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Frigiderele se pot combina perfect cu alte frigidere, congelatoare și vitrine de 
vinuri pentru a crea un centru de depozitare a alimentelor individual, ce se poate 
integra în diferite nișe, ca în exemplul dat: Frigider cu BioFresh (IKB 3560) cu un 
congelator (SIGN 3576).

Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side la pagini 20 – 27.
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Extrem de economic privind consumul de energie

Eficienţa energetică a fost şi este o temă centrală la Liebherr, care joacă 
deja un rol însemnat la concepţia noilor aparate.

Sistemele electronice precise de comandă în combinaţie cu componen-
tele de frig, evitarea materialelor izolatoare de barare şi utilizarea de 
compresoare ultraeficiente garantează cea mai bună eficienţă energetică 
a aparatelor noastre.

Astfel, Liebherr impune din nou standarde şi la sortimentul actual de 
 aparate frigorifice şi congelatoare şi oferă un program atractiv pentru 
aparate din clasele de eficienţă A+ până la A+++ / –20 %. 
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Grupuri de modele
Aparate încorporabile

Aparatele pot fi montate fără probleme în spatele ușii mobilei 
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 aparatului 
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 39

Centru de alimentare Side-by-Side de la pagina 43

Combine frigorifice de la pagina 47 de la pagina 58 de la pagina 59

Frigidere de la pagina 70 de la pagina 78 de la pagina 78 de la pagina 82 de la pagina 88 de la pagina 91

Congelatoare de la pagina 102 de la pagina 103 de la pagina 105 de la pagina 107

Frigidere de la pagina 111

Congelatoare de la pagina 117

Iată cum găsiţi aparatul ideal pentru încorporare
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Clasificarea aparatelor după dimensiunea de nişă*

*  Dimensiunile diferite de nişa pentru aparatele încorporabile sunt standard pentru domeniul indutrial. Dimensiunea de nişa determină dimensiunile aparatului – atat înălţimea, cat si lăţimea.  
Dimensiunile exacte ale aparatelor sunt specificate pe schiţele de montaj. 

Dimensiune de nişă* pagina

Centru încorporat de alimentare SBS 70I4 42 – 45
Side-by-Side SBS 66I3

SBS 66I2

Combine frigorifice ICTS 2231 ICP 2924 ICBN 3386 ECBN 6256 28 – 59
ICUS 2924 ICBN 3376 ECBN 6156

ICBN 3324 ECBN 5066

ICBP 3266

ICBS 3324

ICBS 3224

ICN 3386

ICN 3376

ICN 3314

ICNS 3324

ICUN 3324

ICUNS 3324

ICU 3324

ICUS 3324

ICP 3324

ICS 3334

ICS 3324

ICS 3224

ICUS 3224

Frigidere SIBP 1650 IKB 1920 IKBP 2360 IKBP 2760 IKBP 2964 IKBP 3560 60 – 95
IKP 1660 IK 1960 IKB 2360 IKB 2760 IKB 3560

IKP 1664 IK 1964 IKBP 2364 IKBP 2764 IKBP 3564

IK 1620 IK 1920 IKB 2320 IKB 2720 IKB 3564

IK 1624 IKB 2324 IKB 2724 IKB 3520

IKS 1620 IKP 2364 IK 2764 IKB 3524

IKS 1624 IK 2360 IK 2760 IK 3520

IKS 2330 IK 2720 IK 3524

IKS 2334 IKBV 3264

IK 2320 IKV 3224

IK 2324 IKF 3510

IKF 3514

Congelatoare IGN 1064 IGN 1664 SIGN 2756 SIGN 3576 96 – 107
IG 1024 IG 1624 SIGN 3556

IGS 1624 SIGN 3524

Frigidere integrate sub blatul de lucru UIKo 1560 108 – 115
UIKo 1550

UIKP 1550

UIKP 1554

UIK 1510

UIK 1514

SUIB 1550

Congelatoare integrate sub blatul de lucru SUIGN 1554 116 – 117
SUIG 1514

Vitrine de vin / Vitrine de vin integrate WKEgb 582 UWTgb 1682 EWTgb 1683 EWTgb 2383 EWTgb 3583 118 – 135
sub blatul de lucru WKEgw 582 UWTes 1672 EWTgw 1683 EWTgw 2383 EWTgw 3583

WKEes 553 UWKes 1752 EWTdf 1653 EWTdf 2353 EWTdf 3553
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Calitate

De peste 60 de ani Liebherr s-a specializat în producerea de 
frigidere și congelatoare inovatoare și de calitate înaltă. Liebherr 
se axează pe producţia de aparate inovatoare de calitate 
 superioară, cu un design elegant încă de la stadiul iniţial de 
 proiectare a aparatului până la dezvoltarea, producerea propriu- 
zisă și marketing-ul produsului. Dezvoltă în permanenţă soluţii  
noi, folosind tehnologii de producţie moderne pentru a asigura  
o prospeţime îndelungată și calitate alimentelor dumneavoastră.

Calitate vizibilă: BioFresh
Tehnologia BioFresh oferă climatul perfect 
pentru o prospeţime îndelungată. Într-un 
compartiment BioFresh (la o temperatură 
de 0 °C și o umiditate adecvată) alimen-
tele își păstrează nutrienţii sănătoși, cum 
sunt vitaminele și mineralele, pentru o 
perioadă mai lungă decât într-un frigider 
tradiţional.

Calitate profesională
Ca specialist în refrigerare, Liebherr oferă 
o gamă largă de aparate profesionale 
pentru uz comercial. În sectorul profe-
sional, cele mai exigente cerinţe trebuie 
satisfăcute când vine vorba de depozi-
tarea alimentelor și prospeţimea acestora. 
Vă puteţi bucura de expertiza noastră 
construită în urma experienţei noastre de 
câteva decenii în sectorul comercial, prin 
utilizarea zilnică a aparatelor Liebherr.

Calitate testată
Pentru a vă putea baza pe aparatul 
dumneavoastră timp de 24 ore pe zi, 
365 zile pe an, testăm încă din stadiul 
de proiectare fiecare componentă pentru 
a asigura fiabilitatea produsului. Spre 
exemplu, înainte ca o balama să intre în 
producţie, ea va fi supusă la aproximativ 
100,000 cicluri de deschidere / închidere, 
echivalentul a 15 ani de uz.

Calitate dovedită
Înainte de ambalare fiecare aparat 
trece printr-un proces larg de inspecţie 
a calităţii. Această procedură testează 
toată tehnologia de refrigerare și toate 
componentele mecanice și electronice. 
În plus, se efectuează o inspecţie vizuală 
pentru a confirma calitatea fabricaţiei. 
Toate uzinele de producţiе sunt certificate 
conform standardelor internaţionalе de 
management al calităţii (ISO 9001) şi de 
management al mediului (ISO 1400).

Toate modelele noi de aparate electro-
casnice corespund cerintelor standardului 
IEC 60335-2-24 A2 §30 în ceea ce 
 priveşte rezistenţă la foc şi la căldură.

Calitate garantată
Oferim o garanţie standard de 4 ani 
ce acoperă toate costurile pieselor și a 
manoperei necesare pentru a repara sau 
înlocui orice piesă ce se dovedește a fi 
defectă din fabricaţie.
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Caracterizate printr-un design elegant și mereu de actualitate, 
 frigiderele și congelatoarele Liebherr îndeplinesc și depășesc 
cu succes cele mai înalte cerinţe estetice. Design-ul interior şi 
 calitatea se deosebesc în mod evident prin foarte multe detalii – 
plecand de la iluminarea LED cu 2 culoane, calitatea superioară 
a rafturilor dotate cu GlassLine şi ajungând la cutiile VarioBoxes 
şi la sertarul nou VarioSafe ce oferă vizualizare si organizare 
a  produselor.

Design pentru fiecare gust

Pentru a vă bucura de aparatul Liebherr 
și pentru a găsi aparatul perfect  pentru 
 dumneavoastră, noi oferim o gamă 
largă de design-uri în diferite stiluri şi o 
varietate de tipologii de design interior. 
În plus, toate aparatele încorporabile au 
un design special creat pentru integra-
rea armoniosă in bucatariile moderne şi 
 camerele de zi.

Proiectate pentru folosire zilnică

La Liebherr design-ul și funcţionalitatea 
sunt în strânsă legătură. Spre exemplu:  
Sertarele congelatorului glisându-se pe 
şine telescopice asigură accesul usor la 
produsele depozitate chiar daca sunt 
pline. Rafturile de înaltă calitate dotate cu 
GlassLine nu au doar un aspect elegant, 
ci şi pot fi încărcate până la 30 kg. Aces-
tea se pot spăla în maşina de spălat vase.

Iluminare LED

Aparatele încorporabile Liebherr sunt 
dotate cu un sistem modern de iluminare 
LED. La deschiderea ușii aparatului, inte-
riorul se luminează. LED-urile de înaltă 
calitate creează efect de lumină străluci-
toare, au o durată de viaţă îndelungată, 
sunt eficiente energetic și generează 
foarte puţină căldură.

Design premiat

Design-ul superb al aparatelor noastre  
a fost onorat cu numeroase premii de 
design de la Red Dot, iF și Good Design.

Design
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Liebherr a fost primul care a implementat multe idei ce au devenit 
caracteristici standard la frigiderele și congelatoarele din ziua 
de azi. Spre exemplu: sertarele congelatorului FrostSafe, ce sunt 
închise în totalitate și previn pierderea aerului rece când aparatul 
este deschis; tehnologia BioFresh; să nu uităm de confortabilul 
mecanism de închidere a ușii SoftSystem.

Idei inovatoare

Punem accent pe dezvoltarea continuă  
a produselor noastre. Astfel la toate fabri-
cile noastre de producţie, avem centre  
de design de ultimă generaţie cu angajaţi 
foarte specializaţi în domeniu. Obiectivul 
nostru este să fim cei mai buni în orice 
aspect. Spre exemplu, aparatele Liebherr 
actuale sunt foarte economice din punct 
de vedere energetic, datorită utilizării unui  
sistem electronic avansat și supunerii unor
cicluri de refrigerare optimizate.

Eficienţa energetică în gama noastră 

O mare parte din aparatele noastre se 
încadrează în cea mai eficientă clasă 
energetică de pe piaţă. Ţintim să produ-
cem aparate economice energetic, ce nu 
afectează confortul. Multe din aparatele 
actuale sunt cu 20 % mai economice 
decât clasa energetică A+++.

Inovaţie pentru o prospeţime mai  
îndelungată 

Cele mai noi frigidere și congelatoare 
oferă climatul ideal pentru alimente.  
Astfel, Liebherr oferă: sertarul BioCool un 

compartiment pentru fructe și legume în 
care umiditatea se poate regla; sertare 
BioFresh, unde carnea, peștele, lactatele 
și fructele / legumele, își găsesc climatul 
ideal de depozitare și un compartiment 
de congelator dotat cu tehnologia 
NoFrost, ce oferă o prospeţime sigură  
pe perioadă mai îndelungată.

Convingător în fiecare detaliu

Este foarte ușor să setezi și să reglezi 
aparatele prin intermediul ecranului 
tactil. Rafturile de depozitare dotate cu 
 GlassLine pot fi ajustate pentru a putea 
folosi spaţiul interior după necesităţi și,  
în funcţie de model, un suport de  sticle 
sau un raft detașabil pentru sticle, oferă 
soluţii practice pentru depozitare.  
La cele mai multe aparatele amplasabile 
sub blatul de lucru există posibilitatea 
de a utiliza atât spaţiul de depozitare 
sub sertarul de tragere (LiftUp-Box), cât şi 
cel din interiorul uşii pozitionând rafturi, 
ceea ce asigură nu doar accesul uşor la 
alimentele depozitate, ci şi un spaţiu liber 
generos.

Inovaţie

2019
Noua dimensiune  
a aparatelor frigorifice 
încorporabile

2018
SmartDevice – 
stocare inteligentă  
a alimentelor

2016
Aparate  încorporabile 
extrem de eficiente 
energetic

2016
BluPerformace:  
O nouă dimensiune  
a prospeţimii

2014
Aparat încorporat 
sub blatul de lucru 
cu TipOpen pentru o 
 încorporare perfectă

2013
Noi aparate 
 încorporabile super 
economice

2010
DuoCooling pentru 
performanţă superio-
ară și eficienţă ridicată

1954
Fabrica Liebherr  
fondată în Germania

2004
Iluminare LED inova-
toare pentru iluminare 
eficientă energetic

1987
Tehnologia NoFrost 
elimină necesitatea  
de decongelare

1996
Tehnologia BioFresh 
 brevetată – sistem  
pentru o prospeţime 
îndelungată

1971
Primul panou de 
 control electronic

1993
Convertirea la  
programul de  
reciclare CRC/HFC

2006
Primul frigider cu  
5 zone de temperatură 
diferite

2006
Mecanism SoftSystem 
pentru o închidere 
 delicată a ușii
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Accesorii flexibile pentru 
frigiderul dumneavoastră
Descoperiţi versatilitatea accesoriilor originale Liebherr pentru 
frigiderul dumneavoastră și lăsaţi-le să vă facă viaţa mai ușoară.

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

Ajutorul potrivit în toate privinţele

Suportul nostru pentru unt oferă spaţiu pen-
tru o varietate de dimensiuni de unt și se 
potrivește perfect pe toate rafturile. Tava 
pentru gheaţă este ușor de umplut, fiind 
foarte practică. De asemenea, economisiţi 
energie ușor: cu placa Vario reduceţi  
consumul congelatorului dumneavoastră 
NoFrost cu până la 30 %.

Accesorii consumabile

Frigiderul dumneavoastră include și ele-
mente ce necesită înlocuire în mod regulat 
pentru o performanţă optimă. Filtrul de 
apă și filtrul de cărbune activ pot fi achizi-
ţionate oricând în magazinele ce distri-
buie Liebherr. 

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



1717

Prospeţimea prelungită 
are un nume: BioFresh
Cu tehnologia BioFresh, alimentele se păstrează proaspete pentru 
o perioadă mai îndelungată. Când sunt depozitate la o 
 temperatură de aproximativ 0 °C și la o umiditate corectă, multe 
alimente își păstrează nutrienţii, cum sunt vitaminele și mineralele, 
pentru o perioadă mai lungă decât în frigiderele tradiţionale.

Viaţă la raft prelungită

Condiţiile cu umiditate scăzută din com-
partimentul DrySafe sunt ideale pentru 
depozitarea cărnii, a peștelui și lactatelor. 
Fructele și legumele își păstează conţinutul 
de apă în Compartimentul pentru Fructe 
și Legume și se păstrează mai proaspete 
pentru mai o perioadă mai lungă. Setările 
de umiditate ridicată permit acest lucru. 
Cu cât umiditatea este mai ridicată într-un 
mediu de depozitare, cu atât se dezhidra-
tează mai puţin alimentele. Astfel fructele 
și legumele sunt proaspete și crocante. 
Prin setarea la umiditate redusă, compar-
timentul pentru Fructe și Legume poate fi 
utilizat ca un DrySafe suplimentar.

Mai puţin ambalaj este benefic  pentru 
mediul înconjurător

Tot mai multe deșeuri din ambalaje se 
produc, distrugând mediul înconjurător. 
Acesta este un motiv pentru care am 
dezvoltat compartimentul pentru Fructe și 
Legume. Aici alimentele sunt depozitate 
ideal fără ambalaj și își menţin prospeţi-
mea mai mult. Astfel nimic nu ne împiedică 
să facem cumpărături din piaţă sau de 
la supermarket. Sistemul foarte practic 
FlexSystem (în funcţie de model) ajută la o 
compartimentare simplă și o sortate clară.
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Interior foarte practic
Designul special face pereţii interiori ai aparatelor Liebherr 
 deosebit de ușor de curăţat. Coloanele de sprijin de pe 
 fiecare parte permite rafturilor din sticlă să fie poziţionate 
în funcţie de nevoi. O selecţie de modele premium BioFresh 
au VarioSafe, ce oferă spaţiu ideal pentru stocarea unor 
 produse alimentare mai mici, precum pachete, tuburi sau  
mici recipiente din sticlă.

Cele două compartimente VarioBox 
detașabile ajută al sortarea și depozitarea 
produselor alimentare mici, pentru a fi 
mereu în atenţia dumneavoastră.

O jumătate din raftul de sticlă divizat 
poate fi plasat sub cealaltă parte pentru 
a oferi o mai mare flexibilitate în depozi-
tarea alimentelor și pentru a permite 
 așezarea unor recipiente mai înalte.

Finisajul GlassLine de calitate superioară 
de pe interiorul ușii are un finisaj satinat  
al bazei de sticlă și un suport pentru sticle 
reglabil. Rafturile ușii pot fi introduse la 
înălţimi diferite, după preferinţe.
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Centru de   
prospeţime
Multe aparate încorporabile Liebherr pot fi poziţionate unul 
lângă altul sau unul deasupra celuilalt. Vă puteţi crea propriul 
mix ce îmbină alimentele proaspete cu vinurile rafinate prin 
 combinarea combinelor frigorifice, frigiderelor, congelatoarelor 
și vitrinelor de vin. Toate aparatele de tip Side-by-Side sunt  
ca un etalon pentru posibile combinaţii care să optimizeze  
stocarea  alimentelor în funcţie de cerinţe și o integrare perfectă 
în bucătăria dumneavoastră.

Acest lucru vă permite să vă bucuraţi de toate avantajele 
 aparatelor Liebherr într-un singur loc: BioFresh pentru alimente 
proaspete un timp îndelungat, vinuri la temperatura perfectă  
de servire și de depozitare, un compartiment mare pentru frigider 
și confortul fără îngheţ al congelatorului NoFrost.

Se combină și se potrivesc pentru centrul de alimente și vin: frigiderul IKP 1660,  
congelatorul NoFrost IGN 1664, vitrina de vinuri cu mai multe nivele de temperatură 
EWTgb 1683 și frigiderul BioFresh SIBP 1650.

Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side, vedeţi paginile 20 – 27.
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Crearea unui centru individual 
de depozitare a alimentelor.

Conceptul Side-by-Side

Aparatele frigorifice Liebherr destinate 
pentru încorporarea în centrele Side-by-Side 
prezintă un sistem integrat de încălzire în 
plafon și / sau în pereţii laterali. Această 
încălzire previne apariţia condensului la 

aparatele ce funcţionează la temperaturi între 0 °C și mai 
puţin – în special dacă există o diferenţă mare de temper-
atură, 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.

SIBP 1650

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.

Combinaţie posibilă:
Frigider IKB 2720 +
Congelator IGN 1664

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.

Combinaţie posibilă:
Frigider cu BioFresh IKBP 3560 +
Congelator SIGN 3576 +
Vitrină de vinuri EWTdf 3553

Combinaţie posibilă:
Frigider IKP 1660 +
Vitrină de vin EWTdf 1653 +
Congelator IGN 1664 +
Frigider full BioFresh SIBP 1650

până lapână la

până lapână la

IGS 1624
IGN 1664
IG 1624

IG 1024
IGN 1064

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756
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Perfecte combinaţii pentru un centru de alimentare şi vin

SBSWdf 99I5 alcătuit din:

SIGN 3556
vezi p. 102

EWTdf 3553 
vezi p. 125

IKB 3560
vezi p. 70

SBSWgw 99I5 alcătuit din:

SBSWgb 99I5 alcătuit din:

SBSWdf 99I5

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

SIGN 3556
vezi p. 102

EWTgw 3583 
vezi p. 125

IKB 3560
vezi p. 70

SIGN 3556
vezi p. 102

EWTgb 3583 
vezi p. 124

IKB 3560
vezi p. 70

Un fresh centru se poate crea printr-o combinaţie individuală cu cele mai populare modele 
pentru dimensiune de nişa de 178 cm. Sunt posibile şi alte combinaţii cu aparatele şi daca 
este necesar balamalele se pot schimba.

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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SBSWdf 64I5 alcătuit din:

IKP 1660 vezi p. 93

SIBP 1650 vezi p. 91IGN 1664 vezi p. 105

SBSWgw 64I5 alcătuit din:

SBSWgb 64I5 alcătuit din:

IKP 1660 vezi p. 93

SIBP 1650 vezi p. 91IGN 1664 vezi p. 105

IKP 1660 vezi p. 93

SIBP 1650 vezi p. 91IGN 1664 vezi p. 105

EWTgw 1683 vezi p. 129

EWTgb 1683 vezi p. 128

Un alt fresh centru se poate crea printr-o combinaţie individuală cu cele mai populare  
4 modele pentru dimensiune de nişa de 88 cm. Modelele din dreapta si din stânga îşi 
pot schimba locurile, iar uşile sunt cu sens de deschidere modificabil. 

SBSWdf 64I5

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

EWTdf 1653 vezi p. 129

Perfecte combinaţii pentru un centru de alimentare şi vin

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
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ICP 2924

ICBN 3376

ICN 3386 

ICBP 3266

30 31

Cu o gamă largă de aparate încorporabile, Liebherr poate oferi soluţia ideală oricare  
ar fi nevoile și cerinţele dumneavoastră. Dacă sunteţi în căutarea unui nou frigider, 
puteţi alege între inovaţii precum BioFresh și BioCool sau NoFrost și SmartFrost.  
Odată ce aţi restrâns toate caracteristicile de bază dorite, puteţi alege un aparat  
care se potrivește dimensiunii de nișă a zonei de încorporare și configuraţia pe  
care o preferaţi.

O privire de ansamblu a  
combinelor noastre frigorifice

BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o tempe-
ratură situată puţin peste 0 °C și în condiţii de umiditate ideală a aerului, legumele și 
 fructele, carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele sănătoase, aromele 
delicate și aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele 
tradiţionale.

Aţi scăpat de decongelare: Pentru prospeţimea sigură de lungă durată, aparatele 
NoFrost ale brandului Liebherr oferă o calitate excepţională. Alimentele sunt 
 congelate prin intermediul aerului de circulaţie răcit, iar umiditatea este transportată 
în exterior. Astfel, congelatorul rămâne întotdeauna fără gheaţă, iar alimentele nu 
se mai brumează.

Datorită tehnologiei SmartFrost formarea gheţii este redusă. Acest lucru face ca
decongelarea să nu mai fie necesară decât foarte rar. Pereţii interiori ai congela-
torului sunt foarte netezi și de aceea ușor de curăţat. Sertarele cogelatorului 
 precum și rafturile de sticlă se pot dezasambla foarte ușor.

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de umiditate din compartimentul pentru 
legume și fructe asigurând o păstrare mai îndelungată a prospeţimii alimentelor. 
Acesta este poziţionat pe role ce se glisează ușor; este comod de utilizat și  asigură 
vizibilitate alimentelor depozitate.

de la pagina 54

de la pagina 39

de la pagina 51

de la pagina 48

Combine frigorifice
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Interiorul GlassLine oferă o calitate deosebită. 
Rafturile sunt din sticlă securizată. Șina glisantă 
de sub sertar poate fi poziţionată cum doriţi. 
Sertarul VarioSafe este ideal pentru a fi depo-
zitate produse, borcane sau cutii mici. 

Sistemul de înaltă performanţă PowerCooling 
asigură o răcire rapidă a noilor produse 
 depozitate și menţ ine temperatura constantă în 
interiorul aparatului. Un contact pe ușă oprește 
ventilatorul când ușa se deschide, pentru a 
 economisi energie.

DuoCooling utilizează două circuite separate 
de răcire pentru a comanda independent tempe-
ratura compartimentului frigorific și cea a com-
partimentului congelator. Cu DuoCooling nu 
există transfer de aer între compartimentul frigorific 
și cel de congelare, prevenind transferul mirosurilor 
și depozitând alimentele în condiţii optime.

Sistemul electronic Premium asigură respectarea 
exactă a temperaturii selectate. Toate funcţiile 
pot fi selectate confortabil prin atingerea ușoară 
a suprafeţei de comandă tactilă. Temperatura 
poate fi citită în MagicEye prin afișajul numeric 
al ecranului LCD.

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prospeţime îndelungată. La o temperatură puţin peste 0 °C și 
umiditate udeală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și reţin vitaminele și mineralele sănătoase 
pentru o perioadă mai lungă, faţă de un compartiment normal. În timp ce DrySafe este adecvat pentru depozitarea 
cărnii, peștelui și lactatelor, compartimentul cu umiditate rificată pentru Fructe și Legume poate preveni dezhidratarea 
acestora și ajută la creșterea perioadei de depozitare. Prin ajustarea la o umiditate joasă, acest compartiment 

poate fi utilizat ca un DrySafe suplimentar.

Conceptul Side-by-Side face posibilă poziţio-
narea frigiderelor, congelatoarelor și vitrinelor 
de vin în funcţie de preferinţele dumneavoastră. 
Tehnologia specială de control al mediului între 
aparatele cu diferenţe majore de temperatură 
permite numeroase combinaţii. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi paginile 20 – 27.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Calitate în fiecare detaliu

Informaţii suplimentare referitoare la 
BioFresh găsiţi pe: biofresh.liebherr.com

Combine frigorifice
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Raftul de sticlă versatil este un element inovator în toate modelele BioFresh Premium. Utilizarea acestuia poate 
fi modificată prin poziţionarea etajerei de sticlă dedesubt, pentru a crea spaţiu de depozitare pentru veselă.

Fără multă întreţinere și eficient energetic:
LED-urile cu durată îndelungată de viaţă asigură 
iluminarea perfectă în interior. LED-urile emit 
foarte puţină căldură, ceea ce vă asigură că 
mâncarea depozitată rămâne mereu proas-
pătă. Design-ul sofisticat integrat de iluminare 
asigură utilizarea maximă a spaţiului interior 
(fără a afecta capacitatea netă).

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de 
umiditate din compartimentul pentru legume și 
fructe asigurând o păstrare mai îndelungată a 
prospeţimii alimentelor. Acesta este poziţionat 
pe role (pe șine telescopice) ce se glisează 
ușor; este comod de utilizat și asigură vizibilitate 
alimentelor depozitate. Nivelul de umiditate din 
sertarul BioCool este reglat folosind un cursor 
(etichetă: simbolul cu picătură de apă).

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr 
vă scutește de dezgheţarea aparatelor. În mod 
suplimentar, aparatele NoFrost ale brandului 
Liebherr sunt deosebit de economice din punctul 
de vedere al consumului de energie și dispun de 

o dotare super confortabilă.
Informaţii suplimentare referitoare la tema 
NoFrost găsiţi pe: nofrost.liebherr.com

Sistemul electronic Comfort, ușor de utilizat,
asigură ca temperatura să fie păstrată cu 
precizie. Temperatura ideală este afișată prin
LED-uri pe MagicEye.

Suportul elegant pentru unt poate fi ușor 
accesat și ridicat cu o singură mână, având o 
deschidere facilă a capacului. Este rezistent, 
conceput pentru a fi spălat la mașina de spălat 
vase și se potrivește pe toate rafturile Liebherr.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Combine frigorifice

Calitate în fiecare detaliu
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IceMaker-ul încorporat asigură cuburi de gheaţă de cea mai fină calitate pentru orice ocazie. Atunci când 
calitatea apei de la reţea este slabă sau dacă nu sunteţi conectat la o reţea de alimentare, ICN 3386 are 
 IceMaker cu rezervor de apă. Cu o capacitate de 1,2 litri și un mâner practic, rezervorul este foarte ușor 
scos pentru reumplere cu apă.

Designul retractabil al raftului pentru ouă  
îl face potrivit pentru stocarea în siguranţă a 
până la 20 ouă de pui sau 28 ouă de prepeliţă. 
Pentru a le extinde termenul de valabilitate, vă 
recomandăm să depozitaţi ouăle cu vârful în  
jos sau să plasaţi raftul pentru ouă în comparti-
mentul FlexSystem al sertarului BioFresh 
 (umiditate scăzută).

Toate sertarele BioFresh sunt integrate aproape perfect în interior. Ele pot fi extrase complet chiar și la un unghi de 
deschidere a ușii de 90°. SoftTelescopic, sistemul de închidere automată, amortizează închiderea sertarelor la 
modele PremiumPlus și asigură o utilizare zilnică sigură și practică.

Accesoriul opţional FlexSystem pentru sertarele 
BioFresh și BioCool asigură o stocare flexibilă, 
organizată și clară a alimentelor. De exemplu, 
fructele și legumele pot fi perfect separate  
sau alimentele pot fi depozitate în funcţie de 
 termenul de valabilitate. Toate componentele 
sistemului FlexSystem sunt ușor de curăţat și pot 
fi spălate în mașina de spălat vase.

Amortizarea închiderii SoftSystem este sistemul 
inovativ pentru mai multă siguranţă și confort.  
Sistemul SoftSystem integrat în ușă amortizează 
mișcarea la închiderea ușii. Chiar și în cazul unei 
încărcări complete a ușii interioare, SoftSystem 
asigură o închidere delicată a acesteia. În mod 
suplimentar, de la un unghi de închidere de cca. 
30°, ușa se închide automat.

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.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Combine frigorifice

Calitate în fiecare detaliu
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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 ace-
lași 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 este o soluţie 
 inovativă a produselor din gama Premium 
BioFresh. Poate fi poziţionat deasupra sau sub 
raftul de sticlă pentru a răspunde cerinţelor.

Centru de prospeţime încorporabil

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / Compartimentul congelator: 114 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
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. 62,5
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
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

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
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,3 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 40 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg

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



ECBN 5066
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Centru de prospeţime încorporabil

Sertarele frigorifice sunt montate pe șine teles-
copice 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.

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

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

20391 20376

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 410 / 1,121 kWh
Capacitate netă totală: 471 l (Frigider: 357 l inclusiv compartimentul BioFresh: 68 l / 
Compartimentul congelator: 114 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
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. 62,5
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
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

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

cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 
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
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,3 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 40 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

11 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față 

și în spate
·  Balama dreapta: varianta 001 

Balama stânga: varianta 617
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 287 / 0,785 kWh
Capacitate netă totală: 379 l (Frigider: 276 l inclusiv compartimentul BioFresh: 57 l / 
Compartimentul congelator: 103 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
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
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
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

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

cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 
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
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

1,0 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,7 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 30 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

12 kg

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față 

și în spate
·   Balama dreapta: varianta 001 

Balama stânga: varianta 617
·  Garnitură ușă înlocuibilă

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Centru încorporat de alimentare Side-by-Side

178SBS 70I4 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

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

IKBP 3560 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Capacitate netă totală: 209 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SIGN 3576 
Premium
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Centru încorporat de alimentare Side-by-Side

178 178SBS 66I2 
Premium

SBS 66I3 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Capacitate netă totală: 255 l (Frigider: 193 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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 BioCool
·  PowerCooling
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine 

telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, 

VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru 

conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SICN 3386 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Capacitate netă totală: 255 l (Frigider: 193 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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 BioCool
·  PowerCooling
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine 

telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, 

VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru 

conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SICN 3386 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Capacitate netă totală: 248 l (Frigider: 191 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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 BioCool
·  PowerCooling
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine 

telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, din care 1 pe role, 

VarioSpace
·  IceMaker cu rezervor de apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICN 3386 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Capacitate netă totală: 233 l (Frigider: 176 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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

·  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 cu SoftTelescopic, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, din care 1 pe role, 

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

apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBN 3386 
Premium
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Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Capacitate netă totală: 233 l (Frigider: 176 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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

·  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 cu SoftTelescopic, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, din care 1 pe role, 

VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" 

la apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBN 3386 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 236 / 0,644 kWh
Capacitate netă totală: 238 l (Frigider: 176 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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

·  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 cu SoftTelescopic, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, 

VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBN 3376 
Premium
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Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 235 / 0,643 kWh
Capacitate netă totală: 237 l (Frigider: 175 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

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

controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

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

cu suport pentru sticle, suport de ouă 
ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBN 3324 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Capacitate netă totală: 261 l (Frigider: 204 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

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

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

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

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 
1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, din care 1 pe role, 

VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 27 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBP 3266 
Premium
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ICBS 3324 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh
Capacitate netă totală: 255 l (Frigider: 175 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

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

controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic

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

cu suport pentru sticle, suport de ouă 
ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICBS 3224 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Capacitate netă totală: 261 l (Frigider: 204 l inclusiv compartimentul BioFresh: 67 l / 
Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

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

controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic

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

cu suport pentru sticle, suport de ouă 
ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICN 3386 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Capacitate netă totală: 248 l (Frigider: 191 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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 BioCool
·  PowerCooling
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine 

telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, din care 1 pe role, 

VarioSpace
·  IceMaker cu rezervor de apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 

0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,0 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICN 3376 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Capacitate netă totală: 255 l (Frigider: 193 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

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 BioCool
·  PowerCooling
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine 

telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, din care 2 pe role, 

VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 

10 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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ICN 3314 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICUN 3324 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 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

ICNS 3324 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICUNS 3324 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 62 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 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
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Combine frigorifice încorporabile

178178 178 178

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 224 / 0,611 kWh
Capacitate netă totală: 274 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

ICUS 3324 
Comfort

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 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

ICS 3334 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Capacitate netă totală: 274 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICU 3324 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 235 / 0,642 kWh
Capacitate netă totală: 274 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 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

ICP 3324 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 156 / 0,427 kWh
Capacitate netă totală: 274 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Combine frigorifice încorporabile

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de 
umiditate din compartimentul pentru legume și 
fructe asigurând o păstrare mai îndelungată  
a prospeţimii alimentelor. Acesta este poziţionat 
pe role (pe șine telescopice) ce se glisează 
ușor; este comod de utilizat și asigură vizibilitate 
alimentelor depozitate. Nivelul de umiditate  
din sertarul BioCool este reglat folosind un cursor 
(etichetă: simbolul cu picătură de apă).

Sistemul electronic Comfort, ușor de utilizat,
asigură ca temperatura să fie păstrată cu 
precizie. Temperatura ideală este afișată prin
LED-uri pe MagicEye.

178178178

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 217 / 0,593 kWh
Capacitate netă totală: 281 l (Frigider: 224 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

ICUS 3224 
Comfort

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 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

ICS 3224 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 290 / 0,792 kWh
Capacitate netă totală: 281 l (Frigider: 224 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine
·  6 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICS 3324 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 299 / 0,817 kWh
Capacitate netă totală: 274 l (Frigider: 194 l / Compartimentul congelator: 80 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine
·  5 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Combina frigorifică ICTS 2231 dispune de un 
congelator spaţios de 4 stele situat deasupra 
compartimentului frigorific. Acesta oferă destul 
spaţiu pentru congelarea alimentelor proaspete 
şi astfel, produsele işi păstrează vitaminele şi 
mineralele pe termen lung. Raftul din sticlă 
 securizată ajută la îmbunătăţirea accesibilităţii 
şi vizibilităţii alimentelor depozitate.

Combina frigorifică ICTS 2231 este dotată cu 
un raft foarte comod şi practic reprezentând 
un suport pentru sticle. Acesta oferă atât un 
 spaţiu de depozitare cu aspect estetic, cât 
şi o soluţie de economisire a spaţiului pentru 
 stocarea sticlelor. Raftul poate fi achiziţionat 
suplimentar pentru alte modele.

Combine frigorifice încorporabile

122158 158

ICP 2924 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 142 / 0,387 kWh
Capacitate netă totală: 241 l (Frigider: 184 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 10 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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

ICUS 2924 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 203 / 0,556 kWh
Capacitate netă totală: 241 l (Frigider: 184 l / Compartimentul congelator: 57 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 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

ICTS 2231 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 184 / 0,502 kWh
Capacitate netă totală: 198 l (Frigider: 155 l / Compartimentul congelator: 43 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
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

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

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: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

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



IKBP 
3560

Frigidere

Frigiderele se pot combina perfect cu alte frigidere, congelatoare și vitrine de vinuri pentru a crea un 
centru de depozitare a alimentelor individual, ce se poate integra în diferite nișe, ca în exemplul dat: 
Frigider cu BioFresh (IKB 3560) cu un congelator (SIGN 3576).

Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side la pagini 20 – 27.
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IKBP 2964

IK 2360
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Frigiderele Liebherr excelează cu tehnologia lor impresionantă de prospeţime. 
Gama oferită se extinde de la modelele cu compartiment clasic de legume, 
la modelele BioCool cu un compartiment de umiditate ajustabil, până la 
aparatele BioFresh, care livrează prospeţimea cea mai îndelungată. 
 Indiferent ce căutaţi, la Liebherr veţi găsi cu siguranţă frigiderul potrivit pentru 
a satisface nevoile și cerinţele dumneavoastră – fie el vertical, integrat sub 
blatul de lucru sau deasupra blatului de lucru.

O privire de ansamblu  
a frigiderelor noastre

Frigidere

de la pagina 70
BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o  temperatură 
situată puţin peste 0 °C și în condiţii de umiditate ideală a aerului, legumele și fructele, 
 carnea, peștele și produsele lactate își păstrează vitaminele sănătoase, aromele  delicate 
și aspectul apetisant pentru o perioadă mai îndelungată decât în frigiderele tradiţionale.

Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de umiditate din compartimentul pentru
legume și fructe asigurând o păstrare mai îndelungată a prospeţimii alimentelor.
Acesta este poziţionat pe role ce se glisează ușor; este comod de utilizat și asigură
vizibilitate alimentelor depozitate.

de la pagina 73
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Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Sistemul foarte performant PowerCooling 
răcește rapid alimentele proaspăt introduse în 
frigider și asigură o temperatură de răcire 
 constantă în interior. Un întrerupător de contact 
pe ușă oprește ventilatorul când ușa este 
 deschisă pentru a ajuta la economisirea 
 energiei.

Anumite modele Premium cu BioFresh sunt dotate 
cu sertarul VarioSafe ce facilitează  vizualiza rea 
și organizarea unei varietăţi de articole 
 depozitate: este locul ideal pentru a depozita 
pachete mici, tuburi și borcane din sticlă.  
VarioSafe poate fi de asemenea introdus la  
o înălţime diferită pentru a găzdui diferite 
 recipiente.

Suportul elegant pentru unt poate fi ușor 
accesat și ridicat cu o singură mână, având  
o deschidere facilă a capacului. Este rezistent, 
conceput pentru a fi spălat la mașina de  
spălat vase și se potrivește pe toate rafturile 
 Liebherr.

Conceptul Side-by-Side face posibilă poziţio-
narea frigiderelor, congelatoarelor și vitrinelor 
de vinuri în funcţie de nevoile dumneavoastră. 
Tehnologia specială de control al mediului 
ambiental permite numeroase combinaţii între 
aparatele cu diferenţe majore de temperatură. 
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi paginile 
20 – 27.

Sistemul electronic Premium are un design elegant și oferă siguranţă că temperatura selectată este menţinută 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. Pentru mai multe informaţii despre BioFresh, vizitaţi:

biofresh.liebherr.com

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o prospeţime îndelungată. La o temperatură puţin peste 0 °C  
și umiditate udeală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și reţin vitaminele și mineralele sănătoase 
pentru o perioadă mai lungă, faţă de un compartiment normal. În timp ce DrySafe este adecvat pentru depozitarea 
cărnii, peștelui și lactatelor, compartimentul cu umiditate rificată pentru Fructe și Legume poate preveni dezhidratarea 
acestora și ajută la creșterea perioadei de depozitare. Prin ajustarea la o umiditate joasă, acest compartiment 
poate fi utilizat ca un DrySafe suplimentar.

Frigidere

Calitate în fiecare detaliu
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Cele două cutii VarioBox fac depozitarea alimentelor în recipiente mici mult mai simplă și vizibilă. Un opritor 
 previne căderea lor în timpul utilizării.

Accesoriul FlexSystem este conceput pentru sertarele BioFresh și BioCool din gama BluPerformance și asigură  
o stocare flexibilă, organizată și clară a alimentelor. De exemplu, fructele și legumele pot fi stocate separat  
sau alimentele pot fi depozitate în funcţie de termenul de valabilitate. Toate componentele sistemului FlexSystem 
sunt ușor de curăţat și pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Toate sertarele BioFresh sunt integrate aproape perfect în interior. Ele pot fi extrase complet chiar și la un unghi  
de deschidere a ușii de 90°. SoftTelescopic, sistemul de închidere automată, amortizează închiderea sertarelor  
la modele PremiumPlus și asigură o utilizare zilnică sigură și practică.

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 deschidere de aproximativ 30°.

Designul retractabil al raftului pentru ouă îl 
face potrivit pentru stocarea în siguranţă a până 
la 20 ouă de pui sau 28 ouă de prepeliţă. 
 Pentru a le extinde termenul de valabilitate, vă 
recomandăm să depozitaţi ouăle cu vârful în 
jos sau să plasaţi raftul pentru ouă în comparti-
mentul FlexSystem al sertarului BioFresh 
 (umiditate scăzută).

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Frigidere

Calitate în fiecare detaliu
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Sertarul BioCool permite reglarea nivelului de umiditate din compartimentul pentru legume și fructe asigurând 
o păstrare mai îndelungată a prospeţimii alimentelor. Acesta este poziţionat pe role (pe șine telescopice) ce se 
 glisează ușor; este comod de utilizat și asigură vizibilitate alimentelor depozitate. Nivelul de umiditate din sertarul 
BioCool este reglat folosind un cursor (etichetă: simbolul cu picătură de apă).

Fără multă întreţinere și eficient energetic:
LED-urile cu durată îndelungată de viaţă asigură 
iluminarea perfectă în interior. LED-urile emit 
foarte puţină căldură, ceea ce vă asigură că 
mâncarea depozitată rămâne mereu
proaspătă. Design-ul sofisticat integrat de 
 iluminare asigură utilizarea maximă a spaţiului 
interior (fără a afecta capacitatea netă).

Raftul de sticlă versatil este un element inovator în toate modelele BioFresh Premium. Utilizarea acestuia poate fi 
modificată prin poziţionarea etajerei de sticlă dedesubt, pentru a crea spaţiu de depozitare pentru veselă.

Sistemul electronic Comfort, ușor de utilizat,
asigură ca temperatura să fie păstrată cu 
precizie. Temperatura ideală este afișată prin
LED-uri pe MagicEye.

Alimentele proaspete pot fi îngheţate și păstrate 
cu grijă pentru o perioadă îndelungată în 
 compartimentul congelatorului de 4 stele. 
 Pentru o vizibilitate clară și acces facil, raftul 
 detașabil poate fi folosit pentru a împărţi 
 compartimentul congelator în două secţiuni.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Frigidere

Calitate în fiecare detaliu
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Frigidere încorporabile

178178 178178

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 284 l (Frigider: 257 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l / 
Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

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
·  4 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

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKB 3564 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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

IKB 3560 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

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

IKBP 3560 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 160 / 0,438 kWh
Capacitate netă totală: 284 l (Frigider: 257 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l / 
Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

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
·  4 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

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKBP 3564 
Premium
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Frigidere încorporabile

178 178 178 178

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Capacitate netă totală: 301 l (Frigider: 301 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  3 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 2 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

IKB 3520 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Capacitate netă totală: 284 l (Frigider: 257 l inclusiv compartimentul BioFresh: 90 l / 
Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  3 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 2 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKB 3524 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Capacitate netă totală: 325 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool pe șine telescopice

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

IK 3520 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Capacitate netă totală: 306 l (Frigider: 279 l / Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IK 3524 
Comfort
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Centru încorporat de depozitare

Băuturile, gemurile, muștarul etc. pot fi depo-
zitate în condiţii optime, la o temperatură 
 reglabilă care se poate seta separat între 
+6 °C şi +14 °C.

Compartimentul pivniţei înlocuieşte cămara şi 
este ideal pentru produsele alimentare sensibile 
la frig, cum ar fi ceapa şi cartofii.

178178

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 204 / 0,558 kWh
Capacitate netă totală: 256 l (Frigider: 240 l inclusiv compartimentul BioFresh: 66 l  
inclusiv compartiment special: 84 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și pentru 
compartimentul special

·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: acustic

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

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

·  2 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

din care 1 pot fi setate variabil pe 
HydroSafe sau DrySafe, 1 FlexSystem

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
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 12 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKBV 3264 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 194 / 0,530 kWh
Capacitate netă totală: 279 l (Frigider: 252 l inclusiv compartiment special: 92 l / 
Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

control mecanic
·  Display LED al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine 

cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 
suport de ouă ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool

Compartiment special
·  Sertar complet extractibil
·  Temperatură în compartimentul 

- cămară: în jur de 5 °C mai mare 
decât cea din frigider

·  Coș detașabil pentru sticle

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 16 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKV 3224 
Comfort
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IKF 3510

7776

Fără coșurile pentru sticlă, raftul detașabil 
oferă spaţiu pentru o cutie de sticle din comerţ. 
Buna funcţionare pe șine telescopice asigură 
accesul ușor la tot stocul de băuturi depozitate.

Raftul detașabil are două coșuri pentru sticle, 
ceea ce oferă spaţiu suficient pentru sticle  
de până la 1,5 litri și cutii de băuturi. Acestea au 
integrat un mâner pentru a fi ușor transportate 
și sunt ajustabile pentru a depozita în siguranţă 
 sticle de dimensiuni și forme diferite.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Frigidere încorporabile

178178

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Capacitate netă totală: 306 l (Frigider: 279 l / Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice
·  Sertar detașabil cu extensie parțială pe șine telescopic
·  2 coșuri detașabile pentru sticle

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Capacitate netă totală: 325 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume 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

IKF 3514 
Comfort

IKF 3510 
Comfort
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Frigidere încorporabile

158 140 140140

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 124 / 0,339 kWh
Capacitate netă totală: 230 l (Frigider: 230 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 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

IKB 2760 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 150 / 0,409 kWh
Capacitate netă totală: 248 l (Frigider: 221 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l / 
Compartimentul congelator: 27 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

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
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 17 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKBP 2964 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Capacitate netă totală: 216 l (Frigider: 196 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l / 
Compartimentul congelator: 20 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

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

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  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

IKBP 2764 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Capacitate netă totală: 230 l (Frigider: 230 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

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
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 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

IKBP 2760 
Premium
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Frigidere încorporabile

140 140 140140140

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 125 / 0,340 kWh
Capacitate netă totală: 231 l (Frigider: 231 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

IKB 2720 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 202 / 0,552 kWh
Capacitate netă totală: 216 l (Frigider: 196 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l / 
Compartimentul congelator: 20 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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: 2 kg

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

IKB 2724 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Capacitate netă totală: 235 l  
(Frigider: 215 l / Compartimentul congelator: 20 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a):  
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: acustic

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice cu 

iluminare LED

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: 2 kg

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

IK 2764 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 109 / 0,296 kWh
Capacitate netă totală: 251 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice cu 

iluminare LED

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

IK 2760 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 109 / 0,297 kWh
Capacitate netă totală: 252 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 

1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

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

IK 2720 
Comfort
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Frigidere încorporabile
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Iluminarea LED BioFresh este integrată într-o 
placă sepărătoare iluminând uniform şi eficient 
sertarele scoase BioFresh, direct de sus.

122 122 122

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 196 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 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

IKB 2360 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 80 / 0,219 kWh
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 196 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

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
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle variabil
·  Coloană LED pe ambele părți
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 1 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

IKBP 2360 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 130 / 0,355 kWh
Capacitate netă totală: 181 l (Frigider: 165 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l / 
Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

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
·  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 cu SoftTelescopic, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe, 1 FlexSystem

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKBP 2364 
Premium
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Frigidere încorporabile

122122 122122

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 189 / 0,517 kWh
Capacitate netă totală: 182 l (Frigider: 166 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l / 
Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKB 2324 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Capacitate netă totală: 200 l (Frigider: 184 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: T (de la +16 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice cu iluminare LED

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKP 2364 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Capacitate netă totală: 216 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice cu iluminare LED

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

IK 2360 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 196 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

IKB 2320 
Comfort
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Frigidere încorporabile

122 122 122122

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Capacitate netă totală: 217 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

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

IKS 2330 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Capacitate netă totală: 201 l (Frigider: 185 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKS 2334 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Capacitate netă totală: 217 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

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

IK 2320 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 174 / 0,476 kWh
Capacitate netă totală: 201 l (Frigider: 185 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  1 compartiment BioCool pe role

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IK 2324 
Comfort
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Frigidere încorporabile

102 102 102102

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Capacitate netă totală: 165 l (Frigider: 149 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  2 compartiment BioCool

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IK 1964 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 116 / 0,317 kWh
Capacitate netă totală: 157 l (Frigider: 157 l inclusiv compartimentul BioFresh: 59 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafe

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

IKB 1920 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Capacitate netă totală: 181 l
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool

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

IK 1920 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Capacitate netă totală: 181 l
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  2 compartiment BioCool

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

IK 1960 
Premium
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Frigider full BioFresh

Conceptul de tip „Mix and Match": frigider full BioFresh (SIBP 1650) sub și  
frigider (IKP 1660) deasupra.

Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side consultaţi 
paginile 20 – 27.

Un cursor special permite sertarelor BioFresh 
să fie setate pe modul „Dry” pentru un mediu 
uscat de depozitare a cărnii, peștelui și pro-
duselor lactate sau pe „Hydro” pentru un mediu 
umed de depozitare a fructelor și legumelor.

Caracteristica SoftSystem oferă siguranţă 
 suplimentară și confort. Integrat pe ușă,  
SoftSystem amortizează mișcarea atunci  
când se închide ușa.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 73 / 0,198 kWh
Capacitate netă totală: 84 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

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 pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SIBP 1650 
Premium



93

Frigidere încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Conceptul de tip „Mix and Match": frigiderul (IKP 1660) – deasupra și  
congelatorul (IGN 1664) – dedesubt.

Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side consultaţi 
paginile 20 – 27.

88 88

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 101 / 0,275 kWh
Capacitate netă totală: 134 l (Frigider: 118 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 33 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  2 compartiment BioCool

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKP 1664 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 65 / 0,177 kWh
Capacitate netă totală: 151 l
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

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

Compartimente frigider și BioCool
·  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
·  Coloană LED pe stânga
·  2 compartiment BioCool

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

IKP 1660 
Premium
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Frigidere încorporabile

88 888888

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Capacitate netă totală: 151 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

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

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

IKS 1620 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 147 / 0,401 kWh
Capacitate netă totală: 134 l (Frigider: 118 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: N (de la +16 °C până la +32 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IKS 1624 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Capacitate netă totală: 134 l (Frigider: 118 l / Compartimentul congelator: 16 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: ST (de la +16 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider
·  Funcție SuperCool automată

Compartimente frigider și BioCool
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport pentru sticle, suport de ouă ajustabil
·  3 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 compartiment BioCool

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 13 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

IK 1624 
Comfort

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 98 / 0,266 kWh
Capacitate netă totală: 151 l
Nivel zgomot: 33 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

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

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

IK 1620 
Comfort



SIGN 3576

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 20 – 27.

Congelatoare
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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.

Cu dispozitivul pentru gheaţă IceMaker cu racord permanent la apă, vă stau la dispoziţie cuburi de gheaţă de 
cea mai bună calitate. Indiferent dacă e vorba de o cantitate mică pentru o bautură rece sau de o cantitate 
însemnată pentru o petrecere mare – în cele două sertare vă stă la dispoziţie gheaţă pentru toate situaţiile.

Tehnologia profesionistă NoFrost de la Liebherr  
vă scutește de dezgheţarea aparatelor. În mod 
 suplimentar, aparatele NoFrost ale brandului 
 Liebherr sunt deosebit de economice din punct 
de vedere al consumului de energie și dispun 

de o dotare super confortabilă.
Informaţii suplimentare referitoare la tema 
NoFrost găsiţi pe: nofrost.liebherr.com

Conceptul Side-by-Side oferă posibilitatea  
de a poziţiona și combina frigiderele, congela-
toarele și vitrinele pentru vinuri după dorinţa sau 
necesităţile dvs. Datorită tehnologiei speciale 
de control al mediului dintre aparatele cu dife-
renţe mari de temperatura se pot realiza foarte 
multe combinaţii. Pentru informaţii suplimentare, 
vezi pagina 20 – 27.

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.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Congelatoare

Calitate în fiecare detaliu
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Cu FrostSafe, aparatul pune la dispoziţie 
 sertare pentru depozitare foarte înalte şi deta-
şabile care sunt compacte oferind confort exce-
lent la fiecare utilizare. Prin urmare, la fiecare 
deschidere a uşii temperatura interioară nu va 
avea de suferit. În plus, partea frontală fiind 
confec tionată din material transparent oferă 
o vedere optimă a produselor congelate.

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.

Iluminarea LED este poziţionată deasupra 
sertarelor pentru a economisi spaţiu. Aceasta 
garantează cea mai bună vizibilitate alimen-
telor depozitate, economiseşte energie şi este 
de folosinţă îndelungată.

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 deschidere de aproximativ 30°.

Sistemul electronic Premium are un design 
 elegant și oferă siguranţă că temperatura selec-
tată este menţinută 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.

Toate congelatoarele cu NoFrost și SmartFrost beneficiază din conceptul nostru practic VarioSpace – lor sertarele 
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.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Congelatoare

Detailed quality
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Congelatoare încorporabile

SIGN 3576 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Capacitate netă totală: 209 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 0,8 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,5 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SIGN 3556 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Capacitate netă totală: 213 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SIGN 2756 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 207 / 0,567 kWh
Capacitate netă totală: 157 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Capacitate netă totală: 213 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
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

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: acustic

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Ușă reversibilă, stânga

SIGN 3524 
Comfort
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Congelatoare încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Congelatoarele cu dimensiuni de nișa de 72 și 88 cm se pot combina perfect cu frigiderele 
și vitrinele de vin în diferite moduri. Astfel, se poate crea o combinaţie individuală după 
conceptul de tip „Mix and Match“. De exemplu, congelatorul (IGN 1664) poate fi poate fi 
poziţionat dedesubt, iar frigiderul (IKP 1660) – deasupra.
Pentru mai multe informaţii despre conceptul Side-by-Side, consultaţi paginile 20 – 27.

IGN 1664 
Premium

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Capacitate netă totală: 84 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 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

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Capacitate netă totală: 100 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

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: acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 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 1624 
Comfort



IGN 1064
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Congelatoare încorporabile

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

În comparaţie cu alte congelatoare statice, prin 
tehnologia SmartFrost de la Liebherr, alimentele 
se congelează mai repede și se reduce forma-
rea de gheaţă, astfel decongelarea devine mai 
simplă și mai rapidă. De asemenea, asigură o 
depozitare mai flexibilă cu capacitate mai mare 
și consum îmbunătăţit de energie în vederea unei 
cheltuieli de exploatare mai reduse.

IGS 1624 
Comfort

Ușă glisantă antrenată / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Capacitate netă totală: 100 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

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: acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 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

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 144 / 0,393 kWh
Capacitate netă totală: 73 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
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

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: acustic

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 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

Ușă fixă / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 146 / 0,398 kWh
Capacitate netă totală: 63 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
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

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 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



UIKo 1550 

Frigidere și congelatoare 
integrate sub blatul de lucru
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UIKo 1560
Coș detașabil pentru sticle  

disponibil ca accesoriu suplimentar.

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 depo-
zitare 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.

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 trans-
portarea usoară. 
* În locul raftului detaşabil.

Frigidere integrate sub blatul de lucru

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

82-88 82-88

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 91 / 0,249 kWh
Capacitate netă totală: 124 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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 rafturi de depozitare GlassLine Premium, extensibile, cu suport pentru ouă variabil
·  Compartiment pentru sticle integrat în partea inferioară retractabilă
·  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

UIKo 1550 
Premium

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 91 / 0,249 kWh
Capacitate netă totală: 124 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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 rafturi de depozitare GlassLine Premium, extensibile, cu suport pentru ouă variabil
·  Compartiment pentru sticle integrat în partea inferioară retractabilă
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Sertar complet extensibil
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UIKP 1550
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Frigidere integrate sub blatul de lucru

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Foarte multe produse pot fi depozitate pe raftu-
rile 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.

Frigiderul UIKP 1550 (sau UIK 1510) se potri-
veşte combinaţiei Side-by-Side cu congela-
torul SUIGN 1554 (sau SUIG 1514) şi/sau 
cu frigiderul full BioFresh, toate amplasabile 
sub blatul de lucru.

82-88 82-88

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 62 / 0,168 kWh
Capacitate netă totală: 136 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  Raft mare Premium GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 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
·  Sertar extensibil

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

UIKP 1550 
Premium

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Capacitate netă totală: 119 l (Frigider: 104 l / Compartimentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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 mare Premium GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

raft retractabil VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume
·  Sertar extensibil

Compartiment congelator 4
·  Ușă cu balamale
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

UIKP 1554 
Premium



SUIB 1550
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Frigidere integrate sub blatul de lucru

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

The tray inserted into the base recess 
 enables the optimal use of the lower space  
in the appliance. It can be easily removed 
and with a capacity of approx. 4 litres offers 
 sufficient space for smaller goods.

82-8882-8882-88

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 71 / 0,194 kWh
Capacitate netă totală: 80 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  1 raft 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 pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

SUIB 1550 
Premium

UIK 1514 
Comfort

UIK 1510 
Comfort

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 138 / 0,378 kWh
Capacitate netă totală: 119 l (Frigider: 104 l / Compartimentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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 Comfort GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

suport de ouă ajustabil
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Ușă cu balamale
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 12 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

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

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Capacitate netă totală: 136 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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 Comfort GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

suport de ouă ajustabil
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

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



SUIGN 1554
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Congelatoare integrate sub blatul de lucru

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

82-88 82-88

SUIGN 1554 
Premium

SUIG 1514 
Comfort

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Capacitate netă totală: 79 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  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: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată
·  Tavă detașabilă de 4 litri montată în baza aparatului

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Ușă fixă / aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Capacitate netă totală: 95 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 88 / 60 / min. 55

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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  Încălzire în peretele lateral pentru conceptul Side-by-Side
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față și în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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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.

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.

Vitrinele noastre de vinuri:
vedere de ansamblu

Între 5°C și 20°C

Între 5°C și 20°C

Între 5°C și 20°C
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Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

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.

Ușa netedă fără mâner garantează o integrare 
perfectă într-o bucătărie minimalistă fără mânere. 
Nu doar că vă oferă protecţie de încredere 
 împotriva radiaţiilor UV dar vă asigură și vizibili-
tate 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.

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.

Aparatele Vinidor sunt echipate cu rafturi masive din lemn pe șine telescopice. Rafturile prelucrate manual, din 
lemn netratat sunt ideale pentru depozitarea sigură a sticlelor de Bordeaux, asigurând totodată o vedere clară 
 asupra sticlelor și un acces facil la acestea. Depozitarea sticlelor în direcţia opusă permite utilizarea completă a 
capacităţii. Sistemul de etichetare clip-on permite o vedere de ansamblu clară și rapidă a stocului de vin.

Electronica inovatoare cu display LCD cu comenzi tactile asigură menţinerea constantă a temperaturii selectate 
în fiecare zonă. Afișajul digital al temperaturii indică nivelul de temperatură selectat. Comenzile sunt ușor de folosit 
și funcţiile disponibile permit ca operarea să fie ușoară și prietenoasă.

Conceptul Side-by-Side face posibilă poziţio-
narea frigiderelor, congelatoarelor și vitrinelor 
de vinuri în funcţie de nevoile dumneavoastră. 
Tehnologia specială de control al mediului 
ambiental permite numeroase combinaţii între 
aparatele cu diferenţe majore de temperatură.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi  
paginile 20 – 27.

Vitrine de vin

Calitate în fiecare detaliu
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Raftul de prezentare este ideal pentru 
 prezentarea vinurilor fine și pentru păstrarea  
în siguranţă a sticlelor deschise.

Cu sistemul clip-on se poate scrie direct pe 
etichetă şi se asigură o vedere de ansamblu 
clară și rapidă a stocului de vin.

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 fără mâner garantează o inte-
grare perfectă într-o bucătărie minimalistă fără 
mânere. Nu doar oferă protecţie de încredere 
împotriva radiaţiilor UV, dar asigură și vizibilitate 
a vinurilor depozitate.

Filtrul de cărbune activ FreshAir purifică aerul 
ce intră și blochează mirosurile neplăcute.  
Este ușor de înlocuit și garantează o calitate 
optimă a aerului.

Toate modelele EWT 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.

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Vitrine de vin

Calitate în fiecare detaliu
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EWTdf 3553 cu cadru din oţel inoxidabil / mâner (Accesorii).

Filtrul de cărbune activ FreshAir purifică aerul 
ce intră și blochează mirosurile neplăcute.  
Este ușor de înlocuit și garantează o calitate 
optimă a aerului.

Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 
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Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 83
Capacitate brută / netă: 307 l / 271 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 83
Capacitate brută / netă: 307 l / 271 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 80
Capacitate brută / netă: 289 l / 254 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
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

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
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgb 3583 
Vinidor

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTdf 3553 
Vinidor
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Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Raftul de prezentare este ideal pentru 
 prezentarea vinurilor fine și pentru păstrarea  
în siguranţă a sticlelor deschise.

Vitrina de vin EWTgb 2383 functionează 
extrem de silenţios datorită design-ului sofis-
ticat şi componentelor acesteia. În prezent se 
numără printre cele mai silenţioase aparate 
din acest grup de modele.

122 122 122

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 152 / 0,414 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 51
Capacitate brută / netă: 195 l / 169 l
Nivel zgomot: 32 dB(A) Silent
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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 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
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 152 / 0,414 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 51
Capacitate brută / netă: 195 l / 169 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 152 / 0,416 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 48
Capacitate brută / netă: 183 l / 158 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
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

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
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTgb 2383 
Vinidor

EWTgw 2383 
Vinidor

EWTdf 2353 
Vinidor



EWTgb 1683
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Vitrine de vin Vinidor cu două zone de temperatură

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Conceptul Side-by-Side face posibilă 
 poziţionarea frigiderelor, congelatoarelor  
și vitrinelor de vinuri în funcţie de nevoile 
 dumneavoastră. 
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
 paginile 20 – 27.

88 88 88

EWTgb 1683 
Vinidor

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 33
Capacitate brută / netă: 125 l / 104 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 33
Capacitate brută / netă: 125 l / 104 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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
·  TipOpen
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

EWTdf 1653 
Vinidor

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil cu panou decorativ
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,397 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 30
Capacitate brută / netă: 117 l / 97 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
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

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



UWTgb 1682
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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.

Aparatele Vinidor sunt echipate cu rafturi 
masive din lemn pe șine telescopice. Raftu-
rile prelucrate manual, din lemn netratat sunt 
ideale pentru depozitarea sigură a sticlelor de 
 Bordeaux,  asigurând totodată o vedere clară 
asupra sticlelor și un acces facil la acestea.

Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Vitrine de vin integrate sub blatul de lucru

82-87

UWTgb 1682 
Vinidor

Aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 144 / 0,392 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 34
Capacitate brută / netă: 123 l / 94 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 87 / 60 / min. 58

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
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Vitrine de vin integrate sub blatul de lucru

82-87 82-87

UWTes 1672 
Vinidor

Aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: B
Consum energetic pe an / 24 h: 196 / 0,535 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 34
Capacitate brută / netă: 123 l / 94 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă de sticlă cu ramă de inox
Dimensiuni deschidere în cm (h/l/a): 82 - 87 / 60 / 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

UWKes 1752 
GrandCru

Aparat amplasate sub blatul de lucru
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 46
Capacitate brută / netă: 135 l / 110 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
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
·  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
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere
·  Încuietoare
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Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a. 

Seria GrandCru

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).

La modelul WKEes 553 se poate adăuga un serar disponibil ca un accesoriu suplimentar.

45 45 45

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18 *
Capacitate brută / netă: 48 l / 46 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă de sticlă neagră 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
·  Ușă pliabilă cu TipOpen
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

*  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). Vă rugăm să luați în considerare dimensiunile interioare 
(vezi diagrama de instalare).

Ușă de sticlă fumurie / aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18 *
Capacitate brută / netă: 48 l / 46 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
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
·  Ușă pliabilă cu TipOpen
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

*  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). Vă rugăm să luați în considerare dimensiunile interioare 
(vezi diagrama de instalare).

Aparat încorporabil
Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 130 / 0,356 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 18 **
Capacitate brută / netă: 48 l / 46 l
Nivel zgomot: 34 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
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
·  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). Vă rugăm să luați în considerare dimensiunile interioare 
(vezi diagrama de instalare).

WKEgb 582 
GrandCru

WKEgw 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru
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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.

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.

Cu aparatele din clasa de eficienţă energetică nou definită A+++, aparatele firmei Liebherr sunt la cel mai înalt nivel de

economisire a energiei. Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.

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):

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

Admisie frontală și ventilaţie

Pentru a vă asigura că sistemul de răcire este 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    3 În cazul aparatelor individuale încorporate instalate unul deasupra celuilalt (Centru de prospeţime /  

Concept Side-by-Side, vezi paginile 20 – 27, 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.

Vă rugăm să ţineţi cont: Toate fantele de ventilare trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 200 cm2.

Bare de nivelare

Aparatele mai înalte, cu o nisă de 140 cm sau mai mult, au două bare de nivelare pe oricare parte a azei. 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.

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 

 încorporarea 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.

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.

Glosar
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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 superioară, cu toate 
 avantajele celei mai moderne tehnologii de răcire.

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ][ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

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.

ECBN 6256 4

Racord suplimentar de 3 m – disponibil ca și accesoriu.
(Număr de comandă 6030 785).

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

ECBN 6256

ECBN 6156 4

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.

ECBN 6156
ECBN 5066

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

Inclus furtun armat flexibil de 3 m pentru racordul de apă de 3/4"

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.

ECBN 5066 4

SBS 70I4 4

SBS 66I3 4

ICBN 3386 4

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

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4
ICN 3386 4
ICN 3376 4

ICN 3314 4
ICUN 3324 4
ICU 3324 4
ICP 3324 4

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

SBS 70I4 4 
ICBN 3386

Racord suplimentar de 3 m – disponibil ca și accesoriu. 
(Număr de comandă 6030 785).

Atenţie! Este necesar racord de apă la reţea pentru IceMaker.

ICBP 3266 4

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

ICBS 3324 4
ICUS 3324 4
ICS 3334 4
ICNS 3324 4
ICUNS 3324 4
ICS 3324 4

* recomandat 560 mm

ICBS 3224 4
ICS 3224 4
ICUS 3224 4

* recomandat 560 mm

ICP 2924 4

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
Compartimentul de refrigerare: 16 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 
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: 17 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

[ mm ]

SBS 66I2 4

Greutatea maximă a ușii mobilierului 
Compartimentul de refrigerare: 17 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
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Diagrams

[ mm ] [ mm ][ mm ][ mm ]

[ mm ] [ mm ][ mm ]

[ mm ] [ mm ][ mm ]

[ mm ] [ mm ][ mm ]

IKBP 2964 4 IKB 1920
IK 1960
IK 1964 4
IK 1920

IKBV 3264 4
IKV 3224 4

Compartimentul de congelare: 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

Compartimentul de congelare: 22 kg
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

Compartimentul de congelare: 16 kg
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

IKBP 2760
IKB 2760
IKBP 2764 4
IKB 2720
IKB 2724 4
IK 2764 4
IK 2760
IK 2720

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

IKBP 2360
IKB 2360
IKBP 2364 4
IKB 2320
IKB 2324 4

IKP 2364 4
IK 2360
IK 2320
IK 2324 4

Compartimentul de congelare: 19 kg
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

IKS 2330
IKS 2334 4

* recomandat 560 mm

SIBP 1650
IGN 1664 4
IG 1624 4

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

IKP 1660
IKP 1664 4
IK 1620
IK 1624 4

Compartimentul de congelare: 16 kg
Atenţie: 
La montarea ușii mobilierului pe ușa aparatului 
(montajul ușii fixe) nu este necesară nici o balama.
* recomandat 560 mm

IKS 1620
IKS 1624 4
IGS 1624 4

* recomandat 560 mm

SIGN 3576 4

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

SIGN 3556 4
SIGN 3524 4

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

SIGN 2756 4

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

IGN 1064 4
IG 1024 4

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

[ mm ]

[ mm ]

ICTS 2231 4

* recomandat 560 mm

IKBP 3560
IKB 3560
IKBP 3564 4
IKB 3564 4
IKB 3520

IKB 3524 4
IK 3520
IK 3524 4
IKF 3510
IKF 3514 4

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

[ mm ]

ICUS 2924 4

* recomandat 560 mm
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Diagrams

[ mm ][ mm ]

[ mm ] [ mm ][ mm ]

[ mm ] [ mm ][ mm ]

[ mm ][ mm ]

EWTgb 3583
EWTgw 3583

* recomandat 560 mm
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1816 / 19 mm

EWTdf 3553
* recomandat 560 mm
** Imaginile arată rama de inox montată
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1816 / 19 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* recomandat 560 mm
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1233 / 19 mm

EWTdf 2353
* recomandat 560 mm
** Imaginile arată rama de inox montată
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 1233 / 19 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

* recomandat 560 mm
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 906 / 19 mm

EWTdf 1653
* recomandat 560 mm
** Imaginile arată rama de inox montată
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 906 / 19 mm

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

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

WKEgb 582
WKEgw 582

Ușă de sticlă fără cadru și fără mâner.
Dimensiunile ușii în mm (l / h / a): 595 / 450 / 35 mm

WKEes 553

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

[ mm ]
UIKP 1550
UIKP 1554 4
UIK 1510
UIK 1514 4
SUIB 1550
SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

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.

[ mm ]

UIKo 1560
UIKo 1550

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.
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Garanţie

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD,
Plovdivska obl., 4202 Radinovo,

Telefon: 00800 50 80 9000, E-Mail: home.SEE@liebherr.com
home.liebherr.com
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Cataloagele noastre

Liebherr fabrică o gamă largă de echipamente frigorifice.  
În cataloagele noastre veţi găsi toate informaţiile necesare despre 
aparatele elctrocasnice Liebherr, atât pentru cele încorporabile 
sau de sine stătătoare, cât şi pentru vitrinele de vin. Acestea 
sunt disponibile în format PDF şi pot fi descărcate de pe site: 
home.liebherr.com

Informare pe scară largă prin aplicaţii performante

Aplicaţia BioFresh
Aplicaţia BioFresh oferă informaţii utile atât 
 despre depozitarea perfectă a produselor, cât 
şi despre păstrarea vitaminelor şi mineralelor 
acestora. 

Aplicaţia Smoothie și Gheaţă
Cu o simplă atingere, cuburile de gheaţă cad 
și pot fi pisate. Aplicaţia oferă cele mai gustoase 
și sănătoase reţete de smoothie.

Accesând link-ul de mai jos, puteţi găsi aplicaţiile 
disponibile pentru diferitele modele de echipa-
mente frigorifice şi pentru sistemele de operare – 
Apple, Android, etc. 
apps.home.liebherr.com

Vă invităm în lumea Liebherr – expertul în răcire 
şi congelare! Acolo puteţi găsi noutăţi interesante, 
recomandări pentru depozitarea produselor 
 alimentare, reţete, precum şi multe alte informaţii 
extrem de utile.

Accesând link-ul de mai jos, ne puteţi 
urmări pe reţelele noastre de socializare: 
socialmedia.home.liebherr.com

Reţelele noastre de socializare

Beneficiaţi de avantajele garanţiei 
extinse de 10 ani! Pentru informaţii 
suplimentare, vă rugăm să vă adre-
saţi reprezentanului dvs. Liebherr 
sau să accesaţi următorul link: 
www.garantie-plus.com

Garantie extinsă

Echipamente frigorifice 
Independente

2020

Calitate, Design și Inovaţie




