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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 %. 

Cuprins
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Calitate vizibilă: BioFresh
Tehnologia BioFresh oferă climatul perfect pentru 
o prospeţime îndelungată. Într-un compartiment 
BioFresh (la o temperatură de 0 °C și o umidi-
tate adecvată) alimentele își păstrează nutrienţii 
sănătoși, cum sunt vitaminele și mineralele, pen-
tru 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 profesional, cele mai 
exigente cerinţe trebuie satisfăcute când vine 
vorba de depozitarea alimentelor și prospeţi-
mea 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 dumnea-
voastră timp de 24 ore pe zi, 365 zile pe an, 
testăm încă din stadiul de proiectare fiecare 
componentă pentru a asigura fiabilitatea pro-
dusului. Spre exemplu, înainte ca o balama să 
intre în producţie, ea va fi supusă la aproxima-
tiv 100.000 cicluri de deschidere / închidere, 
echivalentul a 15 ani de uz.

Calitate dovedită
Înainte de ambalare fiecare aparat trece prin-
trun proces larg de inspecţie a calităţii. Această 
procedură testează toată tehnologia de refrige-
rare și toate componentele mecanice și electro-
nice. 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 aco-
peră toate costurile pieselor și a manoperei 
necesare pentru a repara sau înlocui orice piesă 
ce se dovedește a fi defectă din fabricaţie. 

Compresor VCC
Compresoarele VCC furnizează o înaltă per-
formanţă de refrigerare, asigură o eficienţă
energetică optimă și costuri reduse. Zgomotul
emis de aceste compresoare este foarte scăzut.

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
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Caracterizate printr-un design elegant și mereu de actu-
alitate, frigiderele și congelatoarele Liebherr îndeplinesc 
și depășesc cu succes cele mai înalte cerinţe estetice.  
Un plus de detalii – după cum se vede la fabricarea super- 
bului inox, alegerea materialelor de calitate superioară, 
piesele elegante din interior și practicul interior GlassLine 
al ușii – sunt tipice la aparatele noastre și le dezvăluie 
 calitatea design-ului.

Design

Design pentru orice bucătărie
Pentru a vă bucura de aparatul  Liebherr 
și pentru a găsi aparatul perfect pen-
tru dumneavoastră, noi oferim o gamă 
largă de design-uri (spre exemplu 
modele clasice de inox,  BlackSteel 
elegant sau cu front-uri stilate de sticlă), 
ce se integrează armonios în bucă-
tăriile moderne sau alte spaţii din casă.

Proiectate pentru folosire  
zilnică
La Liebherr design-ul și funcţionali-
tatea sunt în strânsă legătură. Spre 
exemplu: pentru a preveni urmele de 
amprente de pe ușile de inox, le-am 
tratat cu un finisaj SmartSteel; iar 
 pentru a face deschiderea ușii mai 
plăcută, mânerele noastre ergono-
mice includ un mecanism de deschi-
dere integrat; pe lângă acestea toate 
rafturile GlassLine pot susţine până 
la 30 kg și se pot spăla fără griji în 
mașina de spălat vase.

Iluminare LED 

Frigiderele și congelatoarele Liebherr 
sunt dotate cu iluminare LED modernă. 
La deschiderea ușii aparatului, interio-
rul se luminează. LED-urile au o durată 
de viaţă îndelungată, sunt eficiente 

energetic și generează foarte puţină 
căldură. Avem o grijă deosebită la 
instalarea LED-urilor, pentru a obţine un 
efect luminos de un albastru armonios.

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

Inovaţie

1954
Fabrica Liebherr  
fondată în Germania

2018
Personalizare  
frigidere – 
Design your fridge

2019
Noua dimensiune a 
aparatelor frigorifice 
încorporabile

2004
Iluminare LED inovatoare 
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

2008
Mecanism SoftSystem 
pentru o închidere 
 delicată a ușii

2018
SmartDevice – 
stocare inteligentă  
a alimentelor

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

2009
Finisajul SmartSteel 
reduce vizibilitatea 
amprentelor

2010
DuoCooling pentru 
performanţă superioară 
și eficienţă ridicată 
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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 orga-
nizări optime cu ajutorul tavei variabile 
pentru ouă și a sistemului FlexSystem. 
Datorită rafturilor pentru sticle și datorită 
sistemului de etichetare a vinurilor, puteţi 
ţine ușor evidenţa băuturilor dumnea-
voastră.

Ajutorul potrivit în toate privinţele

Suportul nostru pentru unt oferă spaţiu 
 pentru 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 dum-
neavoastră 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  achiziţionate oricând în magazi- 
nele ce distribuie Liebherr. 

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



BluPerformance –
O nouă dimensiune
a prospeţimii
Noua gamă BluPerformance este definită prin folosirea materialelor de 
calitate superioară, printr-o execuţie meticuloasă a fiecărui detaliu și 
comenzi electronice tactile precise și ușor de utilizat.

Integrarea compactă a tehnologiei de refrigerare și utilizare a controlului 
electronic de mare precizie, au ajutat la crearea unei eficienţe energetice 
ridicate, un volum util mai mare și un compartiment congelator ergonomic. 
BioFresh și BioCool asigură o prospeţime îndelungată alimentelor depozitate.

Cu un design elegant și mereu în trend, aceste aparate ies în evidenţă în 
orice bucătărie, garantat oferă o plăcere deosebită să le utilizaţi zi-de-zi  
și să vă bucuraţi de ele pentru mulţi ani.

Eficienţă energetică ridicată

Iluminare perfectă

Performanţă ridicată

Operativitate tactilă ușor de folosit

Confort sporit

Materiale de calitate superioară

Prospeţime și calitate
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Multifuncţional
Electronice tactile

Day-to-Day (Zi-de-Zi) 

Programul Day-to-Day este orientat pe nevo-
ile zilnice. Oferă performanţa optimă de 
 refrigerare și eficienţă, la temperaturile stan-
dard  pentru frigidere și congelatoare.

EnergySaver (Economie de energie)

Programul EnergySaver reduce consumul ener-
getic la niveluri mai scăzute decât cele stan-
dard. Pentru a economisi energie, sunt ridicate 
puţin temperaturile din compartimentele frigider 
și congelator. Display-ul indică sfaturi adiţio-
nale de economisire a energiei, ce pot ajuta la 
scăderea costului la curentul electric.

Party (Petrecere)

Programul Party este ideal atunci când vă 
pregătiţi de diverse sărbători: SuperCool 
și SuperFrost sunt activate temporar pentru  
a depozita și răci cantităţi mari de alimente. 
BottleTimer poate fi folosit pentru a răci instan-
taneu băuturile și pentru a maximiza producţia 
de cuburi de gheaţă la aparatele dotate cu 
IceMaker. 

MaxPerformance (Performanţă maximă)

Când este folosit programul MaxPerformance, 
aparatul furnizează cel mai mare nivel de per-
formanţă frigorifică. Compartimentul frigorific  
și congelator sunt setate la temperaturi mai 
scăzute.

Holiday (Concediu)

Programul Holiday minimizează consumul de 
energie când sunteţi plecaţi de acasă, prin 
setarea temperaturii din compartimentul frigider 
la +15 °C și la –18 °C în compartimentul con-
gelator.

La aparatele BluPerformance cu control tactil, toate funcţiile se pot  
seta cu ușurinţă și convenabil prin atingerea delicată a ecranului. 
Ecranul color de 7" de rezoluţie înaltă permite setări individuale.  
Programe predefinite cum ar fi: „Economie de energie”, „Performanţă 
 maximă”, „Petrecere” sau „Concediu”, asigură condiţii optime 
 alimentelor tale.
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Vitamine pentru o dietă sănătoasă

Nici nu trebuie spus că este foarte important ca
alimentele proaspete să fie depozitate adecvat
pentru a-și păstra vitaminele și mineralele pentru 
o perioadă mai îndelungată. Prospeţimea
fructelor și legumelor poate crește semnificativ
prin depozitarea acestora în frigider, în special
într-un compartiment BioFresh, cu excepţia 
 roșiilor. Surprinzător, s-a descoperit o creștere  
a conţinutului de vitamine din fructe și legume  
în timpul depozitării acestora într-un com-
partiment BioFresh. 

Climatul perfect

Cu o umiditate ridicată, compartimentul 
 HydroSafe oferă un climat optim de depozi-
tare a fructelor și legumelor. Mediul mai uscat 
din compartimentul DrySafe este ideal pentru 
depozitarea cărnii, peștelui sau  lactatelor. 
 Climatul umed din HydroSafe se poate  
schimba în climat DrySafe reglând foarte  
ușor umiditatea.

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.

Prospeţimea prelungită 
are un nume: BioFresh

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



SBSes 8496

Centru de prospeţime
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SmartSteel reduce semnificativ  vizibilitatea 
amprentelor. Finisajul din inox de înaltă calitate 
face ca suprafaţa SmartSteel să fie foarte ușor 
de curăţat și mult mai rezistentă la zgârieturi.

Combina frigorifică de tip Side-by-Side
(SBSes 8486) cu șase zone climatice diferite
oferă o gamă largă de soluţii inovatoare.
Compartimentul de vin are două zone inde-
pendente ajustabile pentru stocarea vinului
la temperatura optimă, între +5 ºC și +20 ºC.

Aparate Side-by-Side

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează
închiderea ușii chiar și atunci când rafturile  
ușii sunt pline; asigură o închidere delicată și  
previne căderea sticlelor sau alimentelor  
de pe ușă.

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 băutură rece sau de o cantitate însem-
nată pentru o petrecere mare – în sertar vă stă 
la dispoziţie gheaţă pentru toate situaţiile.

Fiabile și eficiente energetic: LED -urile durabile 
asigură o iluminare perfectă a interiorului.  
LED-urile emit o cantitate minimă de căldură, 
ceea ce asigură întotdeauna o depozitare 
optimă a alimentelor proaspete. Designul sofisti-
cat al sistemului de iluminare integrat asigură  
o utilizare maximă a spaţiului din interior  
(nu afectează capacitatea netă a aparatului).

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
NoFrost găsiţi pe: nofrost.liebherr.com

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.
BioFresh-Plus oferă o flexibilitate și mai mare pentru depozitarea individuală a alimentelor. Intervalul de temperatură 
reglabil între 0 °C și –2 °C păstrează diverse produse alimentare – cum ar fi fructele, legumele, peștele, fructele de 

mare, precum și carnea și produse lactate – proaspete mult mai mult decât într-un compartiment frigorific clasic.

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

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Calitate în fiecare detaliu
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Aparate Side-by-Side

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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SBSes 8496 
PremiumPlus

Clasă eficiență energetică: L ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 244 / 0,664 kWh ¹
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 48
Capacitate netă totală: 645 l (Frigider: 519 l inclusiv compartimentul BioFresh: 132 l inclusiv compartimentul pentru vin: 153 l / Compartimentul congelator: 126 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 121 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic
·  Siguranţă pentru copii

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

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  BioFresh-Plus
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic

Compartiment congelator 4
·  5 sertare, din care 2 pe role, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Compartiment pentru vin
·  6 zone de temperatură, ce pot fi reglate între +5 °C bis +20 °C
·  4 circuite de răcire individuale
·  Răcire prin ventilație, sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ 

FreshAir
·  Reglarea umidității datorită ventilației ajustabile
·  Iluminare LED
·  Accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi, din care 4 pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
· �,�Role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SWTNes 4285 în SmartSteel
SKBes 4380 în SmartSteel

SBSes 8483 
Premium

Clasă eficiență energetică: L ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 251 / 0,686 kWh ¹
Capacitate netă totală: 688 l (Frigider: 562 l inclusiv compartimentul BioFresh: 172 l / Compartimentul congelator: 126 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 121 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

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

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  2 rafturi de depozitare GlassLine în compartimentul BioFresh, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED în tavan cu reglare intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, din care 1 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafespan widget
·  2 compartiment BioCool pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  5 sertare, VarioSpace
·  IceMaker cu conexiune fixă de 3/4" la apă
·  Producție cuburi de gheață în 24 h: 1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SBNes 4285 în SmartSteel
SKes 4370 în SmartSteel
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Aparate Side-by-Side

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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SBSes 8773 
Premium

Clasă eficiență energetică: L ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 258 / 0,702 kWh ¹
Capacitate netă totală: 635 l (Frigider: 367 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l / Compartimentul congelator: 268 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 121 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

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

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafespan widget

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, din care 7 pe șine telescopice, din care 1 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SGNes 4375 în SmartSteel
SKBes 4370 în SmartSteel

SBSbs 8683 
Premium

Clasă eficiență energetică: L ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 255 / 0,696 kWh ¹
Capacitate netă totală: 629 l (Frigider: 367 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l / Compartimentul congelator: 262 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 121 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru compartimentele frigider, BioFresh și congelator
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

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

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, din care 2 pot fi setate variabil pe 

Fruit & Vegetable-Safe sau DrySafespan widget

Compartiment congelator 4
·  9 sertare, din care 5 pe șine telescopice, 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: 0,8 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
· �,�Role de transport în spate
·  Balamale uşi reversibile stânga/dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SGNbs 4385 în BlackSteel
SKBbs 4370 în BlackSteel
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Aparate Side-by-Side

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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SBSesf 7212 
Comfort

Clasă eficiență energetică: G
Consum energetic pe an / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Capacitate netă totală: 640 l (Frigider: 383 l / Compartimentul congelator: 257 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185,2 / 121 / 63

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display LED 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

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

suport de ouă
·  7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SGNesf 3063 cu Front inox
SKesf 4240 cu Front inox

SBS 7212 
Comfort

Clasă eficiență energetică: G
Consum energetic pe an / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Capacitate netă totală: 640 l (Frigider: 383 l / Compartimentul congelator: 257 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185,2 / 121 / 63

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, cheie electronică
·  Display LED 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

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

suport de ouă
·  7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta

Acest echipament frigorific Side-By-Side  
este compus din următoarele 2 aparate:
SGN 3063 în alb
SK 4240 în alb
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Ambele sertare etanșe BioFresh sunt montate pe 
șine extensibile de calitate superioară și pot fi  
extrase cu ușurinţă pentru a asigura o vedere de 
ansamblu optimă și cele mai bune posibilităţi  
de depozitare. În funcţie de necesarul utilizatoru-
lui, dispozitivul variabil de depozitare a sticlelor 
sau suprafaţa de depozitare din sticlă amplasată 
dedesubt, pot fi utilizate pentru depozitarea de 
pahare și boluri.

Cele două sertare congelatoare sunt  
montate pe șine telescopice de înaltă  calitate 
și pot fi extrase fără efort, pentru a oferi 
o vedere  perfectă a produselor și condiţii  ideale 
de depozitare.

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

Combină frigorifică cu uşi în stil francez

91

CBNes 6256 
PremiumPlus

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: 43 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereţi laterali: Inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 203,9 / 91 / 61,5

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

·  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: 45 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner slim de aluminiu
·  Ventilare frontală
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Balamale fixe stânga/fixe dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere
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Combine frigorifice
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Combine frigorifice

Aparatele noastre frigorifice
(combine cât și frigidere cu 2 uși):
prezentare generală
Gama largă Liebherr de aparate frigorifice, atât combinele cât și frigiderele în două 
uși, oferă soluţia ideală pentru majoritatea oamenilor – indiferent de cererile și  nevoile 
lor. Spre exemplu, aparatele noastre vin dotate cu tehnologii ca BioFresh sau  
BioCool și NoFrost sau SmartFrost. După ce aţi ales varianta preferată, toate apara-
tele noastre sunt disponibile în diferite configurări și vin în dimensiuni și culori variate.

de la pagina 58

de la pagina 40 de la pagina 45

de la pagina 45 + 47

BioFresh garantează climatul perfect pentru răcire pe termen foarte lung. La o tem-
peratură 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.

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 congelato-
rului sunt foarte netezi și de aceea ușor de curăţat. Sertarele cogelatorului precum 
și rafturile de sticlă se pot dezasambla foarte ușor.
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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 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).

Fiabilă și eficientă energetic: LED-urile durabile 
asigură o iluminare perfectă a interiorului. 
LED-urile emit o cantitate minimă de  căldură, 
ceea ce asigură întotdeauna o depozitare 
optimă a alimentelor proaspete. Designul 
 sofisticat al sistemului de iluminare integrat 
 asigură o utilizare maximă a spaţiului din interior 
(nu afectează capacitatea netă a aparatului).

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

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

Spaţiul interior variabil cu dotarea GlassLine
convinge prin eleganţă, calitate și poate fi 
adaptat oricăror nevoi. Suprafeţele de depozi-
tare și rafturile rezistente ale ușii cu margine  
din aluminiu sunt reglabile pe înălţime. În ușa 
interioară pot fi depozitate și recipiente de 
dimensiuni mai mari.

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.
BioFresh-Plus oferă o flexibilitate și mai mare pentru depozitarea individuală a alimentelor. Intervalul de temperatură 
reglabil între 0 °C și –2 °C păstrează diverse produse alimentare – cum ar fi fructele, legumele, peștele, fructele de mare, 

precum și carnea și produse lactate – proaspete mult mai mult decât într-un compartiment frigorific clasic.

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

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.
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SmartSteel reduce semnificativ vizibilitatea
amprentelor. Finisajul din inox de înaltă calitate 
face ca suprafaţa SmartSteel să fie foarte ușor 
de curăţat și mult mai rezistentă la zgârieturi.

Toate rafturile intermediare din sticlă pot fi 
extrase ușor. Astfel, întreg spaţiu interior poate fi 
utilizat liber ca VarioSpace și pentru alimentele 
de congelat mai voluminoase.

DuoCooling utilizează două circuite separate
de răcire pentru a comanda independent tem-
peratura compartimentului frigorific și cea a
compartimentului congelator. Cu DuoCooling
nu există transfer de aer între compartimentul
frigorific și cel de congelare, prevenind trans ferul 
mirosurilor și depozitând alimentele în 
condiţii optime.

Mânerul robust cu aspect rafinat, premium, de 
calitate și un mecanism de deschidere integrat 
asigură deschiderea ușii fără efort.

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Display-ul color TFT de 7", de rezoluţie înaltă
și contrast ridicat este integrat în ușă, oferind
opţiuni individuale mulţumită sistemului de navi-
gare intuitiv și ușor de utilizat. Aparatele pot
fi adaptate diferitelor cerinţe ale clienţilor folo-
sind programe predefinite precum EnergySaver,
MaxPerformance, Party or Holiday, asigurând
astfel o depozitare optimă a alimentelor.

Iluminarea LED de pe peretele din spate este 
integrată în secţiunea din spate a plăcii despărţi-
toare orizontale. LED-urile eficiente energetic,  
cu durată de viaţă îndelungată și nu necesită 
mentenanţă iluminează optim partea din spate  
a compartimentului frigorific, de jos în sus, și  
furnizează un concept de iluminare omogenă, 
de calitate superioară.

Modelele BluPerformance au tehnologia de refrigerare integrată compact în baza aparatului, minimizând nivelul 
de zgomot și economisind spaţiu. Se obţine astfel performanţă maximă, în strânsă legătură cu o capacitate netă 
mai mare și o eficienţă energetică superioară.
1. Cablu de alimentare separat 2. Distanţier funcţional pentru a menţine distanţa minimă până la perete și pentru a permite
conectarea la priză 3. Compresor VCC 4. Ventilator în baza aparatului, cu amortizor acustic 5. Condensator
6. Scurgere pentru apa de la decongelare
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Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Ecranul touchscreen de 2,4" cu înaltă rezoluţie 
și contrast ridicat este integrat în spatele ușii și 
permite setarea cu acurateţe a temperaturii.

Sertarele BioFresh cu SoftTelescopic au un  
sistem comod de auto-retractare cu închidere 
delicată, ceea ce face utilizarea lor zilnică 
să fie și practică, și sigură.

Sistemul de înaltă performanţă PowerCooling
asigură o răcire rapidă a noilor produse depozi-
tate și menţine temperatura constantă în interiorul 
aparatului. Filtrul FreshAir cu cărbune activ,  
ce este integrat în ventilator, purifică aerul care  
circulă și absoarbe cu rapiditate mirosurile  
prezente. O funcţie convenabilă de reminder  
pe panoul de control indică momentul când  
este necesară o schimbare de filtru.

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează 
închiderea ușii chiar și atunci când rafturile ușii 
sunt pline; asigură o închidere delicată și previne 
căderea sticlelor sau alimentelor de pe ușă. Ușa 
se închide automat de la un unghi de  aproximativ 
45°. În plus, unghiul de deschidere al ușilor la 
toate modelele BluPerformance este restricţionat 
la 115° pentru a preveni deteriorarea ușilor și  
a  mobilierului adiacent.

Iluminarea cu LED-uri este integrată în partea din spate a raftului de separare. Eficiente energetic, ecologice 
și fără să necesite întreţinere, LED-urile luminează în mod optim compartimentul frigiderului, de sus în jos, pentru 
a ilumina complet și omogen interiorul.

Depozitare cu dublu scop cu ajutorul raftului 
din sticlă și al celui pentru sticle. Rafturile stau 
unul sub celălalt, în funcţie de cel care e folosit: 
cel pentru sticle sau cel din sticlă pentru obiecte 
plate. Când sunt depozitate sticle mai înalte, 
mutaţi mai sus raftul de pe ușă pentru a facilita 
închiderea ușii.

Funcţia automată SuperFrost face îngheţarea 
alimentelor simplă și eficientă din punct de vedere 
energetic. Odată activată, scade rapid tempera-
tura la –32 °C pentru a crea nivelul de răceală 
necesar pentru conservarea vitaminelor în  timpul 
îngheţării. Funcţia de răcire scade temperatura 
frigiderului la +2 °C pentru un interval de timp 
 definit de 3, 6, 9 sau 12 ore, oferind flexibilitate 
în funcţie de cantitatea alimentelor stocate.
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1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

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 însem-
nată pentru o petrecere mare – în cele două 
sertare vă stă la dispoziţie gheaţă pentru toate 
situaţiile.

Sertarul BioFresh-Plus include și un comparti-
ment pentru pește și fructe de mare. Acesta 
menţine alimentele în stare proaspătă pentru  
o perioadă mai mare de timp, la temperatura 
optimă de –2 °C. Modulul de control electronic 
oferă o setare flexibilă a temperaturii între 0 °C 
și –2 °C.

70 6070

CBNef 5735 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Capacitate netă totală: 381 l (Frigider: 275 l inclusiv compartimentul BioFresh: 108 l /  
Compartimentul congelator: 106 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 70 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de timp

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft integrat pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CBNes 4898 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Capacitate netă totală: 338 l (Frigider: 240 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /  
Compartimentul congelator: 98 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 7" integrat în 

ușă, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de cantitate

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

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

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare 

intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  BioFresh-Plus
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

din care 1 pot fi setate variabil 
pe Fruit & Vegetable-Safe sau 
DrySafespan widget, 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: 

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CBNes 5778 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Capacitate netă totală: 381 l (Frigider: 275 l inclusiv compartimentul BioFresh: 108 l /  
Compartimentul congelator: 106 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 70 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 7" integrat în 

ușă, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de cantitate

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

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

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare 

intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic

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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

Culoare / opțiuni material:
CBNbe 5778 în bej
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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CBNbs 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Capacitate netă totală: 343 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /  
Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de timp

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft integrat pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

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

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Ventilare frontală
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CBNbs 4878 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 186 / 0,508 kWh ¹
Capacitate netă totală: 344 l (Frigider: 243 l inclusiv compartimentul BioFresh: 97 l /  
Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 7" integrat în 

ușă, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de cantitate

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

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

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare 

intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  2 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

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

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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CBN 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Capacitate netă totală: 343 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /  
Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de timp

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft integrat pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

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

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CBNef 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Capacitate netă totală: 343 l (Frigider: 242 l inclusiv compartimentul BioFresh: 94 l /  
Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider, BioFresh și 
congelator

·  Funcție SuperCool automată 
(restricționată de timp)

·  Funcție SuperFrost automată, 
controlată în funcție de timp

·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 
vizual și acustic

·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  3 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft integrat pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

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

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm la aparatele din gama BluPerformance). 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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CNPesf 5156 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 289 / 0,791 kWh ¹
Capacitate netă totală: 453 l (Frigider: 338 l / Compartimentul congelator: 115 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 202 / 75 / 63 ¹

Control
·  Display LCD integrat în ușă, 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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, VarioBox, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe 

role

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 14 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

CNPesf 4613 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 265 / 0,726 kWh ¹
Capacitate netă totală: 420 l (Frigider: 338 l / Compartimentul congelator: 82 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186 / 75 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display LED 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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume

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

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CNef 5745 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,496 kWh ¹
Capacitate netă totală: 397 l (Frigider: 294 l / Compartimentul congelator: 103 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 70 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 compartiment BioCool pe role

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

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 2,2 kg
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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CNef 5735 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Capacitate netă totală: 402 l (Frigider: 296 l / Compartimentul congelator: 106 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 70 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CNef 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Capacitate netă totală: 361 l (Frigider: 260 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CNef 4845 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹
Capacitate netă totală: 356 l (Frigider: 258 l / Compartimentul congelator: 98 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 compartiment BioCool pe role

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

1,2 kg
·  Rezervor cuburi de gheață: 1,8 kg
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CNef 4335 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Capacitate netă totală: 321 l (Frigider: 220 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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CNbs 4015 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Capacitate netă totală: 356 l (Frigider: 269 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe 

role

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

avarii: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CNef 4015 cu Front inox

CNbs 3915 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 263 / 0,718 kWh ¹
Capacitate netă totală: 340 l (Frigider: 221 l / Compartimentul congelator: 119 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe 

role

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

avarii: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CNef 3915 cu Front inox
CN 3915 în alb

CNbe 4015 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Capacitate netă totală: 356 l (Frigider: 269 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereţi laterali: Bej / Bej
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe 

role

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

avarii: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 4015 în alb

CNef 3515 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Capacitate netă totală: 308 l (Frigider: 221 l / Compartimentul congelator: 87 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe 

role

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

avarii: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 3515 în alb
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

60 6060 60

CNbs 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Capacitate netă totală: 361 l (Frigider: 260 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CNfr 4335 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Capacitate netă totală: 321 l (Frigider: 220 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Roșu Foc / Roșu Foc
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CN 4835 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Capacitate netă totală: 361 l (Frigider: 260 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

CN 4335 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Capacitate netă totală: 321 l (Frigider: 220 l / Compartimentul congelator: 101 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  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: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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CNel 4813 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 250 / 0,684 kWh ¹
Capacitate netă totală: 338 l (Frigider: 243 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 4813 în alb

CNel 4313 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Capacitate netă totală: 304 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

CNel 4713 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 264 / 0,721 kWh ¹
Capacitate netă totală: 328 l (Frigider: 199 l / Compartimentul congelator: 129 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 4713 în alb

CNel 4213 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 253 / 0,692 kWh ¹
Capacitate netă totală: 294 l (Frigider: 165 l / Compartimentul congelator: 129 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 4213 în alb



CNno 4313
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Capacitate netă totală: 304 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Albastru Înghețat / Albastru Înghețat
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

CNfb 4313 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Capacitate netă totală: 304 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Verde Kiwi / Verde Kiwi
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

CNkw 4313 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Capacitate netă totală: 304 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Portocaliu Neon / Portocaliu Neon
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

CNno 4313 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Capacitate netă totală: 304 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 95 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereţi laterali: Bej / Bej
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 9 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CN 4313 în alb

CNbe 4313 
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

60 5560 55

CPel 4813 

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 160 / 0,437 kWh ¹
Capacitate netă totală: 342 l (Frigider: 243 l / Compartimentul congelator: 99 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 30 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CP 4813 în alb

CUel 3331 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 211 / 0,576 kWh ¹
Capacitate netă totală: 296 l (Frigider: 212 l / Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 181,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CPel 4313 

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 153 / 0,418 kWh ¹
Capacitate netă totală: 308 l (Frigider: 209 l / Compartimentul congelator: 99 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

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

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor 

pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminarea LED plafon
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

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

avarii: 30 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 12 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner vertical încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă

Culoare / opțiuni material:
CP 4313 în alb

CU 3331 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 211 / 0,576 kWh ¹
Capacitate netă totală: 296 l (Frigider: 212 l / Compartimentul congelator: 84 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 181,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 27 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

55 5555

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Capacitate netă totală: 265 l (Frigider: 212 l / Compar-
timentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Portocaliu Neon / Portocaliu Neon
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 161,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi 

borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CUno 2831 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Capacitate netă totală: 265 l (Frigider: 212 l / Compar-
timentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Verde Kiwi / Verde Kiwi
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 161,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi 

borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CUkw 2831 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Capacitate netă totală: 265 l (Frigider: 212 l / Compar-
timentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Albastru Înghețat / Albastru Înghețat
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 161,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi 

borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CUfb 2831 



CUel 2831

63

Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

55 55

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Capacitate netă totală: 265 l (Frigider: 212 l / Compartimentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 161,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
CU 2831 în alb

CUel 2831 

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Capacitate netă totală: 209 l (Frigider: 156 l / Compartimentul congelator: 53 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 137,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 25 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
CU 2331 în alb

CUel 2331 



64 65

Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

60 60 6060

CTNesf 3663 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 223 / 0,610 kWh ¹
Capacitate netă totală: 306 l (Frigider: 246 l / Compartimentul congelator: 60 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 191,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display LED al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Circuite de răcire individuale: 2
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume pe role

Compartiment congelator 4
· �,�VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CTN 3663 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 223 / 0,610 kWh ¹
Capacitate netă totală: 306 l (Frigider: 246 l / Compartimentul congelator: 60 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 191,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display LED al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Circuite de răcire individuale: 2
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Premium 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume pe role

Compartiment congelator 4
· �, �VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CTPesf 3316 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹
Capacitate netă totală: 307 l (Frigider: 232 l / Compartimentul congelator: 75 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 176,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider
·  Circuite de răcire individuale: 1
·  Funcție SuperFrost automată, 

controlată în funcție de timp

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

Compartiment congelator 4
· �,�VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

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

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
CTP 3316 în alb

CTNesf 3223 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹
Capacitate netă totală: 273 l (Frigider: 213 l / Compartimentul congelator: 60 l)
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 176,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în spatele ușii, 

cheie electronică
·  Display LED al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și congelator
·  Circuite de răcire individuale: 2
·  Funcție SuperFrost automată, 

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

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și 

legume

Compartiment congelator 4
· �,�VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
CTN 3223 în alb
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CTel 2531

67

Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

55 55

CTel 2931 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 202 / 0,551 kWh ¹
Capacitate netă totală: 270 l (Frigider: 218 l / Compartimentul congelator: 52 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 157,1 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
CT 2931 în alb

CTel 2531 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹
Capacitate netă totală: 233 l (Frigider: 189 l / Compartimentul congelator: 44 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 140,1 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
· �, �VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Combine frigorifice

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

Modelele noastre CT au un congelator spaţios 
de 4* care se află deasupra compartimentului 
pentru frigider. Oferă: suficient spaţiu pentru 
îngheţarea alimentelor proaspete, condiţii opti-
me pentru conservarea vitaminelor /mineralelor 
și stocare pe termen lung. Raftul detașabil din sti-
clă securizată facilitează organizarea și accesul 
la alimente.

Sertarul pentru fructe și legume este foarte 
spaţios și foarte convenabil pentru alimentele  
cu volum mare.

55 55 55

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹
Capacitate netă totală: 233 l (Frigider: 189 l / Compartimentul congelator: 44 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 140,1 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
· �,�VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CT 2531 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 152 l / Compartimentul congelator: 44 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Aspect oțel inox / argintiu
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 124,1 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
· �,�VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CTel 2131 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Capacitate netă totală: 196 l (Frigider: 152 l / Compartimentul congelator: 44 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 124,1 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Circuite de răcire individuale: 1

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle şi borcane, suport de ouă
·  3 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
· �, �VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 22 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 4 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

CT 2131 
Comfort
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Frigidere tip masă Frigidere compacte

de la pagina 80

de la pagina 84

de la pagina 78

de la pagina 91

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.

Frigiderele noastre:  
privire de ansamblu
Frigiderele Liebherr excelează cu tehnologia lor impresionantă de păstrare a prospeţimii. 
Gama oferită se extinde de la modelele cu compartiment clasic de legume, la modelele 
BioCool cu un compartiment de umiditate reglabil, până la aparatele BioFresh, care 
livrează prospeţimea cea mai îndelungată. Indiferent ce căutaţi, la Liebherr veţi găsi cu 
siguranţă frigiderul potrivit pentru a vă satisface nevoile și cerinţele – fie el verticală, 
 integrat sub blatul de lucru sau deasupra blatului de lucru.
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Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Sertarele etanşe BioFresh garantează clima perfectă pentru o prospeţime extrem de lungă. La o temperatură cu puţin 
peste 0 °C şi la o umiditate ideală, fructele şi legumele, carnea, peştele şi produsele lactate îşi păstrează vitaminele 
sănătoase, aromele delicate şi aspectul apetisant pentru o perioadă mai lungă decât în frigiderele tradiţionale.  
Sertarele BioFresh sunt montate pe șine telescopice, ceea ce înseamnă că sunt integrate aproape perfect în comparti-
mentul interior. Ele pot fi extrase complet chiar și la un unghi de deschidere a ușii de 90°.

Sistemul de înaltă performanţă PowerCooling  
asigură o răcire rapidă a noilor produse 
 depozitate și menţine temperatura constantă în 
 interiorul aparatului. Filtrul FreshAir cu cărbune 
activ, ce este integrat în ventilator, purifică aerul 
care circulă și absoarbe cu rapiditate mirosurile 
prezente. O funcţie convenabilă de reminder 
pe panoul de control indică momentul în care 
este necesară o schimbare de filtru.

Mecanismul integrat SoftSystem amortizează
închiderea ușii chiar și atunci când rafturile  
ușii sunt pline; asigură o închidere delicată și 
previne căderea sticlelor sau alimentelor de  
pe ușă. Ușa se închide automat de la un unghi 
de aproximativ 45°.

Display TFT color de 2,4" tactil în spatele
ușii: Display-ul color tactil de rezoluţie înaltă
și contrast ridicat este integrat în ușă și permite
setarea intuitivă a temperaturii.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 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).

Anumite modele Premium cu BioFresh au 
noul sertar VarioSafe, care permite o bună 
 organizare și în același timp o vedere clară  
a alimentelor stocate. Este locul perfect în  
care puteţi depozita produse mai mici.  
Sertarul poate fi poziţionat pe diferite niveluri 
de-a  lungul coloanelor de iluminare.
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Iluminarea LED de pe peretele din spate este integrată în secţiunea din spate a plăcii despărţitoare orizontale. 
LED-urile sunt eficiente energetic, cu durată de viaţă îndelungată și nu necesită mentenanţă. Iluminează optim  
partea din spate a compartimentului frigider, de jos în sus, și furnizează un concept de iluminare omogenă,  
de calitate superioară.

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Spaţiul interior variabil cu dotarea GlassLine
convinge prin eleganţă, calitate și poate fi
adaptat oricăror nevoi. Suprafeţele de depozi-
tare și rafturile rezistente ale ușii cu margine
din aluminiu sunt reglabile pe înălţime. În ușa
interioară pot fi depozitate și recipiente de 
dimensiuni mai mari.

Garnitura ușii etanșă ce poate fi înlocuită 
sprijină păstrarea în siguranţă a alimentelor.  
Este concepută pentru a se potrivi cu culoarea 
ușii sau a carcasei aparatului și poate fi ușor 
inserată, curăţată și înlocuită, asigurând igiena 
fără pată și păstrarea standardelor în mod  
consecvent.

Modelele BluPerformance au tehnologia de refrigerare integrată compact în baza aparatului, minimizând nivelul 
de zgomot și economisind spaţiu. Se obţine astfel performanţă maximă, în strânsă legătură cu o capacitate netă 
mai mare și o eficienţă energetică superioară.
1. Cablu de alimentare separat 2. Distanţier funcţional pentru a menţine distanţa minimă până la perete și pentru a permite
conectarea la priză 3. Compresor VCC 4. Ventilator în baza aparatului, cu amortizor acustic 5. Condensator
6. Scurgere pentru apa de la decongelare



78 79

Frigidere

1     Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

60 6060 60

KBbs 4374 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Capacitate netă totală: 338 l (Frigider: 314 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l /  
Compartimentul congelator: 24 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele 

ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, 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
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

din care 2 pot fi setate variabil 
pe Fruit & Vegetable-Safe sau 
DrySafespan widget

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 16 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

KBbs 4370 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Capacitate netă totală: 367 l (Frigider: 367 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: BlackSteel cu SmartSteel / BlackSteel cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele 

ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

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

·  4 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle variabil
·  Iluminare LED în tavan cu reglare 

intensitate lumină
·  Iluminare LED compartiment BioFresh
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

din care 2 pot fi setate variabil 
pe Fruit & Vegetable-Safe sau 
DrySafespan widget

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

KBes 4374 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Capacitate netă totală: 338 l (Frigider: 314 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l /  
Compartimentul congelator: 24 l)
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele 

ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Premium 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, 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
·  Iluminare LED pe peretele din spate
·  3 sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 

din care 2 pot fi setate variabil 
pe Fruit & Vegetable-Safe sau 
DrySafespan widget

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de 

avarii: 16 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 3 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

KBef 4330 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Capacitate netă totală: 366 l (Frigider: 366 l inclusiv compartimentul BioFresh: 133 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în 

spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider și BioFresh
·  Funcție SuperCool automată 

(restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartimente frigider și BioFresh
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ 

FreshAir
·  Raft de depozitare Comfort 

GlassLine cu despărțitor pentru sticle 
şi borcane, suport de ouă ajustabil

·  5 rafturi de depozitare GlassLine, 
din care 1 secționat

·  Raft integrat pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  3 sertare BioFresh pe șine telescopice, 

din care 2 pot fi setate variabil 
pe Fruit & Vegetable-Safe sau 
DrySafespan widget

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de 

deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației 

frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, 

role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de 

deschidere

Culoare / opțiuni material:
KB 4330 în alb
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1     Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm la aparatele din gama BluPerformance). 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat..

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

60 6060 60

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 63 / 0,171 kWh ¹
Capacitate netă totală: 390 l
Nivel zgomot: 36 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

Compartiment frigider
·  PowerCooling cu filtru cu carbon activ FreshAir
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu despărțitor pentru sticle şi borcane, 

VarioBox, suport de ouă ajustabil, recipient pentru unt
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  VarioSafe
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED în tavan cu reglare intensitate lumină
·  2 compartiment BioCool pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 75 / 0,204 kWh ¹
Capacitate netă totală: 342 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

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

suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,404 kWh
Capacitate netă totală: 383 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185,2 / 60 / 63

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

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

suport de ouă
·  7 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Iluminarea LED plafon
·  2 sertare pentru fructe și legume pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 75 / 0,204 kWh ¹
Capacitate netă totală: 342 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată (restricționată de timp)
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual și acustic
·  Alarmă ușă: vizual și acustic

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

suport de ouă ajustabil
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminarea LED plafon
·  1 compartiment BioCool pe șine telescopice

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

Kef 4370 
Premium

Kef 3730 
Comfort

K 4220 
Comfort

K 3730 
Comfort
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1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Frigidere

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

60 55 60 55

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹
Capacitate netă totală: 297 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 144,7 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

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

suport de ouă
·  6 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
Ksl 3130 în silver

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Capacitate netă totală: 250 l (Frigider: 229 l / Compartimentul congelator: 21 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: silver / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 140,2 / 55 / 63 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

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

suport de ouă
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
K 2814 în alb

K 3130 
Comfort

Ksl 2814 
Comfort

K 2630 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 104 / 0,283 kWh ¹
Capacitate netă totală: 248 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 125 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperCool automată

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

suport de ouă
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

K 2330 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 126 / 0,344 kWh
Capacitate netă totală: 213 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 117,5 / 55 / 63

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

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

suport de ouă
·  5 rafturi de depozitare GlassLine, din care 1 secționat
·  Raft pentru sticle
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil



TP 1724
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1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

Frigidere tip masă

60 60 60 60

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 99 / 0,270 kWh ¹
Capacitate netă totală: 136 l (Frigider: 118 l / Compar-
timentul congelator: 18 l)
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii pentru 

compartimentele frigider

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 15 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

TP 1760 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 64 / 0,173 kWh ¹
Capacitate netă totală: 154 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

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

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Premium GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

TP 1724 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 98 / 0,266 kWh ¹
Capacitate netă totală: 143 l (Frigider: 125 l / Compar-
timentul congelator: 18 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TP 1720 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 62 / 0,169 kWh ¹
Capacitate netă totală: 145 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TP 1764 
Premium



86 87

Frigidere tip masă

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

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

55 50 5060 60 55

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹
Capacitate netă totală: 122 l (Frigider: 107 l / Compar-
timentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Capacitate netă totală: 122 l (Frigider: 107 l / Compar-
timentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: silver / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner slim de inox
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Capacitate netă totală: 122 l (Frigider: 107 l / Compar-
timentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TP 1414 
Comfort

Tsl 1414 
Comfort

T 1414 
Comfort

TPesf 1714 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 146 / 0,399 kWh ¹
Capacitate netă totală: 143 l (Frigider: 125 l / Compar-
timentul congelator: 18 l)
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 61 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Tavă pentru cuburi de gheață
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner slim de inox
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TPesf 1710 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹
Capacitate netă totală: 145 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 60,1 / 61 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

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

1 secționat
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner slim de inox
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TP 1514 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Capacitate netă totală: 133 l (Frigider: 116 l / Compar-
timentul congelator: 17 l)
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Frigidere tip masă

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

55 5050 5050 55

T 1504 

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh
Capacitate netă totală: 133 l (Frigider: 116 l / Compar-
timentul congelator: 17 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 55,4 / 62,3

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

Tb 1400 

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Capacitate netă totală: 136 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic cu despărțitor pentru sticle 

şi borcane, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

Tbe 1404 

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Capacitate netă totală: 122 l (Frigider: 107 l / Compar-
timentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereţi laterali: Bej / Bej
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

T 1400 

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Capacitate netă totală: 136 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic, suport de ouă
·  4 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

T 1404 

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Capacitate netă totală: 122 l (Frigider: 107 l / Compar-
timentul congelator: 15 l)
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 50,1 / 62

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic
·  Funcție CoolPlus

Compartiment frigider
·  Rafturi ușă din plastic, suport de ouă
·  2 rafturi de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  1 sertar spațios pentru fructe și legume

Compartiment congelator 4
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 10 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 2 kg

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Instalare sub blatul de lucru compatibilă datorită 

ventilării frontale (ventilare de evacuare prin grilaj) 
și blatului detașabil

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

TX 1021 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 113 / 0,309 kWh
Capacitate netă totală: 86 l (Frigider: 86 l din care 
congelator: 6 l)
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 63 / 55,4 / 62,4

Control
·  Control mecanic în interior, control mecanic

Compartiment frigider
·  Raft de depozitare Comfort GlassLine cu suport 

pentru sticle, suport de ouă
·  1 raft de depozitare GlassLine
·  Iluminare LED
·  2 sertare pentru fructe și legume
·  Congelator intern (de la 0 °C până la -6 °C)
·  Tavă pentru cuburi de gheață

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil



CMes 502
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Frigider compact

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

Pentru o prezentare atractivă, CMes 502  
este dotat cu un sistem de iluminare LED  
controlabil separat, pentru diminuarea sau 
accentuarea luminii.

Interiorul cu finisaj argintiu este incredibil de 
elegant și poate fi adaptat pentru a se potrivi 
cerinţelor personale în orice moment, având 
rafturile din grilaj detașabile. Deși lasă o mică 
amprentă, CMes 502 oferă o capacitate 
amplă de stocare, depozitând fără efort de 
încărcare până la 60 de cutii de băuturi sau  
27 sticle de 0,5 litri.

42,5

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Capacitate netă totală: 42 l
Nivel zgomot: 35 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Ușă/pereți laterali: Ușă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 61,2 / 42,5 / 45

Control
·  Control mecanic, control mecanic extern

Compartiment frigider
·  1 zonă de temperatură, ce poate fi setată de la +2 °C până la +10 °C
·  Iluminare LED aprinsă constant, de intensitate redusă
·  Rafturi galvanizate

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Potrivit pentru montare pe perete
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Balamale fixe dreapta
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Încuietoare

CMes 502 



GN 5275

Congelatoare
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Congelatoarele Liebherr oferă confort maxim, prin varietatea tehnologiilor disponibile: 

NoFrost, SmartFrost sau StopFrost. Indiferent de cerinţe, Liebherr vine cu aparatul  potrivit 

nevoilor tale; poţi alege dintr-o gamă largă de congelatoare verticale, congelatoare la 

înălţimea mesei sau lăzi frigorifice disponibile într-o varietate de dimensiuni.

Congelatoare

Congelator Lăzi frigorifice

Congelatoarele Liebherr:
prezentare generală

Congelatoare

Tehnologia NoFrost asigură performanţe de nivel profesional care garantează
prospeţimea îndelungată. Alimentele sunt congelate prin intermediul aerului
rece de circulaţie, iar umiditatea este evacuată, astfel spaţiul de congelare este
întotdeauna fără gheaţă și alimentele nu se acoperă cu brumă. Cu NoFrost nu
mai este necesară decongelarea.

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

Sistemul inovator StopFrost oferă avantaje unice precum reducerea formării
gheţii pe alimente, astfel decongelarea fiind necesară mult mai rar. În plus, 
sistemul StopFrost împiedică formarea de subpresiune prin deschiderea  
și închiderea capacului lăzii. Capacul lăzii poate fi deschis foarte ușor.

Unele modele vor funcţiona la temperaturi ambientale de până la –15 °C.
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Congelatoare

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Toate sertarele congelatoarelor BluPerformance sunt amplasate pe role, pentru o accesare practică a alimentelor, cu un minim 
de efort, chiar și atunci când sertarele sunt pline. Ca să scoateţi sau să depozitaţi cu ușurinţă alimentele, sertarul de sus se 
înclină puţin în jos când este deschis – o caracteristică de ajutor la aparatele înalte. Poziţia și mărimea sertarului de jos îl face 
ideal pentru depozitarea îngheţatei, verdeţurilor sau altor obiecte mici. Iluminarea din compartimentul congelator este integrată 
compact în panoul electronic. FrostSafe contribuie la o depozitare perfectă – sertarele sunt închise complet și sunt mai adânci, 
pentru a diminua eliberarea aerului rece când ușa aparatului este deschisă, asigurând astfel o răcire optimă a alimentelor.

Indicatorul de stare este integrat discret în ușa aparatului, ceea ce permite o evaluare rapidă și facilă a stării
aparatului, chiar și dacă ușa este închisă. O lumină albastră indică o funcţionare corectă a aparatului. În orice  
alt caz emite o lumină roșie intermitentă și un semnal acustic. Când ușa este deschisă, indicatorul de stare se  
dezactivează, și iluminarea LED din interior pornește, pentru a ilumina optim sertarele, chiar dacă sunt deschise 
sau închise. În momentul în care ușa se închide, indicatorul de stare se activează din nou.

Tehnologia NoFrost de la Liebherr asigură per-
formanţe de nivel profesional care garantează 
prospeţimea de durată. Alimentele sunt conge-
late prin intermediul aerului rece de circulaţie, 
iar umiditatea este evacuată, astfel spaţiul de 
congelare este întotdeauna fără gheaţă și  
alimentele nu se acoperă cu brumă. Cu NoFrost 
nu mai este necesară decongelarea.

Display TFT color de 2,4" tactil în spatele
ușii: Display-ul color tactil de rezoluţie înaltă
și contrast ridicat este integrat în ușă și permite
setarea intuitivă a temperaturii.

Pentru a vă asigura că aparatele funcţionează 
perfect chiar și la temperaturi ambientale scăzute, 
congelatoarele sunt proiectate cu FrostProtect 
pentru a funcţiona până la temperaturi de –15 °C. 
Dacă temperatura ambientală scade sub +10 °C, 
congelatoarele continuă să funcţioneze eficient.  
În consecinţă, ele pot fi poziţionate și în încăperi 
neîncălzite, cum ar fi în garaj.

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.
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Congelatoare

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

Funcţia automată SuperFrost face îngheţarea 
alimentelor simplă și eficientă din punct de 
vedere energetic. Scade rapid temperatura la 
–32 °C pentru a crea nivelul de temperatură 
necesar conservării vitaminelor și pentru a spori 
aroma și textura aromelor când vor fi date în 
consum.

Sertarele congelatoarelor BluPerformance pot fi 
deschise cu ușurinţă datorită șinelor pe role. 
Sertarele și rafturile de sticlă pot fi îndepărtate 
pentru a crea VarioSpace – un sistem ce con-
feră spaţiu suplimentar de stocare.

Controlul elegant și precis MagicEye cu afișajul 
temperaturii vă permite să păstraţi temperatură 
exact la nivelul selectat. Toate funcţiile pot  
fi simplu operate la atingerea unui deget.

Sertarele transparente pe șine telescopice sunt ușor de accesat chiar și atunci când sunt umplute cu conţinuturi 
grele. Ele asigură o vizibilitate excelentă și o stocare optimă. Sertarele complet închise FrostSafe  împiedică  
pierderea aerului rece, contribuind astfel la o funcţionare eficientă din punct de vedere energetic.

Dacă nu utilizaţi întregul spaţiu al congelatorului, 
zonele neutilizate pot fi dezactivate cu ajutorul 
plăcii Vario de economisire a energiei.  
Consumul de energie poate fi astfel redus cu 
până la 30 %.

Modelele BluPerformance au tehnologia de refrigerare integrată compact în baza aparatului, minimizând nivelul 
de zgomot și economisind spaţiu. Se obţine astfel performanţă maximă, în strânsă legătură cu o capacitate netă 
mai mare și o eficienţă energetică superioară.

1. Cablu de alimentare separat 2. Distanţier funcţional pentru a menţine distanţa minimă până la perete și pentru a permite
conectarea la priză 3. Compresor VCC 4. Ventilator în baza aparatului, cu amortizor acustic 5. Condensator
6. Scurgere pentru apa de la decongelare
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Congelatoare

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 1,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.
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GN 5275 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh ¹
Capacitate netă totală: 360 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 195 / 70 / 75 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" 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: vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, din care 6 pe șine telescopice, din care 1 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 26 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

GN 4635 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 148 / 0,404 kWh ¹
Capacitate netă totală: 312 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 175 / 70 / 75 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  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
·  7 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 24 kg
·  1 acumulator de frig
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

GN 5235 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,442 kWh ¹
Capacitate netă totală: 360 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 195 / 70 / 75 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  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
·  8 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 26 kg
·  1 acumulator de frig
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

GN 4375 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Capacitate netă totală: 268 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT color de 2,4" 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: vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  8 sertare, din care 6 pe șine telescopice, din care 1 pe role, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere
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Congelatoare

1      Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm la aparatele din gama BluPerformance). 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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GN 3235 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 140 / 0,381 kWh ¹
Capacitate netă totală: 192 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 145 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  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
·  6 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  1 acumulator de frig
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

GNef 4335 
Comfort

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Capacitate netă totală: 268 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 185 / 60 / 66,5 ¹

Control
·  Display TFT monocrom de 2,4" în spatele ușii, comenzi tactile
·  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
·  8 sertare, VarioSpace
·  Tavă pentru cuburi de gheaţă cu capac
·  Iluminare LED
·  Indicator de status
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  1 acumulator de frig
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate și în față
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură ușă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere

GNP 3056 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Capacitate netă totală: 257 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 184,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, 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, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Congelatoare

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Capacitate netă totală: 185 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: Inox cu SmartSteel / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 144,7 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic 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
·  6 sertare, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner slim de inox cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Capacitate netă totală: 185 l
Nivel zgomot: 42 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 144,7 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic 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
·  6 sertare, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 14 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 16 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

GNPef 2313 
Comfort

GNP 2313 
Comfort

GNP 3013 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Capacitate netă totală: 257 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 184,1 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic 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, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

GNP 2713 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹
Capacitate netă totală: 221 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 164,4 / 60 / 63 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic 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
·  7 sertare, tavă pentru verdețuri și fructe de pădure, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 20 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Congelatoare Congelatoare tip masă

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Capacitate netă totală: 224 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost 

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

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  7 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 28 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 22 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de 

transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Capacitate netă totală: 190 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost 

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

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  6 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 22 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de 

transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Capacitate netă totală: 156 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 125 / 60 / 63,2 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost 

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

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  5 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 19 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner tip baghetă cu sistem de deschidere integrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Mânere de transport în spate
·  Role reglabile pe înălțime în spate
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față, role de 

transport în spate
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

GP 2033 
Comfort

GPesf 1476 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: Inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 

de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 24 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner slim de inox
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
GP 1476 în alb

GP 1486 
Premium

Clasă eficiență energetică: K ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 100 / 0,273 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 37 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 

de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

GP 1376 
Premium

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Capacitate netă totală: 103 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale 
de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție 

de cantitate
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: 

vizual și acustic

Compartiment congelator 4
·  4 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 23 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  2 acumulatori frigorifici
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Congelatoare tip masă

1    Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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GP 1213 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n ¹
Consum energetic pe an / 24 h: 149 / 0,407 kWh ¹
Capacitate netă totală: 98 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Gsl 1223 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Capacitate netă totală: 98 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: silver / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 55,3 / 62,4

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner slim de inox
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Culoare / opțiuni material:
G 1223 în alb

G 1213 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Capacitate netă totală: 98 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 55,3 / 62,4

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil

Gbe 1213 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Capacitate netă totală: 98 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereţi laterali: Bej / Bej
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85,1 / 55,3 / 62,4

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  3 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 26 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 11 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner încastrat
·  Montaj versatil datorită ventilației frontale
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Sistemul inovator StopFrost oferă avantaje unice precum reducerea formării gheţii pe alimente, astfel decongelarea 
fiind necesară mult mai rar. În plus, sistemul StopFrost împiedică formarea de subpresiune prin deschiderea și  
închiderea capacului lăzii. Capacul lăzii poate fi deschis foarte ușor.

Lăzi frigorifice

Toate funcţiile de operare și control sunt practic 
integrate în mânerul aparatului frigorific  
ergonomic proiectat. De îndată ce alimentele 
sunt complet îngheţate, funcţia automată 
SuperFrost se comută la modul normal.

Sistemul de iluminat integrat în capacul lăzii
asigură iluminarea optimă și permite inventarierea 
simplă a alimentelor congelate. 

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

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

165 137

GT 6122 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 388 / 1,062 kWh
Capacitate netă totală: 572 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 164,4 / 80,7

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 59 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 26 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  3 coșuri suspendate incluse, 13 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică

GT 4932 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 275 / 0,751 kWh
Capacitate netă totală: 449 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 136,9 / 80,7

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 59 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 31 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  2 coșuri suspendate incluse, 11 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică
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Lăzi frigorifice

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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GTP 2356 
Premium

Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Capacitate netă totală: 200 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 112,9 / 75,8

Control
·  Display MagicEye în mânerul lăzii, 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
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 68 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 23 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  3 coșuri suspendate incluse, 7 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică
·  Încuietoare

GTP 2756 
Premium

Clasă eficiență energetică: K
Consum energetic pe an / 24 h: 127 / 0,347 kWh
Capacitate netă totală: 240 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 128,5 / 75,8

Control
·  Display MagicEye în mânerul lăzii, 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
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 64 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 25 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  3 coșuri suspendate incluse, 7 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică
·  Încuietoare

GT 4232 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 247 / 0,675 kWh
Capacitate netă totală: 380 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 128,5 / 75,8

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 64 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 29 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  2 coșuri suspendate incluse, 8 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică

GT 3622 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 290 / 0,793 kWh
Capacitate netă totală: 333 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 112,9 / 75,8

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 60 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 28 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  2 coșuri suspendate incluse, 8 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică
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Lăzi frigorifice

 Gama completă a claselor de eficienţă se găsește la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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GT 2132 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 172 / 0,470 kWh
Capacitate netă totală: 193 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 75 / 75,8

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 34 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 18 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  1 coș suspendate incluse, 3 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică

GT 2632 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Capacitate netă totală: 237 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 86,9 / 75,8

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 48 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 24 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  2 coșuri suspendate incluse, 5 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică

GT 3032 
Comfort

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Capacitate netă totală: 284 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 91,7 / 99,5 / 75,8

Control
·  Comenzi electronice în mânerul lăzii, cheie electronică
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  Vibrație scăzută, zgomot scăzut, condensator ușor de curățat integrat în spumă
·  Iluminare LED
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 37 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 20 kg
·  Scurgere pentru apa de decongelare
·  Tavă congelator detașabilă – poate fi folosită ca tavă de scurgere
·  2 coșuri suspendate incluse, 5 adaptabile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic pentru lada frigorifică

GX 823 
Comfort

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 172 / 0,470 kWh
Capacitate netă totală: 68 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Conceput pentru a funcționa la temperaturi ambientale de până la -15 °C
Ușă/pereți laterali: alb / alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 63,1 / 55,3 / 62,4

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display grafic al temperaturii
·  Funcție SuperFrost automată, controlată în funcție de timp
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual

Compartiment congelator 4
·  2 sertare, VarioSpace
·  Depozitare în siguranță în caz de avarii: 18 h
·  Capacitatea de congelare în 24 h: 8 kg
·  Accesorii de sticlă securizată

Caracteristici speciale
·  SwingDesign
·  Mâner ergonomic tip baghetă
·  Piciorușe ajustabile pe înălțime în față
·  Uși cu sens de deschidere modificabil
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Vitrine de vin
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+5°C

+18°C

118 119

Iubitorii de vin au cele mai stricte cerinţe atunci când vine vorba de depozi-
tarea vinurilor lor preferate. Mulţi preferă să se bucure de un vin rafinat  
la momentul achiziţionării, alţii preferă să își facă o întreagă colecţie de vinuri 
pe o perioadă mai îndelungată, pe când alţii preferă ce e mai bun din 
ambele variante.  
Liebherr oferă vitrine de vin de calitate premium ce garantează o depozi-
tare a vinurilor perfectă pe termen lung și pe termen scurt, păstrând vinurile 
la temperatura ideală de servire, în funcţie de preferinţe.

Vitrinele noastre de vinuri:
vedere de ansamblu

Seria Vinidor
Oferind 2 sau 3 zone climatice controlate individual între +5 °C  
și +20 °C cu o precizie de +/– 1 °C, seria Vinidor oferă o  
flexibilitate deosebită. Această gamă facilitează depozitarea 
combinată a vinurilor roșii și albe la temperatura ideală de  
servire sau cel mai bun climat de depozitare pe termen lung.

Seria GrandCru și Vinothek
Vitrinele de vin GrandCru și VInothek asigură condiţii similare  
cu cele dintr-o cramă de vinuri. Aceste vitrine facilitează stocarea 
vinurilor roșii și albe pe termen lung sau la temperatura ideală 
de servire. Temperatura poate fi ajustată de la +5 °C până la 
+20 °C în funcţie de necesităţi și este egal distribuită și constantă 
în tot interiorul aparatului.

Seria Vinothek
Vitrinele de vin cu mai multe zone de temperatură din seria Vinothek 
permite o depozitare versatilă pentru diverse tipuri de vin, fiecare 
la temperatura lui ideală de servire. Tehnologia inovatoare ce 
o folosim creează zone graduale de temperatură de la +18 °C 
până la +5 °C. În acest fel, pot fi stocate o varietate de vinuri cu 
o varietate de temperaturi de servire.

între +5°C i +20°C

între +5°C i +20°C

între +5°C i +20°C

între +5°C i +20°C GrandCru – pagina 124

Humidor – de la pagina 132

Vinidor – de la pagina 122

Vinothek – pagina 128

Vitrine de vin
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Vitrine de vin

Calitate în fiecare detaliu

Caracteristicile de mai sus se aplică în funcţie de model.

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.

Raftul de prezentare scoate în evidenţă 
 vinurile și servește la temperarea sticlelor deja
deschise. Cu ajutorul cadrului flexibil pot fi 
expuse până 6 la sticle de vin. În spatele lui, 
respectiv lângă el pot fi depozitate vinuri în 
poziţie orizontală.

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. 45°,
ușa se închide automat.

Sticla specială cu tratament anti UV de la
vitrinele de vinuri garantează păstrarea în  
siguranţă a vinurilor alese. Mânerul practic,  
cu sistem de deschidere integrat, permite ca  
ușa aparatului să fie deschisă ușor, cu minim  
de efort. Încuietoarea împiedică accesul  
nepermis.

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.

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.
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Seria Vinidor

1  Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.

2  Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanţierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm. 
Aparatul este complet funcţional și fără distanţiere, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

70 7070 60

Clasă eficiență energetică: A ²
Consum energetic pe an / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 178 ¹
Capacitate netă totală: 496 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 192 / 70 / 74,2 ²

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru 3 zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  3 zone de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +20 °C
·  3 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
·  13 rafturi, din care 10 pe şine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere
·  Încuietoare

Clasă eficiență energetică: A ²
Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 155 ¹
Capacitate netă totală: 516 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 192 / 70 / 74,2 ²

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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 5 pe şine telescopice, din care 2 extractibile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă de inox
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

Clasă eficiență energetică: A ²
Consum energetic pe an / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 211 ¹
Capacitate netă totală: 516 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 192 / 70 / 74,2 ²

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  10 rafturi, din care 8 pe şine telescopice, din care 1 este raft de prezentare

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Balama ascunsă cu limită de deschidere
·  Încuietoare

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 137 / 0,375 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 34 ¹
Capacitate netă totală: 95 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 82,2 / 59,8 / 57,5

Control
·  Display MagicEye în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii pentru ambele zone
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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 şine telescopice

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner tip baghetă de aluminiu
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WTes 5872 
Vinidor

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor
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Vitrine de vin GrandCru

1  Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 118 / 0,323 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 312 ¹
Capacitate netă totală: 625 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, culoare terra / culoare terra
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 193 / 74,7 / 75,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  7 rafturi

Caracteristici speciale
·  SwingLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Încuietoare

WKt 6451 
GrandCru

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 253 ¹
Capacitate netă totală: 525 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă culoare terra / culoare terra
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 192 / 70 / 74,2

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 201 ¹
Capacitate netă totală: 435 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă culoare terra / culoare terra
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 70 / 74,2

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKt 4552 
GrandCru

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 111 / 0,302 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 253 ¹
Capacitate netă totală: 499 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, culoare terra / culoare terra
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 192 / 70 / 74,2

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  7 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKt 5551 
GrandCru

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  7 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKt 5552 
GrandCru
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Vitrine de vin GrandCru

Sertarul destinat accesoriilor poate fi folosit 
pentru depozitarea ustensilelor de vin, dar și 
a unor produse precum ciocolata sau praline 
ce pot fi astfel servite la o temperatură perfectă 
impreuna cu un pahar de vin.

Vitrina de vin WKes 653 este dotată cu un sistem 
modern de iluminare LED a cărui intensitate se 
poate regla – lumina poate fi redusă sau mai 
intensă. Astfel, prezentarea vinurilor fine se va 
face la o lumina potrivită pentru o perioadă 
îndelungată, pâstrându-le totodată în siguranţă. 
LED-urile de înaltă calitate generează foarte 
puţină căldură şi nu emit radiaţii UV.

1  Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.
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Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 106 / 0,288 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 201 ¹
Capacitate netă totală: 413 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, culoare terra / culoare terra
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 70 / 74,2

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKt 4551 
GrandCru

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 201 ¹
Capacitate netă totală: 435 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 70 / 74,2

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 75 / 0,205 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 12 ¹
Capacitate netă totală: 38 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN (de la +10 °C până la +32 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 61,2 / 42,5 / 47,8

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Sertar de ustensile

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Potrivit pentru montarea pe perete
·  Balamale fixe dreapta
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKes 653 
GrandCru

Control
·  Display MagicEye în interior, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner de aluminiu cu sistem de deschidere integrat
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

WKes 4552 
GrandCru
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Vitrine de vin Vinothek

1  Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 168 / 0,458 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 200 ¹
Capacitate netă totală: 395 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă neagră / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 73,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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 interioară aprinsă constant
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKb 4212 
Vinothek

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 103 / 0,282 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 200 ¹
Capacitate netă totală: 377 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, vişiniu / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 73,9

Clasă eficiență energetică: n
Consum energetic pe an / 24 h: 99 / 0,269 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 164 ¹
Capacitate netă totală: 295 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, vişiniu / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 135 / 60 / 73,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKr 3211 
Vinothek

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 161 / 0,441 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 164 ¹
Capacitate netă totală: 309 l
Nivel zgomot: 39 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă neagră / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 135 / 60 / 73,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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 interioară aprinsă constant
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  4 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKb 3212 
Vinothek

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKr 4211 
Vinothek
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Vitrine de vin Vinothek cu mai multe zone de temperatură Vitrine de vin Vinothek

1  Aceste modele sunt destinate numai depozitării vinului. Capacitatea maximă a sticlelor este conformă normei DIN (0,75 l) aferentă normei NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Gama completă a claselor de eficienţă se găseşte la pagina 3. Conform (UE) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 168 / 0,460 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 200 ¹
Capacitate netă totală: 395 l
Nivel zgomot: 41 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă neagră / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 73,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  6 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +18 °C
·  Sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită sistemului cu roci vulcanice
·  Iluminare interioară aprinsă constant
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WTb 4212 
Vinothek

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 113 / 0,307 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 66 ¹
Capacitate netă totală: 134 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă, ramă neagră / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 89 / 60 / 61,3

Clasă eficiență energetică: m
Consum energetic pe an / 24 h: 113 / 0,308 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 66 ¹
Capacitate netă totală: 128 l
Nivel zgomot: 38 dB(A)
Clasa climatică: SN-T (de la +10 °C până la +43 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, vişiniu / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 89 / 60 / 61,3

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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
·  Ajustabile pe înălțime rafturi galvanizate
·  3 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKr 1811 
Vinothek

Clasă eficiență energetică: A
Consum energetic pe an / 24 h: 167 / 0,457 kWh
Număr maxim de sticle de vin Bordeaux 0,75 l: 200 ¹
Capacitate netă totală: 377 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: SN-ST (de la +10 °C până la +38 °C)
Uşă/pereți laterali: Plină, vişiniu / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 165 / 60 / 73,9

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Compartiment pentru vin
·  6 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +5 °C până la +18 °C
·  Sursă de aer proaspăt datorată filtrului de carbon activ FreshAir
·  Reglarea umidității datorită sistemului cu roci vulcanice
·  Ajustabile pe înălțime accesorii din lemn de fag
·  6 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WTr 4211 
Vinothek

Control
·  Display MagicEye în față, cheie electronică
·  Display digital al temperaturii
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: 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 interioară aprinsă constant
·  Ajustabile pe înălțime rafturi galvanizate
·  3 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Mâner ergonomic tip baghetă negru
·  Uşi cu sens de deschidere modificabil
·  Garnitură uşă înlocuibilă

WKb 1812 
Vinothek
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Humidor

Humidorul Liebherr este echipat cu iluminare 
LED reglabilă și integrată în ușa din sticlă. Întrucât 
LED-urile nu emit căldură, trabucurile pot fi  
prezentate sub o iluminare impecabilă pentru 
perioade lungi de timp, fără a compromite  
calitatea acestora.

Sistemul de control electronic de precizie  
permite setarea temperaturii într-un interval  
de la +16 °C până la +20 °C. Umiditatea 
poate fi de asemenea stabilită între 68 %  
și 75 %. Alarma de temperatură alertează  
utilizatorul asupra oricăror neregularităţi din 
interiorul vitrinei.

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

43

Consum energetic pe an / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Capacitate netă totală: 39 l
Nivel zgomot: 40 dB(A)
Clasa climatică: N (de la +16 °C până la +32 °C)
Uşă/pereți laterali: Uşă de sticlă cu ramă de inox cu SmartSteel / Inox cu SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 61,2 / 42,5 / 47,8

Control
·  Display LCD în interior, comenzi tactile
·  Afişare digitală a temperaturii şi umidității
·  Semnal de avertizare în caz de avarie: vizual şi acustic
·  Alarmă uşă: acustic
·  Siguranţă pentru copii

Humidor
·  1 zonă de temperatură, ce pot fi setate de la +16 °C până la +20 °C
·  Interval de umiditate, ce poate fi setat de la 68 % până la 75 %
·  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
·  Fitinguri din lemn de cedru spaniol
·  2 rafturi

Caracteristici speciale
·  HardLine-Design
·  Potrivit pentru montarea pe perete
·  Balamale fixe dreapta
·  2 cutii de prezentare
·  Garnitură uşă înlocuibilă
·  Încuietoare

ZKes 453 
Humidor
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Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Garanţie

Echipamente frigorifice 
Aparate  

încorporabile
2020

Calitate, Design și Inovaţie
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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

SmartDevice App
Cu Aplicaţia SmartDevice poţi accesa setările 
 frigiderului tău oriunde te-ai afla. Poţi modifica 
 temperatura sau poţi accesa notificările cu  
o singură atingere, exterm de simplu şi facil.

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

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

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




