi oaspeţi şi doriţi să răcoriţi 
câteva băuturi mai mult decât de 
obicei? În acest scop este disponibil 
dispozitivul de depozitare a sticlelor 
deasupra sertarului Bio-Fresh: Înde-
părtaţi uşor raftul din sticlă deasupra 
dispozitivului de depozitare a sticlelor – 
și deja puteţi pune şi răci în siguranţă 
sticle de diferite mărimi.

SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de 
la miezul nopţii – există multe ocazii 
pentru a deschide şi închide din nou 
frigiderul. Iar cu aparatul dumnea-
voastră Liebherr acest lucru este 
foarte distractiv: Datorită Sistemului 
 SoftSystem uşa frigiderului se închide 
uşor amortizată şi sigur, precum şi 
plăcut de uşor şi silenţios. Totodată 
rămân stabile sticlele depozitate în  
uşa interioară – nimic nu se clatină  
sau se mişcă. 

IceMaker

Mai sunt cuburi de gheaţă? Cu IceMaker 
întrebarea are un răspuns. IceMaker-ul 
cu racord de apă fix este alimentat 
direct de la conductă. Datorită funcţiei 
MaxIce puteţi produce zilnic până la 
1,5 kg cuburi de gheaţă. Separatorul 
de cuburi de gheaţă ajută la împărțirea 
sertarului în funcţie de necesități: 
cuburi de gheaţă stânga, îngheţată 
dreapta – sau totul pentru cuburi de 
gheaţă.

Dispozitiv de depozitare a 3 sticle

Sticlele dumneavoastră rămân acum 
unde trebuie: cu dispozitivul de depo-
zitare a 3 sticle, trei sticle aşteaptă în 
siguranţă în frigiderul dumneavoastră 
să fie utilizate. Dispozitivul de depozi-
tare a sticlelor se potriveşte pe fiecare 
raft din sticlă şi este astfel foarte 
flexibil. Iar dacă aveţi nevoie de spaţiu, 
scoateţi simplu suportul din frigider.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Caracteristici unice

---

Combine frigorifice
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ECBN 6256

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Rafturi pentru sticle variabil
·  Coloana cu iluminare LED pe ambele laterale și Iluminare LED în tavan
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe

Compartiment congelator 4
·  2 sertare pe șine telescopice cu auto-închidere
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,9 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta

ECBN 6256
PremiumPlus

91↑   ↓

203
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Volum total ¹: 522 l 

Volum: Frigider: 292,2 l / Compartimentul BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelator: 159,5 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 40 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Pentru adâncimea fitting-ului special vedeți diagrama de instalare

Coloane luminoase LED

Aparatul din seria PremiumPlus este dotat pe ambele părţi 
cu coloane luminoase LED integrate în compartimentul 
interior. Satinarea specială a carcasei luminilor produce 
o atmosferă luminoasă plăcută, de calitate superioară. 
În același timp, coloanele de lumină permit reglarea 
variabilă a rafturilor de sticlă. Iluminarea cu LED din tavan, 
asigură iluminarea perfectă și uniformă a spaţiului interior.

Raftul versatil pentru sticle

Raftul versatil pentru sticle este o soluţie inovativă
a produselor din gama Premium BioFresh. Poate fi 
poziţionat deasupra sau sub raftul de sticlă pentru 
a răspunde nevoilor de moment.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Centru de prospeţime încorporabil
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ECBN 5066

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe

Compartiment congelator 4
·  2 sertare pe șine telescopice cu 

auto-închidere
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

16 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față 

și în spate
·  Balama dreapta: varianta 001 

Balama stânga: varianta 617

ECBN 5066
PremiumPlus

76↑   ↓

203
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 326 / 0,893 kWh

Volum total ¹: 402 l 

Volum: Frigider: 215,3 l / Compartimentul BioFresh: 62,1 l /  
Compartimentul congelator: 124,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 42 dB(A) / D        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 61,0

Pentru adâncimea fitting-ului special vedeți diagrama de instalare

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Rafturi pentru sticle variabil
·  Coloana cu iluminare LED pe ambele 

laterale și Iluminare LED în tavan
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

setat variabil pe HydroSafe sau DrySafe

Compartiment congelator 4
·  2 sertare pe șine telescopice cu 

auto-închidere
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,9 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

12 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față 

și în spate
·  Balama dreapta: varianta 001 

Balama stânga: varianta 617

ECBN 6156
PremiumPlus

91↑   ↓

203
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 414 / 1,134 kWh

Volum total ¹: 522 l 

Volum: Frigider: 292,2 l / Compartimentul BioFresh: 70,6 l /  
Compartimentul congelator: 159,5 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 41 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0

Pentru adâncimea fitting-ului special vedeți diagrama de instalare

IceMaker

IceMaker-ul încorporat asigură o cantitate suficientă
de cuburi de gheaţă de calitate superioară. Cele două 
sertare au toată gheaţa de care aveţi nevoie pentru  
orice ocazie.

Şine telescopice

Sertarele frigorifice sunt montate pe șine telescopice de 
calitate, pentru o utilizare ușoară, chiar și atunci când sunt 
pline. Sertarele oferă spaţiu amplu de depozitare și au un 
design dintr-o singură piesă pentru îndepărtare și curăţare
ușoară.

Centru de prospeţime încorporabil

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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SBS 70I4

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  9 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare cu alte 

frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 298 / 0,816 kWh

Volum total ¹: 216 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

SIGN 3576

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil 

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 1 FlexSystem

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Disponibil și ca:
IKB 3560 E 156 / 0,427 kWh

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Volum total ¹: 309 l 

Volum: Frigider: 215,2 l / Compartimentul BioFresh: 94,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IKBP 3560

SBS 70I4
Premium

Centru încorporat de alimentare Side-by-Side

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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 Seria Peak

 Seria Prime 

 Seria Plus

 Seria Pure

Ușă fixă

BioFresh Professional IRBdi 5180

IRBdi 5171 IRBd 4571 IRBd 4171

IRBd 4570 IRBb 4170 

BioFresh/OpenStage IRBPdi 5170

BioFresh IRBdi 5151 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151

IRBdi 5150 IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRd 3951

IRd 4150 IRd 3950

IRe 4021 IRe 3921 

IRe 4020 IRe 3920

IRf 5101 IRf 3901

IRe 5100 IRf 3900

Compartiment special/ 
BioFresh IRCBf 5121

Compartiment special/ 
EasyFresh IRCf 5121

Coş pentru sticle/ 
EasyFresh

IRDe 5121

IRDe 5120

Ușă glisantă antrenată

EasyFresh IRSe 4101 IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900  

Ușă fixă

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNei 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

ICBdi 5122

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

ICNdi 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost ICd 5123

Ușă glisantă antrenată

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5122

ICSe 5103

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓ 158

↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓ 102

↑
  
↓

88
↑
  
↓

Combinaţii frigorifice Frigidere

Prezentare generală a gamei  
de produse conform nișei și  
seriilor valorice

---
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele 

părți, potrivite pentru combinare cu alte 
frigidere, congelatoare și / sau aparate 
de vin

·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 254 l 

Volum: Frigider: 184,4 l / Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

SICNd 5153

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele 

părți, potrivite pentru combinare cu alte 
frigidere, congelatoare și / sau aparate 
de vin

·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 254 l 

Volum: Frigider: 184,4 l / Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

SICNd 5153

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Volum total ¹: 245 l 

Volum: Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l /  
Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

ICBNd 5153

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 208 / 0,569 kWh

Volum total ¹: 246 l 

Volum: Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l /  
Compartimentul congelator: 70,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

ICBNd 5163

IXCC 5155
Prime

IXCC 5165
Prime

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Centru încorporat de alimentare Side-by-SideCentru încorporat de alimentare Side-by-Side

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable cu HydroBreeze, 
1 sertar Meat & Dairy, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" 
la apă

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe șine telescopice, 

VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

ICBNdi 5183
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 208 / 0,569 kWh

Volum total ¹: 246 l 

Volum: Frigider: 104,5 l / Compartimentul BioFresh: 70,7 l /  
Compartimentul congelator: 70,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICBNei 5123
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 259 / 0,709 kWh

Volum total ¹: 244 l 

Volum: Frigider: 103,3 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l /  
Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

ICBNd 5153
Prime

178
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Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Volum total ¹: 245 l 

Volum: Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l /  
Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

ICBNd 5163
Prime

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 208 / 0,569 kWh

Volum total ¹: 246 l 

Volum: Frigider: 104,1 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l /  
Compartimentul congelator: 70,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Combine frigorifice încorporabile Combine frigorifice încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable cu 
HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" 
la apă

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

ICBdi 5182
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Volum total ¹: 256 l 

Volum: Frigider: 131,6 l / Compartimentul BioFresh: 70,7 l /  
Compartimentul congelator: 54,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICBSd 5122
Plus

178
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Volum total ¹: 255 l 

Volum: Frigider: 130,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l /  
Compartimentul congelator: 54,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICBdi 5122
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh

Volum total ¹: 255 l 

Volum: Frigider: 130,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l /  
Compartimentul congelator: 54,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

ICBb 5152
Prime

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Volum total ¹: 256 l 

Volum: Frigider: 131,0 l / Compartimentul BioFresh: 71,2 l /  
Compartimentul congelator: 54,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Combine frigorifice încorporabile Combine frigorifice încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe șine telescopice, 

VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la 

apă, Iluminare LED
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

ICNdi 5173
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 183 / 0,501 kWh

Volum total ¹: 255 l 

Volum: Frigider: 184,4 l / Compartimentul congelator: 70,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICNd 5123
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 253 l 

Volum: Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  IceMaker cu rezervor de apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 5,0 kg
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICNe 5133
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 228 / 0,624 kWh

Volum total ¹: 254 l 

Volum: Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 70,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

ICNdi 5153
Prime

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 254 l 

Volum: Frigider: 184,4 l / Compartimentul congelator: 69,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Combine frigorifice încorporabile Combine frigorifice încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICSe 5122
Plus

178
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 199 / 0,545 kWh

Volum total ¹: 266 l 

Volum: Frigider: 211,7 l / Compartimentul congelator: 54,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare interioară
·  2 compartiment BioCool

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICTS 2231
Comfort

122
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 232 / 0,635 kWh

Volum total ¹: 197 l 

Volum: Frigider: 155,1 l / Compartimentul congelator: 42,7 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 39 dB(A) / C        

Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 122,5 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

11 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICSe 5103
Pure

178
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 228 / 0,624 kWh

Volum total ¹: 264 l 

Volum: Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 81,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată 

în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

11 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

ICd 5123
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 183 / 0,501 kWh

Volum total ¹: 264 l 

Volum: Frigider: 183,3 l / Compartimentul congelator: 81,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Combine frigorifice încorporabile Combine frigorifice încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Frigidere
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Frigidere

---

Frigidere Frigidere

  Seria Pure   Seria Plus   Seria Prime   Seria Peak

 Seria Pure  Seria Plus  Seria Prime  Seria Peak
Tehnologie de prospeţime EasyFresh EasyFresh EasyFresh

pe sertare telescopice
EasyFresh
pe sertare telescopice

BioFresh 
pe sertare telescopice

BioFresh 
cu SoftTelescopic

BioFresh Professional  
cu SoftTelescopic

Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir Filtru FreshAir

Confort & flexibilitate Raft din sticlă divizibil Raft din sticlă divizibil Raft din sticlă divizibil

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

Amortizare a închiderii 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Cutie pentru unt Cutie pentru unt

Suport pentru ouă Suport pentru ouă Suport variabil pentru ouă Suport variabil pentru ouă

Raft pentru 3 sticle Flex Raft pentru 3 sticle Flex Raft pentru 3 sticle Flex

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă cu capac

Tăviţă pentru cuburi de 
gheaţă cu capac

FlexSystem

Sertare OpenStage

Design Sistem de iluminare plafon 
sau lateral în comparti-
mentul frigiderului

Sistem de iluminare plafon 
sau lateral în comparti-
mentul frigiderului

LightTower LightTower

Sistem de iluminare  
BioFresh-Safe

Sistem de iluminare  
BioFresh-Safe

Sistem de iluminare 
ventilator

Perete posterior din  
SmartSteel

Perete posterior din  
SmartSteel

Interior ușă din SmartSteel

Sticlă transparentă Sticlă transparentă Sticlă satinată Sticlă satinată

Raftul cu aspect de oţel 
inoxidabil

Raftul cu aspect de oţel 
inoxidabil

Raft din sticlă & oţel 
inoxidabil

Raft din sticlă & oţel 
inoxidabil

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Conectivitate
(SmartDevice)

Cu posibilitate de
postechipare

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i")

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i")

Cu posibilitate de poste-
chipare sau integrată
(modelele cu „i")

Apă & gheaţă InfinitySpring

Dotările de serie menţionate mai sus pot varia în funcţie de model. Detalii se găsesc în descrierea modelului.
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Frigidere

LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în 
frigider: datorită iluminării laterale LED 
pe ambele părţi puteţi vedea în perma-
nenţă produsele alimentare. LED-urile 
sunt poziţionate, astfel încât frigiderul 
dumneavoastră mare să fie iluminat şi 
cu produse alimentare în interior. Deoa-
rece LED-urile sunt integrate coplanar 
în pereţii laterali, se păstrează complet 
suprafaţa utilă valoroasă.

Compartimentul de congelare

Doriți să evitați să vă petreceți timpul 
schimbând balamaua ușii comparti-
mentului congelatorului atunci când 
instalați frigiderul Liebherr în nișa de 
mobilier? Controlul glisorului înseamnă 
că acest lucru poate fi realizat în câteva 
secunde și fără abilități deosebite. Pur 
și simplu glisați glisorul de pe compar-
timentul congelatorului de la dreapta 
la stânga – și gata! Acest lucru vă 
economisește mult timp.

Depozitare cu VarioBox

Unde este pachetul de drojdie? Unde 
este tubul de muştar? Pentru a găsi 
uşor obiectele mici în frigider, există 
cutiile VarioBox: Acestea asigură în uşa 
interioară vizibilitate şi ordine. Datorită 
transparenţei acestora vedeţi imediat, 
ce se află înăuntru. Cutiile pot fi extrase 
uşor – şi datorită opritorului de extra-
gere garantat nu cade nimic pe podea.

InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă 
şi rece în bucătăria dumneavoastră: 
Ce sună ca un basm, este InfinitySpring. 
Dispozitivul pentru apă permite extra-
gerea apei fără picurare şi asigură apă 
proaspătă şi rece. Acţionaţi simplu 
panoul cu carafa sau paharul şi bucu-
raţi-vă de apă. Acest lucru vă permite 
să economisiți la achiziționarea apei la 
sticlă și să trăiți mai durabil.

PowerCooling

Doriţi să vă asiguraţi că în frigiderul 
dumneavoastră temperatura este 
repartizată uniform? Acest lucru este 
asigurat de sistemul PowerCooling: 
Ventilatorul silenţios şi puternic repar-
tizează aerul rece eficient în întregul 
spaţiu frigorific. 

Conceptul Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side face posibilă 
poziţionarea frigiderelor, congelatoa-
relor și vitrinelor de vin în funcţie de 
preferinţele dumneavoastră. Tehnologia 
specială de control al mediului între 
aparatele cu diferenţe majore de tempe-
ratură permite numeroase combinaţii. 
Pentru informaţii suplimentare, consul-
taţi paginile 26 – 29.

Dispozitivul de depozitare 
a sticlelor

Aşteptaţi oaspeţi şi doriţi să răcoriţi 
câteva băuturi mai mult decât de 
obicei? În acest scop este disponibil 
dispozitivul de depozitare a sticlelor 
deasupra sertarului BioFresh: Îndepăr-
taţi uşor cu un mâner placa din sticlă 
deasupra dispozitivului de depozitare 
a sticlelor și deja puteţi pune şi răci în 
siguranţă sticle de diferite mărimi.

SoftTelescopic

Bucuraţi-vă de faptul că puteţi deschide 
sertarul BioFresh: nu numai din cauza 
produselor alimentare proaspete – ci 
şi datorită faptului că deschiderea este 
uşoară şi închiderea este automată şi 
amortizată. Acest lucru este asigurat 
de şinele telescopice, pe care se află 
 sertarele. Iar deoarece acestea se extind 
complet, aveţi cea mai bună privire de 
ansamblu asupra conţinutului. 

Suport pentru ouă

Doriţi ouă de găină? Şi aparatul dum-
neavoastră Liebherr – de aceea dispune 
de suportul pentru ouă 2in1. Acesta 
oferă nu numai spaţiu pentru până la 
20 ouă de găină, ci şi pentru până la 
24 ouă de prepeliţă. Suportul pentru 
ouă constă dintr-o parte exterioară şi 
una interioară, care pot fi glisate una 
în cealaltă. Prin inversarea suportului 
pot fi utilizate orificiile pentru ouăle de 
prepeliţă.

FlexSystem

Fructele mici şi sensibile din frigider 
tind să scape din vedere sau să fie uşor 
zdrobite. De aceea există în aparatul 
dumneavoastră Liebherr FlexSystem: 
Două cutii poziționate flexibil asi-
gură ordinea şi claritatea în sertarul 
BioFresh. Şi acestea protejează şi 
cea mai mică zmeură de punctele de 
apăsare sau de amestecarea cu alte 
produse alimentare.  

Frigidere

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Caracteristici unice

---

EasyFresh

EasyFresh-Safe garantează prospeţi-
mea pieţei în casa dumneavoastră. 
Fie că este vorba de alimente neam-
balate, legume sau fructe: aici totul se 
depozitează optim. Datorită comparti-
mentului etanş, produsele alimentare 
cresc umiditatea din sertar. Astfel 
alimentele rămân proaspete un timp 
mai îndelungat.

BioFresh

BioFresh garantează temperatura per-
fectă pentru o prospeţime îndelungată. 
La o temperatură puţin peste 0 °C și
umiditate ideală, alimentele proaspete 
își păstrează aspectul apetisant și reţin 
vitaminele și mineralele sănătoase
pentru o perioadă mai lungă, faţă de 
un compartiment normal.
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IRBPdi 5170

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
2 sertare Fruit & Vegetable, din care 
1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBdi 5171
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 164 / 0,449 kWh

Volum total ¹: 276 l 

Volum: Frigider: 151,6 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l /  
Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
2 sertare Fruit & Vegetable, din care 
1 cu HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring cu conexiune fixă de 3/4" 
la apă

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBdi 5180
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Volum total ¹: 296 l 

Volum: Frigider: 198,1 l / Compartimentul BioFresh: 97,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
· �, �Recipient pentru unt
·  5 Sertare GlassLine OpenStage pe șine 

telescopice complet extensibile cu 
SoftTelescopic

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBPdi 5170
Peak

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Volum total ¹: 297 l 

Volum: Frigider: 199,0 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile

OpenStage

Acum devine clar: Înălţimile diferite ale sertarelor 
vă uşurează depozitarea produselor alimentare de 
diferite mărimi. În sertarul inferior separatoarele 
practice asigură stabilitatea sticlelor dumneavoas-
tră. În plus, datorită sertarelor transparente 
GlassLine, puteţi vedea totul clar de jos în sus.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.

Disponibil în trimestrul 4 din 2021
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil 

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu SmartSteel

IRBdi 5150
Prime

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Volum total ¹: 296 l 

Volum: Frigider: 197,7 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Lumina pe ambele părți
·  3 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBe 5121
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 204 / 0,558 kWh

Volum total ¹: 275 l 

Volum: Frigider: 150,2 l / Compartimentul BioFresh: 98,2 l /  
Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  3 sertare BioFresh pe șine telescopice, 2 sertare Fruit & Vegetable, 

1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBe 5120
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 156 / 0,427 kWh

Volum total ¹: 294 l 

Volum: Frigider: 195,8 l / Compartimentul BioFresh: 98,2 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox inclus
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

2 sertare Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBdi 5151
Prime

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 164 / 0,449 kWh

Volum total ¹: 276 l 

Volum: Frigider: 151,3 l / Compartimentul BioFresh: 98,4 l /  
Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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IRCBf 5121

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și pentru 
compartimentul special

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Lumina pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment special
·  Sertar complet extractibil, cu 

SoftTelescopic
·  Temperatura compartimentului pivniței 

cu aproximativ 5 °C peste temperatura 
frigiderului

·  Coș detașabil pentru sticle

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRCf 5121
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 190 / 0,520 kWh

Volum total ¹: 274 l 

Volum: Frigider: 162,2 l / Compartiment special: 95,9 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și pentru 
compartimentul special

·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  2 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Lumina pe ambele părți
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment special
·  Sertar complet extractibil, cu 

SoftTelescopic
·  Compartiment special cu temperatură 

reglată independent (între +6 °C și 
+14 °C)

·  Coș detașabil pentru sticle

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRCBf 5121
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 221 / 0,605 kWh

Volum total ¹: 265 l 

Volum: Frigider: 83,0 l / Compartimentul BioFresh: 70,9 l /  
Compartiment special: 95,9 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prospe-
ţime îndelungată. La o temperatură puţin peste 0 °C și
umiditate udeală, alimentele proaspete își păstrează aspec-
tul apetisant și reţin vitaminele și mineralele sănătoase
pentru o perioadă mai lungă, faţă de un compartiment 
normal.

Compartimentul pivniţă

Depozitaţi proviziile precum cartofii sau băuturile simplu 
în compartimentul pivniţă al aparatului dumneavoastră 
Liebherr. Conţine un coş detaşabil, o tavă de depozitare şi 
un sertar. Compartimentul pivniţă se deplasează uşor pe 
şinele telescopice şi se închide ușor sistemului de închidere 
automată cu amortizare. Temperatura este reglabilă între 
6 şi 14 °C – în funcţie de ce alimente depozitaţi.

Frigidere încorporabile

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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IRDe 5121

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice
·  Sertar detașabil cu extensie parțială pe șine telescopic
·  2 coșuri detașabile pentru sticle

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRDe 5120
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 309 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Lumina pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice
·  Sertar detașabil cu extensie parțială pe 

șine telescopic
·  2 coșuri detașabile pentru sticle

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRDe 5121
Plus

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 171 / 0,468 kWh

Volum total ¹: 286 l 

Volum: Frigider: 259,2 l / Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile

Coșuri pentru sticle

Familia dumneavoastră şi oaspeţii iubesc băuturile reci? 
Deseori ușa interioară a frigiderului nu este suficientă 
pentru răcirea sticlelor. Aparatul dumneavoastră Liebherr  
vă ajută cu plăcere: în coşurile pentru sticle este mult 
spaţiu pentru sticle şi cutii Tetrapak – sau pentru o întreagă 
ladă de bere. Raftul pentru coșuri se sprijină pe şine 
telescopice şi alunecă uşor pentru o îndepărtare uşoară.

Raft detașabil

Fără coșurile pentru sticle, raftul detașabil oferă spaţiu 
pentru o navetă de sticle din comerţ. Buna funcţionare pe 
șine telescopice asigură accesul ușor la toate băuturile 
depozitate.

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  7 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRe 5100
Pure

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 308 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable cu 
HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBd 4570
Peak

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 224 l 

Volum: Frigider: 158,0 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBe 4851
Prime

158
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 194 / 0,531 kWh

Volum total ¹: 238 l 

Volum: Frigider: 144,2 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l /  
Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 157,4 – 159 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine
·  Lumina pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRf 5101
Pure

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 214 / 0,586 kWh

Volum total ¹: 286 l 

Volum: Frigider: 259,0 l / Compartimentul congelator: 27,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable cu 
HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBd 4571
Peak

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Volum total ¹: 207 l 

Volum: Frigider: 125,4 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBd 4520
Plus

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 223 l 

Volum: Frigider: 156,2 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBd 4551
Prime

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Volum total ¹: 207 l 

Volum: Frigider: 125,0 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBd 4550
Prime

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 224 l 

Volum: Frigider: 157,6 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Lumina pe ambele părți
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBd 4521
Plus

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Volum total ¹: 206 l 

Volum: Frigider: 124,1 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBd 4150
Prime

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 191 l 

Volum: Frigider: 124,1 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  2 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable cu 
HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBd 4171
Peak

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,405 kWh

Volum total ¹: 174 l 

Volum: Frigider: 91,8 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu Ambilight cu filtru cu 

carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh

·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 
1 sertar Fruit & Vegetable cu 
HydroBreeze, 1 sertar Meat & Dairy, 
1 FlexSystem

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate și panoul ușii din oțel 

inoxidabil cu SmartSteel

IRBb 4170
Peak

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 72 / 0,197 kWh

Volum total ¹: 191 l 

Volum: Frigider: 124,4 l / Compartimentul BioFresh: 66,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 29 dB(A) / A UltraSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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IRBd 4120

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Lumina pe ambele părți
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBd 4121
Plus

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,405 kWh

Volum total ¹: 173 l 

Volum: Frigider: 90,9 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 1 sertar Fruit & Vegetable, 

1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBd 4120
Plus

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 189 l 

Volum: Frigider: 123,0 l / Compartimentul BioFresh: 66,8 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat 
& Dairy

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu 

SmartSteel

IRBd 4151
Prime

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,405 kWh

Volum total ¹: 174 l 

Volum: Frigider: 91,5 l / Compartimentul BioFresh: 67,0 l /  
Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile

Spaţiu pentru tava de gătit 

Doriţi să păstraţi proaspete prăjiturile de casă? 
Sau Pizza preparată, care trebuie introdusă în cuptor 
mai târziu? Pur şi simplu glisaţi tava dumneavoastră 
de gătit în aparatul dumneavoastră Liebherr – vă 
oferă mult spaţiu pentru a depozita o tavă de gătit. 
Deosebit de practic: Puteţi glisa în interior şi exte-
rior tava de gătit la deschiderea uşii de 90°.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, 

raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRd 4150
Prime

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 81 / 0,221 kWh

Volum total ¹: 203 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Lumina pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRSe 4101
Pure

122
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 149 / 0,408 kWh

Volum total ¹: 182 l 

Volum: Frigider: 166,5 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  5 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh pe șine

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRSe 4100
Pure

122
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 102 / 0,279 kWh

Volum total ¹: 201 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  1 sertar EasyFresh pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRd 4151
Prime

122
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 119 / 0,326 kWh

Volum total ¹: 183 l 

Volum: Frigider: 167,3 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 29 dB(A) / A UltraSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și BioFresh
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă 

ajustabil, recipient pentru unt
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Panou luminos cu LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 1 sertar Fruit & Vegetable, 1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Peretele din spate din oțel inoxidabil cu SmartSteel

IRBd 4050
Prime

102
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Volum total ¹: 157 l 

Volum: Frigider: 88,6 l / Compartimentul BioFresh: 69,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRe 4021
Plus

102
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 147 / 0,402 kWh

Volum total ¹: 146 l 

Volum: Frigider: 130,9 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRe 4020
Plus

102
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 97 / 0,265 kWh

Volum total ¹: 166 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 1 sertar Fruit & Vegetable, 

1 sertar Meat & Dairy

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRBd 4020
Plus

102
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Volum total ¹: 156 l 

Volum: Frigider: 88,0 l / Compartimentul BioFresh: 68,7 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Side 
by
Side

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment BioFresh
·  PowerCooling
·  4 sertare BioFresh, din care 3 pe role, 1 FlexSystem
·  Compartimentul poate fi transformat din HydroSafe in DrySafe

Caracteristici speciale
·  Încălzire în perete lateral și plafon, potrivită pentru îmbinare cu alte frigidere, 

congelatoare și / sau vitrine de vin compatibile
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SIBP 1650
Premium

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 99 / 0,271 kWh

Volum total ¹: 86 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigider full BioFresh încorporabile

SoftSystem

Caracteristica SoftSystem oferă siguranţă supli-
mentară și confort. Integrat pe ușă, SoftSystem 
amortizează mișcarea atunci când se închide ușa. 
Ușa se închide automat de la o deschidere de 
aproximativ 30°.

Conceptul de tip „Mix and Match”.
Pentru mai multe informaţii despre conceptul 
Side-by-Side consultaţi paginile 26 – 29.

Cursor special

Un cursor special permite sertarelor BioFresh
să fie setate pe modul „Dry” pentru un mediu
uscat de depozitare a cărnii, peștelui și produselor
lactate sau pe „Hydro” pentru un mediu umed de 
depozitare a fructelor și legumelor.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr 
întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente 
proaspete cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. 
Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport pentru sticle, raft retractabil 

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRd 3950
Prime

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 75 / 0,205 kWh

Volum total ¹: 136 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 29 dB(A) / A UltraSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi 

electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru 

sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 

care 1 secționat
·  Raft de 3 sticle
·  1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRe 3921
Plus

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 147 / 0,402 kWh

Volum total ¹: 117 l 

Volum: Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft de 3 sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRe 3920
Plus

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 94 / 0,257 kWh

Volum total ¹: 136 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj TFT 2,4" color, Touch & Swipe
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine 

cu suport pentru sticle, raft retractabil 
VarioBox, suport de ouă ajustabil, 
recipient pentru unt

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din 
care 1 secționat

·  Raft de 3 sticle
·  1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, 

balamale reversibile ale ușii
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 

9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRd 3951
Prime

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 118 / 0,323 kWh

Volum total ¹: 117 l 

Volum: Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRf 3900
Pure

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 117 / 0,320 kWh

Volum total ¹: 136 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRSf 3901
Pure

88
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 184 / 0,504 kWh

Volum total ¹: 117 l 

Volum: Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar EasyFresh

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRSf 3900
Pure

88
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 117 / 0,320 kWh

Volum total ¹: 136 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Afișaj LCD monocrom, comenzi electronice tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
·  Funcție SuperCool automată
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu suport pentru sticle
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  1 sertar EasyFresh

Compartiment congelator 4
·  Compartiment congelator de 4-stele, balamale reversibile ale ușii
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IRf 3901
Pure

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 184 / 0,504 kWh

Volum total ¹: 117 l 

Volum: Frigider: 101,6 l / Compartimentul congelator: 15,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Frigidere încorporabile Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Side 
by
Side

Congelatoare

Toate congelatoarele Liebherr cu înălţimi de 140 și 178 cm pot 
fi perfect combinate alături de frigidere și vitrine de vin în diverse 
zone pentru a se forma un centru de tip „Mix and Match”.
Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side, 
consultaţi paginile 26 – 29.
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Congelatoare

Tava pentru cuburi de gheaţă

Tava pentru cuburi de gheaţă este ușor 
de umplut cu apă datorită deschiderii 
facile. Capacul se închide etanș, în 
așa fel încât tava să poată fi mutată în 
siguranţă și introdusă în congelator fără 
scurgeri.

NoFrost

Tehnologia profesionistă NoFrost de la 
Liebherr vă scutește de dezgheţarea 
aparatelor. În mod suplimentar, apa-
ratele NoFrost ale brandului Liebherr 
sunt deosebit de economice din punct 
de vedere al consumului de energie și 
dispun de o dotare super confortabilă.

Iluminarea LED

Iluminarea LED este poziţionată 
deasupra sertarelor pentru a economisi 
spaţiu. Aceasta garantează cea mai 
bună vizibilitate alimentelor depozi-
tate, economiseşte energie şi este de 
folosinţă îndelungată.

SoftSystem

Mecanismul SoftSystem este integrat în 
ușă pentru a amortiza închiderea ușii și 
pentru a asigura că închiderea are loc 
ușor, chiar și atunci când rafturile ușilor 
interioare sunt încărcate până la refuz. 
Ușa se închide automat de la o deschi-
dere de aproximativ 30°.

Conceptul Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side oferă posibilita-
tea de a poziţiona și combina frigide-
rele, congelatoarele și vitrinele pentru 
vinuri după dorinţa sau necesităţile dvs. 
Datorită tehnologiei speciale de control 
al mediului dintre aparatele cu diferenţe
mari de temperatura se pot realiza 
foarte multe combinaţii. 
Pentru informaţii suplimentare, vezi 
pagina 26 – 29.

Sertarele

Sertarele extrem de adânci care se 
glisează pe role pot fi extrase complet 
pentru aprovizionarea alimentelor.
Acestea asigură o vizibilitate ideală 
datorită design-ului transparent şi pot 
fi scoase şi curăţate uşor.

FrostSafe

Cu FrostSafe, aparatul pune la dispo-
ziţie sertare pentru depozitare foarte 
înalte şi detaşabile care sunt compacte 
oferind confort excelent la fiecare utili-
zare. Prin urmare, la fiecare deschidere 
a uşii temperatura interioară nu va avea 
de suferit. În plus, partea frontală fiind 
confectionată din material transparent 
oferă o vedere optimă a produselor 
congelate.

Electronic Premium

Comenzile electronice Premium au  
un design elegant și oferă siguranţă 
că temperatura selectată este menţi-
nută cu precizie. Toate funcţiile pot fi 
gestionate ușor prin atingerea ușoară 
a interfeţei tactile. Temperatura este 
afișată numeric și poate fi citită de pe 
afișajul LCD al MagicEye.

VarioSpace

Toate congelatoarele cu NoFrost și SmartFrost beneficiază de conceptul nostru 
practic VarioSpace – sertarele lor și rafturile din sticlă de siguranţă care intervin  
pot fi îndepărtate convenabil pentru a crea extra spaţiu de stocare astfel încât 
elementele mai voluminoase să poată fi stocate.

FlexSystem

Sertarele frigorifice sunt montate pe 
șine telescopice de calitate, pentru 
o utilizare ușoară, chiar și atunci când 
sunt pline. Sertarele oferă spaţiu amplu 
de depozitare și au un design dintr-o 
singură piesă pentru retractare și 
curăţare ușoară.

Congelatoare

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Caracteristici unice

---

IceMaker

IceMaker-ul încorporat asigură cuburi 
de gheaţă de cea mai fină calitate 
pentru orice ocazie. Două sertare de
depozitare sunt suficiente pentru toată 
gheaţa de care aveţi nevoie, fie că daţi 
o mare petrecere sau doriţi doar să 
preparaţi o băutură răcoritoare. Mai 
mult, vă menţine stocul complet și îl 
puteţi dezactiva oricând.
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Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  9 sertare, din care 5 pe șine telescopice, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SIGN 3576
Premium

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 298 / 0,816 kWh

Volum total ¹: 216 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  6 sertare, din care 4 pe șine telescopice, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SIGN 2756
Premium

140
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 272 / 0,745 kWh

Volum total ¹: 158 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SIGN 3524
Comfort

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 298 / 0,816 kWh

Volum total ¹: 216 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 39 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, din care 6 pe șine telescopice, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SIGN 3556
Premium

178
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 239 / 0,654 kWh

Volum total ¹: 216 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Congelatoare încorporabile Congelatoare încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.
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Side 
by
Side

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IGN 1624
Comfort

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,526 kWh

Volum total ¹: 86 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, din care 3 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IGN 1664
Premium

88
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,526 kWh

Volum total ¹: 86 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 37 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Congelatoare încorporabile

Congelatoarele cu dimensiuni de nişa de 72 şi 88 cm se pot combina 
perfect cu frigiderele şi vitrinele de vin în diferite moduri. Astfel, se 
poate crea o combinaţie individuală după conceptul de tip „Mix and 
Match“. Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side, 
consultaţi paginile 26 – 29.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.



94 95

IGN 1064

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IG 1024
Comfort

72
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 171 / 0,468 kWh

Volum total ¹: 73 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 8 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IGN 1064
Premium

72
↑
  
↓

Ușă fixă / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 183 / 0,501 kWh

Volum total ¹: 65 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 36 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 5 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în plafon pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

IGS 1624
Comfort

88
↑
  
↓

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 223 / 0,611 kWh

Volum total ¹: 100 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 36 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Congelatoare încorporabile

SmartFrost

Datorită tehnologiei SmartFrost formarea gheţii 
este redusă. Acest lucru face ca decongelarea să 
nu mai fie necesară decât foarte rar. Pereţii interiori 
ai  congelatorului sunt foarte netezi și de aceea 
ușor de curăţat. Sertarele cogelatorului precum și 
rafturile de sticlă se pot dezasambla foarte ușor.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Frigidere și congelatoare 
integrate sub blatul de lucru
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UIKo 1560

(Coş detaşabil pentru sticle disponibil ca accesoriu suplimentar.)

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
· �, �Recipient pentru unt
·  2 Premium rafturi de depozitare GlassLine, extensibile, cu suport de ouă ajustabil
·  Compartiment pentru sticle integrat în sertarul inferior
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Sertar complet extensibil

UIKo 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 132 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
· �, �Recipient pentru unt
·  2 Premium rafturi de depozitare GlassLine, extensibile, cu suport de ouă ajustabil
·  Compartiment pentru sticle integrat în sertarul inferior
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume
·  LiftUp-Box

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Sertar complet extensibil

UIKo 1560
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volum total ¹: 132 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

LiftUp Box

Compartimentul LiftUp Box permite utilizarea ideală 
a spaţiului de stocare de sub sertarul complet extensibil. 
Este proiectat ergonomic, ușor de îndepărtat și oferă 
 suficient spaţiu de depozitare cu o capacitate de 4 kg.  
Când este scos, compartimentul LiftUp Box este împins în 
sus și oferă astfel un acces facil la alimentele stocate.

Coşuri detaşabile pentru sticle

În cazul în care este nevoie de mai mult spaţiu pentru 
băuturi, se pot adăuga coşuri detaşabile pentru sticle (se 
pot achiziţiona suplimentar)*. Acestea oferă destul spatiu 
pentru sticle cu volum de până la 1,5 l. Mânerul integrat 
ajută la transportarea usoară. 
* În locul raftului detaşabil.

Frigidere integrate sub blatul de lucru

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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UIKP 1550

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine, extra adânc, cu suport pentru sticle, raft 

retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume
·  Cutie culisantă 

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

UIKP 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 92 / 0,252 kWh

Volum total ¹: 136 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine, extra adânc, cu suport pentru sticle, raft 

retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume
·  Cutie culisantă 

Compartiment congelator 4
·  Ușă cu balamale
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 7 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

UIKP 1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 141 / 0,386 kWh

Volum total ¹: 119 l 

Volum: Frigider: 104,8 l / Compartimentul congelator: 14,7 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Rafturile generoase

Foarte multe produse pot fi depozitate pe rafturile destul 
de mari, fără a mai fi înghesuite la depozitarea şi scoaterea 
acestora. Accesul usor la alimente este asigurat, ceea ce 
reprezintă avantajul cel mai mare, mai ales la aparatele 
asamblate sub blatul de lucru.

 Side-by-Side

Frigiderul UIKP 1550 se potriveşte combinaţiei Side-by-Side 
cu congelatorul SUIGN 1554 (sau SUIG 1514) şi / sau cu 
 frigiderul full BioFresh, toate amplasabile sub blatul de 
lucru.

Frigidere integrate sub blatul de lucru

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul 
compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.



102 103

SUIB 1550

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 6 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SUIG 1514
Comfort

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 168 / 0,460 kWh

Volum total ¹: 95 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  FrostControl
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 9 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată
·  Tavă detașabilă de 4 litri montată în baza aparatului

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SUIGN 1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 79 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment BioFresh
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  3 sertare BioFresh, 1 FlexSystem
·  Compartimentul poate fi transformat din HydroSafe in DrySafe
·  Tavă detașabilă de 4 litri montată în baza aparatului

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pe ambele părți, potrivite pentru combinare 

cu alte frigidere, congelatoare și / sau aparate de vin
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SUIB 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Ușă fixă / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 96 / 0,263 kWh

Volum total ¹: 79 l 

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Congelatoare integrate sub blatul de lucruFrigider Full BioFresh integrat sub blatul de lucru 

Tava introdusă la bază

Tava introdusă la bază permite utilizarea optimă 
a spaţiului inferior al aparatului. Poate fi îndepărtată 
cu ușurinţă și cu o capacitate de aproximativ 4 litri 
oferă suficient spaţiu pentru alimente mai mici.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Vitrinele noastre 
de vinuri: vedere 
de ansamblu

Seria Vinidor

Prezentând două zone de temperatură ce pot fi setate 
individual între +5 °C și +20 °C, seria Vinidor oferă 
o flexibilitate deosebită. Spre exemplu, atât vinul roșu, 
cât și cel alb pot fi depozitate în același timp, ambele 
la temperatura ideală de servire. Aceste aparate oferă 
cel mai bun climat pentru depozitarea pe termen lung.

 de la pagina 108

Vitrine de vinuri

Vitrinele de vinuri oferă condiţii similare unei pivniţe. 
Sunt alegerea ideală pentru depozitarea pe termen lung 
și depozitarea unei cantităţi mai mari de vin, întotdeauna 
atingând temperatura perfectă de servire. Temperatura 
poate fi ajustată între +5 °C și +20 °C, fiind mereu constantă 
și egală în tot interiorul vitrinei.

 de la pagina 115

Între 5 °C și 20 °C

Între 5 °C și 20 °C

Între 5 °C și 20 °C
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Vitrine de vin

Iluminare cu LED-uri

Toate aparatele Vinidor sunt dotate 
cu un sistem inovativ de iluminare 
cu LED-uri, care asigură o iluminare 
uniformă a interiorului. Degajarea 
minimă de căldură a LED-urilor permite 
prezentarea iluminată a vinurilor pentru 
o perioadă îndelungată.

Conceptul Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side face posibilă 
poziţionarea frigiderelor, congelatoa-
relor și vitrinelor de vinuri în funcţie 
de nevoile dumneavoastră. Tehnologia 
specială de control al mediului ambien-
tal permite numeroase combinaţii între 
aparatele cu diferenţe majore de tempe-
ratură. Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi paginile 26 – 29.

SoftSystem

Sistemul SoftSystem amortizează 
mișcarea la închiderea ușii. Astfel se 
asigură o închidere deosebit de lină 
și sunt împiedicate șocurile care pot 
afecta vinurile. În mod suplimentar,
de la un unghi de închidere de la 
cca. 30°, ușa se închide automat.

Rafturi masive din lemn pe șine 

telescopice

Aparatele Vinidor sunt echipate cu 
rafturi masive din lemn pe șine teles-
copice. Rafturile prelucrate manual, din 
lemn netratat sunt ideale pentru depo-
zitarea sigură a sticlelor de Bordeaux, 
asigurând totodată o vedere clară asu-
pra sticlelor și un acces facil la acestea. 
Depozitarea sticlelor în direcţia opusă 
permite utilizarea completă a capa-
cităţii. Sistemul de etichetare clip-on 
permite o vedere de ansamblu clară și 
rapidă a stocului de vin.

Ramă şi un mâner din oţel 

inoxidabil

Toate modelele EWTdf pot fi integrate 
perfect în bucătărie cu o ramă şi un 
mâner din oţel inoxidabil care sunt 
dotate cu acoperire anti-amprentă şi 
se montează uşor. Mânerul robust şi 
stabil aisgură deschiderea uşii fără 
niciun efort. Acestea sunt disponibile 
ca un set de accesorii suplimentare.

Tehnologia TipOpen

Ușa netedă fără mâner garantează 
o integrare perfectă într-o bucătărie 
minimalistă fără mânere. Nu doar că 
vă oferă protecţie de încredere împo-
triva radiaţiilor UV dar vă asigură și 
vizibilitate a vinurilor depozitate. 
Tehnologia TipOpen deschide ușa 7 cm 
când este atinsă și în cazul în care ușa 
nu este mai larg deschisă în decurs 
de 3 secunde, se va închide printr-un 
sistem amortizat automat.

Electronica inovatoare

Electronica inovatoare cu display LCD 
cu comenzi tactile asigură menţinerea 
constantă a temperaturii selectate în 
fiecare zonă. Afișajul digital al tempe-
raturii indică nivelul de temperatură 
selectat. Comenzile sunt ușor de folosit 
și funcţiile disponibile permit ca opera-
rea să fie ușoară și prietenoasă.

Filtrul de cărbune activ FreshAir

Filtrul de cărbune activ FreshAir purifică 
aerul ce intră și blochează mirosurile 
neplăcute. Este ușor de înlocuit și 
garantează o calitate optimă a aerului.

Raftul de prezentare

Raftul de prezentare este ideal pentru 
prezentarea vinurilor fine și pentru păs-
trarea în siguranţă a sticlelor deschise.

Sertarul pentru accesorii

Sertarul pentru accesorii poate fi 
folosit cu ușurinţă pentru a depozita 
accesoriile chiar sub vitrinele de vin din 
gama WKE 5. Acest sertar îi mărește 
baza de la 45 cm la 60 cm. Disponibil în 
sticlă albă (9901086-00), sticlă neagră 
(9901085-00) și inox (9901084-00).

Ușa de sticlă

Ușa de sticlă fără mâner garantează 
o integrare perfectă într-o bucătărie 
minimalistă fără mânere. Nu doar 
oferă protecţie de încredere împotriva 
radiaţiilor UV, dar asigură și vizibilitate 
a vinurilor depozitate.

Sistemul clip-on

Cu sistemul clip-on se poate scrie direct 
pe etichetă şi se asigură o vedere de 
ansamblu clară și rapidă a stocului 
de vin.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Caracteristici unice

---

Vitrine de vin
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EWTdf 3553 cu cadru din oţel inoxidabil / mâner (Accesorii).

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgb 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 178 / 0,487 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 83

Volum total ¹: 271 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgw 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 178 / 0,487 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 83

Volum total ¹: 271 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă albă izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  10 rafturi, din care 8 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTdf 3553
Vinidor

178
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 178 / 0,487 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 80

Volum total ¹: 254 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Filtrul de cărbune activ FreshAir

Filtrul de cărbune activ FreshAir purifică aerul ce 
intră și blochează mirosurile neplăcute. Este ușor de 
înlocuit și garantează o calitate optimă a aerului.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgb 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 51

Volum total ¹: 169 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 31 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgw 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 51

Volum total ¹: 169 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă albă izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi, din care 4 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTdf 2353
Vinidor

122
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 158 / 0,432 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 48

Volum total ¹: 158 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperaturăVitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Raftul de prezentare

Raftul de prezentare este ideal pentru prezentarea
vinurilor fine și pentru păstrarea în siguranţă 
a sticlelor deschise.

Aparate silențioase

Aceste aparate sunt extrem de silențioase datorită 
designului și componentelor proiectate pentru un 
zgomot redus.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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EWTgb 1683

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi, din care 2 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgb 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 151 / 0,413 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 33

Volum total ¹: 104 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi, din care 2 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgw 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 151 / 0,413 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 33

Volum total ¹: 104 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă albă izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă
·  Accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi, din care 2 pe șine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTdf 1653
Vinidor

88
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 150 / 0,411 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 30

Volum total ¹: 97 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă izolată pregătită pentru ușă de cabinet sau front de inox

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Conceptul Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side face posibilă poziţionarea
frigiderelor, congelatoarelor și vitrinelor de vinuri în 
funcţie de nevoile dumneavoastră. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi paginile 26 – 29.

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  5 rafturi, din care 3 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

UWTgb 1682
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Ușă de sticlă fumurie / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 146 / 0,400 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 34

Volum total ¹: 94 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 35 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 87 / 60 / min. 58

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant
·  Accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi, din care 3 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Mâner tip baghetă de aluminiu
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Încuietoare

UWKes 1752
GrandCru

↑
- 

↓
 82 87

Ușă de sticlă fumurie / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 139 / 0,380 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 46

Volum total ¹: 110 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 38 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă cu ramă de inox

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 87 / 60 – 61 / min. 58

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  2 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  2 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  5 rafturi, din care 3 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Mâner tip baghetă de aluminiu
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Încuietoare

UWTes 1672
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Ușă de sticlă fumurie / aparat incorporabil sub blatul de lucru

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 142 / 0,389 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 34

Volum total ¹: 94 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 38 dB(A) / C        

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă cu ramă de inox

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 – 87 / 60 / min. 58

Vitrine de vin integrate sub blatul de lucru

Şine telescopice

Aparatele Vinidor sunt echipate cu rafturi masive 
din lemn pe șine telescopice. Rafturile prelucrate 
manual, din lemn netratat sunt ideale pentru depo-
zitarea sigură a sticlelor de Bordeaux, asigurând
totodată o vedere clară asupra sticlelor și un acces 
facil la acestea.

Tehnologia TipOpen

Ușa de sticlă fără mâner garantează o integrare
perfectă într-o bucătărie minimalistă fără mânere.
Nu doar oferă protecţie de încredere împotriva
radiaţiilor UV, dar asigură și vizibilitate a vinurilor
depozitate. Tehnologia TipOpen deschide ușa
netedă 7 cm atunci când este atinsă, iar dacă
nu este complet deschisă în 3 secunde, sistemul
de închidere amortizată va închide ușa înapoi.

Vitrine de vin integrate sub blatul de lucru

¹  În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete 
cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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La modelul WKEes 553 se poate adăuga un serar disponibil 
ca un accesoriu suplimentar.

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  3 rafturi, din care 2 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Ușă pliabilă cu TipOpen
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

*  Max. 18 sticle Bordeaux pentru depozitare față în spate. 
Sticlele mai înalte pot fi depozitate lateral (max. 12 sticle Bordeaux).

WKEgw 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18*

Volum total ¹: 47 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă albă izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  3 rafturi, din care 2 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Mâner încastrat
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

**  Max. 18 sticle de Bordeaux cu depozitare din față în spate. Sticlele mai înalte pot fi 
așezate în lateral folosind suporturile furnizate (max. 12 sticle de Bordeaux).

WKEes 553
GrandCru

45
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 140 / 0,383 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18**

Volum total ¹: 51 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)

Ușă: Ușă de sticlă cu ramă de inox, mâner încastrat

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 45 / 56 / min. 55

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Accesorii din lemn de fag
·  3 rafturi, din care 2 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  Ușă pliabilă cu TipOpen
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

*  Max. 18 sticle Bordeaux pentru depozitare față în spate. 
Sticlele mai înalte pot fi depozitate lateral (max. 12 sticle Bordeaux).

WKEgb 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil

Clasă eficiență energetică: 

Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18*

Volum total ¹: 47 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 dB(A) / B        SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)

Ușă: Ușă de sticlă neagră izolată, mâner, fără ramă

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

Seria GrandCru

Sertarul pentru accesorii

Sertarul pentru accesorii (inclusiv un set de 2 piese
pentru 6 pahare de vin si accesorii pentru somelier)
poate fi folosit cu ușurinţă pentru a depozita acce-
soriile chiar sub vitrinele de vin din gama WKE 5.
Disponibil în sticlă albă (9901086-00), sticlă neagră
(9901085-00) și inox (9901084-00).

¹ În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016 afișăm volumul total ca număr întreg (rotunjit) și 
volumul compartimentelor congelatorului și pentru alimente proaspete cu o poziție după virgulă.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Dimensiuni de nișă

Dimensiunile nișă ale aparatelor încorporabile sunt standardizate și sunt bazate 
pe dimensiunile standard ale pieselor de mobilier din bucătărie. Acestea oferă 
informaţii referitoare la înălţime și lăţime.

Bare de nivelare

Aparatele mai înalte, cu o nisă de 140 cm sau mai mult, au două bare de nivelare 
pe oricare parte a bazei. În plus, toate aparatele au două piciorușe reglabile în faţă. 
Acestea ajută la poziţionarea perfectă a aparatului și previne înclinarea acestuia, 
astfel ușa închizânduse perfect și asigurând o performanţă frigorifică excelentă.

Placa Vario

Placa Vario de la modelele încorporabile UIK și UIG poate fi adaptată pe înălţime 
și adâncime în funcţie de mobilierul de bucătărie. Toate cele patru piciorușe de 
poziţionare pot fi ajustate până la 50 mm în faţă. Grila de ventilare poate și ea
să fie ajustată până la 55 mm, pentru o aliniere perfectă cu mobilierul.

Panoul de decor / Egalizatoare

Pe aceste aparate, un panou de decor de până le 4 mm grosime ce se potrivește 
cu mobila de bucătărie este plasat în rama de decor a aparatului. În cazul în care 
un panou de decor este prea mic pentru un aparat, poate fi ajustat cu ajutorul 
egalizatoarelor care să se potrivească cu culoarea ramei. În funcţie de dimensiuni 
și alte consideraţii de estetică, pot fi folosite unul sau două egalizatoare (sus 
și / sau jos). Egalizatoarele sunt disponibile în trei înălţimi (16, 41 și 60 mm) și culori 
(maro, alb și aluminiu). Panoul de decor și egalizatoarele sunt accesorii opţionale.

Fixarea în patru puncte

Liebherr garantează instalarea sigură, durabilă și corectă a aparatelor într-o 
bucătărie. Toate aparatele a căror ușă se leagă stabil de ușa mobilierului vin cu 
o fixare standard în patru puncte. Cele patru puncte sunt discrete. Prin încorpora-
rea aparatului se creează optic un front unitar al mobilei de bucătărie. Aceste 
caracteristici asigură o poziţie optimă a aparatului astfel încât ușa să se închidă 
perfect, să nu balanseze, iar performanţa refrigerării să fie îndeplinită.

Clase climatice

Clasele climatice se referă la temperatura ambientală pentru o funcţionare optimă 
a frigiderului sau a congelatorului. S-au definit următoarele clase climatice 
(potrivit DIN EN ISO 15502):

Super economice

Utilizând cele mai moderne sisteme electronice în combinaţie cu sistemele de 
răcire ultræficiente, Liebherr oferă în toate categoriile de produse un program 
atractiv și extrem de economic în cele mai performante clase de eficienţă 
energetică. Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 15. 
Conform (UE) 2017/1369 6a.

Admisie frontală și ventilaţie

Pentru a vă asigura că sistemul de răcire funcţionează corect, aparatele 
 încorporate trebuie să fie ventilate corespunzător. În funcţie de model și locaţia  
de instalare:

1 – Aparate încorporabile în mobila de bucătărie care au înălţime egală cu 
înăliţimea încăperii. Ventilare frontală prin plintă. Ventilare prin fantele de 
ventilare de sus.
2 – Aparate încorporabile în mobila de bucătărie care au înălţime diferită de 
înălţimea încăperii. Ventilare frontală prin plintă. Ventilare prin peretele posterior 
al mobilei de bucătărie.
3 – În cazul aparatelor individuale încorporate instalate unul deasupra celuilalt 
(Centru de prospeţime / Concept Side-by-Side, vezi paginile 26 – 29, ventilarea 
are loc conform descrierii de la punctele 1 și 2.
4 – Aparate încorporabile cu ventilare frontală.
5 – Aparate amplasate sub blatul de lucru cu ventilare prin plintă. Ventilare prin 
fantele de ventilare de sus.
6 – Aparate amplasate sub blatul de lucru cu ventilare frontală.

Glosar Glosar

SN de la +10 °C până la +32 °C
ST de la +16 °C până la +38 °C
N de la +16 °C până la +32 °C
T de la +16 °C până la +43 °C
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Schiţele pentru montare Schiţele pentru montare

Doriţi să vă reamenajaţi bucătăria? Liebherr vă pune la 
dispoziţie o gamă largă de produse menite să satisfacă 
până și cel mai pretenţios utilizator. Specialist în refrigerare 
şi congelare, Liebherr vă oferă aparate de calitate superi-
oară, cu toate avantajele celei mai moderne tehnologii de 
răcire.
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Inclus furtun armat flexibil de 3 m
pentru racordul de apă de 3/4"

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 12 kg
Compartimentul de congelare: 10 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

Racord suplimentar de 3 m – disponibil ca și accesoriu. (Număr de comandă 6030 785).

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

Inclus furtun armat flexibil de 3 m
pentru racordul de apă de 3/4"

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 12 kg
Compartimentul de congelare: 10 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

* Recomandat 560 mm

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 18 kg
Compartimentul de congelare: 12 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Inclus furtun armat flexibil de 3 m
pentru racordul de apă de 3/4"

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 27 kg
Compartimentul de congelare: 10 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 18 kg
Compartimentul de congelare: 12 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 18 kg
Compartimentul de congelare: 12 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 26 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului (montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 26 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa  
aparatului (montajul ușii fixe) nu este  
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

ECBN 6256

ECBN 6256

ECBN 6156

ICTS 2231

ICSe 5103

ICBSd 5122
ICSe 5122

ICBdi 5182
ICBb 5152
ICBdi 5122

ECBN 5066

ICBNdi 5183
ICBNd 5163

ICBNdi 5183
ICBNd 5163
ICNdi 5173
ICBdi 5182

IRBdi 5180

ICBNd 5153
ICBNei 5123
ICNdi 5173
ICNdi 5153

ICNe 5133
ICNd 5123
ICd 5123

IRBdi 5180

IRBPdi 5170
IRBdi 5171
IRBdi 5150
IRBdi 5151
IRBe 5120
IRBe 5121

IRDe 5120
IRDe 5121
IRe 5100
IRf 5101

Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

ECBN 6156
ECBN 5066

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]
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[mm]

[mm]

Valvă magnetică Valvă magnetică
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Schiţele pentru montare Schiţele pentru montare
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Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de congelare: 26 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului (montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de congelare: 14 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului (montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 16 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

* Recomandat 560 mm

* Recomandat 560 mm

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 16 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de congelare: 21 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului (montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 19 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Atenţie: La montarea ușii 
mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

În cazul aparatelor cu o înalţime de 820 mm:
înalţimea soclului poate fi ajustată între 100 și 160 mm,
iar la cele de 880 mm: între 163 și 223 mm.
Adâncimea soclului: 22 – 77 mm.

Greutatea maximă a ușii mobilierului 10 kg.

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de congelare: 16 kg
SIBP 1650:
Compartimentul de refrigerare: 16 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de congelare: 26 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa 
aparatului (montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 21 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

SIGN 3576

SIGN 3576

IGN 1064
IG 1024

IRBd 4050
IRBd 4020
IRe 4020
IRe 4021

IRSf 3900
IRSf 3901

IGS 1624

IRSe 4100
IRSe 4101

IRd 3950
IRd 3951
IRe 3920
IRe 3921
IRf 3900
IRf 3901

SIGN 2756

IRBb 4170
IRBd 4171
IRBd 4150
IRBd 4151

IRBd 4120
IRBd 4121
IRd 4150
IRd 4151

UIKo 1560
UIKo 1550

SIBP 1650
IGN 1664
IGN 1624

SIGN 3556
SIGN 3524

IRBd 4570
IRBd 4571
IRBd 4550
IRBd 4551
IRBd 4520
IRBd 4521

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 22 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

Greutatea maximă a ușii mobilierului:
Compartimentul de refrigerare: 18 kg
Compartimentul pivniţei: 12 kg

Atenţie:
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.

* Recomandat 560 mm

IRBe 4851

IRCBf 5121
IRCf 5121

Racord suplimentar de 3 m – disponibil ca și accesoriu. (Număr de comandă 6030 785).

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm][mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]
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Atenţie: La montarea ușii 
mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este 
necesară nici o balama.

În cazul aparatelor cu o înalţime de 820 mm:
înalţimea soclului poate fi ajustată între 100 și 160 mm,
iar la cele de 880 mm: între 163 și 223 mm.
Adâncimea soclului: 22 – 77 mm.

Greutatea maximă a ușii mobilierului 10 kg.

* Recomandat 560 mm

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1816 / 19 mm

UIKP 1550
UIKP 1554
SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

EWTgb 3583
EWTgw 3583

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[mm]

[mm]

* Recomandat 560 mm

** Imaginile arată rama de inox montată

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1816 / 19 mm

EWTdf 3553

[mm]

EWTdf 3553

* Recomandat 560 mm

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1233 / 19 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[mm]

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* Recomandat 560 mm

** Imaginile arată rama de inox montată

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1233 / 19 mm

EWTdf 2353

[mm]

EWTdf 2353

* Recomandat 560 mm

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 906 / 19 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

[mm]

EWTgb 1683
EWTgw 1683

* Recomandat 560 mm

** Imaginile arată rama de inox montată

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 906 / 19 mm

EWTdf 1653

[mm]

EWTdf 1653

Amplasabil sub suprafaţa de lucru:
Înălţimea soclului poate fi ajustată cu 50 mm
datorită piciorușelor reglabile. Ventilarea se
face prin soclu, astfel nu este necesară nici
o grilă de aerisire în suprafaţa de lucru.

Ușă de sticlă fără cadru și fără mâner.

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 596 / 717 / 39 mm

UWTgb 1682

[mm]

UWTgb 1682
UWTes 1672

Amplasabil sub suprafaţa de lucru:
Înălţimea soclului poate fi ajustată cu 50 mm
datorită piciorușelor reglabile. Ventilarea se
face prin soclu, astfel nu este necesară nici 
o grilă de aerisire în suprafaţa de lucru.

Ușă de sticlă fără cadru și fără mâner.

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 596 / 717 / 39 mm

UWTes 1672
UWKes 1752

[mm]
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Ușă de sticlă fără cadru și fără mâner.

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 450 / 35 mm

Atenţie:

Aerisirea se face întotdeauna în partea
de sus. În cazul în care postamentul
se află sub blatul de lucru este
necesar un grătar de ventilaţie.

Ușă de sticlă cu ramă din inox.

Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 450 / 35 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

WKEes 553

[mm]

[mm]

UWKes 1752

WKEgb 582
WKEgw 582

WKEes 553
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Distribuitorul Autorizat Liebherr vă va ajuta să faceți alegerea corectă  
a soluției de refrigerare conform stilulului dumneavoastră de viață

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Tel. + 4 0212 50 80 90
е-mail: home.see@liebherr.com

home.liebherr.ro

SmartDevice App: Cu Aplicaţia 
SmartDevice poţi accesa setările 
 frigiderului tău oriunde te-ai afla. 
Poţi modifica  temperatura sau poţi 
accesa notificările cu o singură 
atingere, extrem de simplu şi facil.

Accesând codul QR, puteţi găsi 
aplicaţiile disponibile pentru 
diferitele modele de echipamente 
frigorifice şi pentru sistemele de 
operare – Apple, Android, etc.

Cataloagele noastre

Liebherr fabrică o gamă largă de echipa-
mente frigorifice. În cataloagele noastre 
veţi găsi toate informaţiile necesare despre 
aparatele elctrocasnice Liebherr, atât pen-
tru cele încorporabile sau independente, 
cât şi pentru vitrinele de vin. Acestea sunt 
disponibile în format PDF şi pot fi descăr-
cate de pe site-ul:  home.liebherr.com

Garantie extinsă

Beneficiaţi de avantajele garanţiei extinse 
de 10 ani! Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să vă adresaţi reprezentanului 
dvs. Liebherr sau să accesaţi următorul 
link: home.liebherr.ro
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