
O melhor da refrigeração na sua casa
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A Liebherr foi fundada em 1949, pelo Dr. Hans 
Liebherr, com o desenvolvimento do primeiro 
guindaste de torre de montagem rápida, para 
ajudar a reconstruir a Alemanha no pós-guerra. 

A Liebherr permanece um Grupo familiar, 
cujo controle pertence agora às 2a 
e 3a gerações e vem conquistando 
cada vez mais sucesso mundial.  
Mas a Liebherr não é somente uma das maiores 
fabricantes mundiais de máquinas para  
construção, o Grupo também tem sucesso  
em diversos outros segmentos.  
Atualmente, as onze divisões do Grupo Liebherr 
e o amplo portfólio de produtos são o resultado 
de décadas de experiência, junto com  
conhecimento abrangente e qualificado.

A Liebherr emprega aproximadamente 40 mil 
pessoas, em mais de 130 empresas, em mais 
de 50 países.

É a maior fabricante privada europeia 
de refrigeradores e freezers, tanto de uso 
doméstico quanto comercial, com uma 
produção anual de mais de 2,1 milhões de 
unidades.

Mineração

Refrigeradores, freezers e adegas

Máquinas para construção

Guindastes marítimos e para construçãoManipulação de materiais

Empresa familiar -
Sucesso global

O Grupo Liebherr

Aerospace e sistemas de transporte
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Operação no Brasil

Mais informações sobre a atual linha de 
refrigeradores e freezers de piso, de embutir e 
totalmente integrados nos catálogos disponíveis 
nos sites: 

www.liebherr-appliances.com

www.lofra.com.br

Plano de garantia Liebherr
Um aparelho da Liebherr é projetado para 

conservar o seu alimento - e a sua satisfação. 

É por isso que a Liebherr oferece garantia igual 

ou superior às demais marcas líderes. 

Garantia total de dois anos

Por dois anos a contar da data de compra, 
a garantia da Liebherr cobre todas as peças 
e mão de obra para reparos dos produtos 
com defeito comprovado de material ou de 
manufatura.

Liebherr – Líder mundial em 
refrigeração premium 

Sediada na Alemanha, a divisão de 
Refrigeradores, Freezers e Adegas da Liebherr 
oferece uma das maiores linhas de produtos 
para refrigeração e congelamento premium do 
mundo.

Peças e Serviços da Liebherr 
para o Brasil

Atendimento ao Cliente para o Brasil:
+0800 77 44 008 Prêmio Plus X

O Prêmio Plus X prestigia fabricantes de tecnologias inovadoras, produtos esportivos e que 
valorizam seu estilo de vida pela sua qualidade superior. O Prêmio destaca produtos que são 
inovadores e viáveis para o futuro, além de possuírem ao menos um fator "Plus X" - o valor 
adicional de um produto. Esse selo de aprovação significa uma expressiva recomendação de 
compra ao consumidor para produtos inovadores e de alta qualidade.

Prêmio Good Design

O Prêmio Good Design é o mais antigo e importante programa de design industrial, 
organizado anualmente pelo Museu Ateneu de Arquitetura e Design de Chicago, em 
colaboração com o Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design e Urbanismo. Agências de 
design industrial e gráfico podem fazer a inscrição para diversas categorias, como design e 
inovação, sustentabilidade, criatividade, branding, design ecologicamente responsável, fatores 
humanos, entre outros. Os vencedores desse prêmio são considerados produtos que enriquecem a 
sociedade e a vida das pessoas por meio do seu design.

Prêmio Red Dot Design

O Prêmio Red Dot Design é um prêmio de design de produtos e design de comunicação internacional 
oferecido pelo Design Zentrum Nordrhein Westfalen, em Essen, Alemanha, com categorias 
para design de produtos, agências de design e conceitos de design. 

Liebherr Brasil Ltda. em Guaratinguetá
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Benefícios projetados na Alemanha 

Excelência na fabricação

· Produzidos na Alemanha e Áustria 
· Os mais avançados processos de produção
· Materiais de alta qualidade
· Acabamentos com detalhes perfeitos
· Funcionamento silencioso - SuperQuiet

DuoCooling

·  Circuitos de refrigeração exclusivos 
para o refrigerador e o freezer 

·  Desempenho e eficiência superiores
· Melhor conservação dos alimentos 

BioFresh

·  Prolonga o frescor dos alimentos por até 3 
vezes mais tempo que um refrigerador comum

·  Preserva os nutrientes, o aroma e a aparência 
apetitosa dos alimentos

· Alimentos mais saudáveis e saborosos
·  Reduz o desperdício

Benefícios
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Desempenho e eficiência

Inovações

Energy Star  
e Selo Procel

Os refrigeradores Liebherr reduzem o 
desperdício de energia e de emissões 
de gases do efeito estufa, causando 
o menor impacto possível no meio 
ambiente. A linha de produtos da 
Liebherr cumpre - e em alguns modelos 
excede - os critérios de qualificação 
da ENERGY STAR, assim como os de 
classificação energética do iNMETRO 
A e Selo Procel.

O Selo Procel, criado 
pelo Programa Nacional 
de Conservação de 
Energia Elétrica, é uma 
ferramenta simples 
e eficaz que ajuda o 
consumidor a identificar 
quais equipamentos e 
eletrodomésticos são 
os mais eficientes e 
que consomem menos 
energia. 

iniciativa 
ActiveGreen

Um conceito que representa melhor o 
compromisso da Liebherr de descobrir 
formas mais verdes de fabricar 
produtos de qualidade e sustentáveis. 
A Liebherr foi a primeira fabricante 
de equipamentos de refrigeração 
a cumprir os requisitos da RoHS no 
mundo inteiro, ao restringir o uso de 
substâncias perigosas. A eficiência 
energética está no centro do nosso 
compromisso ActiveGreen, o que se 
reflete em cada aspecto do nosso 
processo de design e fabricação.

Líder na fabricação 
verde

A Liebherr tem uma reputação 
consolidada de iniciativas de produção 
responsáveis, com o objetivo de 
produzir o menor impacto possível no 
ambiente, reduzindo consideravelmente 
o uso de produtos químicos, solventes 
e o consumo de energia. Uma pioneira 
do setor na fabricação verde.

A Liebherr usa práticas progressivas, 
como a recuperação e o reuso de 
energia para aquecer edifícios, 
utilizando embalagens 100% 
recicláveis, bem como a purificação de 
água na produção para garantir que 
ela esteja livre de poluentes.

Normas de 
qualidade

Os eletrodomésticos da Liebherr são 
fabricados seguindo as mais rigorosas 
normas internacionais de qualidade 
- iSO 9001 - e cumprem a norma 
internacional de gestão ambiental - 
iSO 14001.

ideias 
inovadoras

A Liebherr integra estilo, função e 
tecnologia: BioFresh, SuperCool, 
SuperFrost e DuoCooling são apenas 
alguns exemplos dos recursos 
de desempenho que contribuem para 
melhor conservação dos alimentos. 

DuoCooling – 
circuitos de refrigeração 
exclusivos

O DuoCooling garante máximo 
desempenho e alta eficiência, 
conservando ainda mais os alimentos. 
O sistema de refrigeração duplo cria 
condições ideais tanto no refrigerador 
quanto no freezer, o que prolonga 
a durabilidade dos alimentos para 
um estilo de vida mais saudável. A 
Liebherr mantém seus alimentos frescos 
com o sabor que eles devem ter. Essa 
tecnologia também preserva o sabor 
e a textura dos alimentos, já que 
não há transferência de ar, umidade 
ou aroma indesejado entre os dois 
compartimentos.
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Experimente o máximo 
frescor com o BioFresh

Manter seus alimentos frescos em um aparelho da Liebherr 
é fácil. O BioFresh garante o clima perfeito para um frescor 
super prolongado. Por meio da sua avançada tecnologia, 
a temperatura é mantida um pouco acima do ponto de 
congelamento. Cada gaveta pode ser usada individualmente 
e proporciona a umidade ideal – HydroSafes com alta 
umidade, ou DrySafes com baixa umidade – para uma 
solução de armazenagem versátil de carnes e queijos, 
bem como de frutas e vegetais. Estudos independentes 
confirmaram, por exemplo, que há um aumento de vitamina C 
de diversos tipos de alimento quando eles são armazenados 
no BioFresh safe. A perda natural de umidade em frutas e 
vegetais é consideravelmente reduzida. É simples: quanto 
mais fresco, melhor.
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Mais frescor com 
BioFresh

A tecnologia BioFesh da Liebherr contribui 
para uma dieta saudável e para o bem-estar, 
além de oferecer a praticidade que você 
precisa com seu estilo de vida agitado. A 
natureza oferece inúmeros nutrientes essenciais, 
vitaminas, minerais e carboidratos para nos 
dar energia. Contudo, a temperatura certa e 
condições de umidade ideais são essenciais 
para o alimento manter suas propriedades 
saudáveis e sabores delicados totalmente 
preservados. A tecnologia BioFresh patenteada 
pela Liebherr garante o frescor perfeito para 
todos os tipos de alimento, e proporciona uma 
impressionante conservação prolongada junto 
com praticidade.

Queijos +100 dias

Alface + 8 dias

Camarões + 1 dia

Cenouras + 30 dias

Uvas + 17 dias

Framboesas + 2 dias

Aspargos +8 dias

Carnes +5 dias

Alcachofras + 7 dias

As informações têm por base o armazenamento 
em uma gaveta BioFresh em comparação com 
um refrigerador convencional.
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Linhas de produtos

*  Os modelos Wine são destinados exclusivamente para o armazenamento de vinho. A capacidade máxima de garrafa indicada tem por base  
 garrafas de Bordeaux (0,75 l) Vinidor / GrandCru, de acordo com a norma NF H 35-124 (A:300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Refrigeradores de piso Refrigeradores de embutir Refrigeradores de embu- Adegas de vinhos & Umidor de charutos
e semiembutimento Aço inoxidável tir totalmente integrados beverage center

XS 200 p. 62

HC 1050B p. 40

HC 1030 p. 40

HRB 1120 p. 48

HF 861 p. 48

WU 3400 * p. 54

WUgb 3400 * p. 52

RU 510 p. 56

BF 1061 p. 32

RB 1410 p. 32 / 34

WF 1061 p. 34

WS 17800 * p. 58

CS 1660 p. 22 / 28 HCB 1560 p. 42

CS 2060 p. 24 HCB 2062 p. 44

CBS 2062 p. 26 HC 2060 p. 46

SBS 242 p. 32 SBS 19H1 p. 48

SBS 246 p. 34

SBS 32S1-1 p. 28

  43 
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 71 
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 91 
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HCB 1560
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Semiembutido

Profundidade exclusiva do gabinete  
Refrigeradores de piso e semiembutimento

Refrigeradores de piso e semiembutimento

Aplicação no piso

Laterais em aço inoxidável

Opções de design

152   9176

CS 2060
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Water
Filtration

VarioSpace: Todos os freezers incluem gavetas e prateleiras de vidro que podem ser remo-

vidas com praticidade, para ampliar o espaço de armazenamento. Esta é a solução prática da  

Liebherr para acomodar rapidamente mesmo os itens mais volumosos.

SwingLine: Os puxadores de portas SwingLine em aço inoxidável com mecanismos de 

abertura em alavanca tornam mais fácil a abertura  do refrigerador e freezer.

SmartSteel: Disponível em alguns modelos de piso/semiembutidos, reduz consideravel-

mente as marcas de impressões digitais, além de ser muito fácil de limpar e resistente a ris-

cos. Para manter esse belo exterior, basta passar um pano seco ou úmido.

SoftSystem: As portas com fechamento automático a partir de 45 graus eliminam as bati-

das, mesmo quando totalmente cheias.  

BioFresh Safes: O compartimento de frescor definitivo mantém os alimentos na tempera-

tura e umidade ideais para prolongar o frescor, ajudando você a consumir alimentos saudá-

veis e saborosos, além de reduzir o desperdício e economizar.

Prateleira de garrafas: A versátil prateleira de frascos/garrafas pode ser trocada conforme sua preferên-

cia pessoal. Use a camada de vidro para ampliar o espaço de armazenamento na prateleira, ou simples-

mente mova a placa de vidro inferior para ter acesso ao suporte de garrafas e resfriar e guardar bebidas. 

Filtragem de água: O filtro de carvão ativado garante água pura para produzir 

cubos de gelo que não alteram o sabor ou odor de suas bebidas.O painel eletrônico preciso in-

dicará quando o filtro precisar ser trocado.

SuperCool/SuperFrost: Resfrie e/ou congele rapidamente frutas e verduras para preser-

var o frescor ideal e manter os sabores, as texturas e também as vitaminas e minerais es-

senciais.

 Vantagens dos refrigeradores de piso e semiembutimento

Vantagens dos modelos de piso e semiembutimento

Vantagens dos refrigeradores de piso e semiembutimento152   9176
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Consumo de energia
em 365 dias kWh  439*

Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  15,5 (438)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  11,3 (319)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 4,2 (119)
Peso com embalagem lbs. (kg) 299,8 (136)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 44**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 2,2 (1)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 3,3 (1,5)
Puxadores da porta lado direito, reversíveis

Dimensões externas
em cm A /L /P 202/75/63
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/76,2/61

Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Requisitos de ventilação para instalação de modelo de piso, por unidade:   200 cm²

 
Classificação de eficiência energética INMETRO:   A

Acessórios
Filtro de água 7440002-00
Kit de instalação SBS 9900139-00
Tira de cobertura 7641616-00

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

Modelo reconhecido em 2014 como o Mais Eficiente da ENERGY STAR®

Quando a cozinha pede um refrigerador de 76 cm, o CS 1660 é a 
solução. A iluminação LED energeticamente eficiente exerce um papel 
de destaque na iluminação do compartimento principal, e uma exclusiva 
luz de LED integrada é instalada na base da porta do refrigerador para 
direcionar a luz para as gavetas do freezer quando elas são abertas.  
Um prático filtro de água interno é posicionado de forma conveniente 
para trocas rápidas, garantindo que o IceMaker esteja sempre 
abastecido. Recursos como a prateleira de vidro retrátil, a VarioBox 
removível e a prateleira de garrafas tornam o interior tão atraente quanto 
o belo exterior, com alças ergonômicas, bordas chanfradas e 
acabamento SmartSteel fácil de limpar.

E dimensões reduzidas exclusivas promovem uma aparência personali-
zada e embutida. Consulte o manual de instalação ou o guia de design 
para os requisitos de ventilação.

Refrigeradores de piso e 
semiembutimento

CS 1660 Premium NoFrost

76
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O mais novo modelo CS 2060 de 91cm e porta única oferece quase 
552 de capacidade, permitindo que ele armazene uma quantidade 
substancial de frutas e vegetais, ao mesmo tempo em que atende a 
todas as demandas de armazenamento de alimentos. As prateleiras de 
produtos expansivas e contínuas acomodam com facilidade travessas e 
recipientes de tamanhos variados. A espaçosa gaveta superior é o 
espaço perfeito para guardar carnes, queijos e laticínios, e duas gavetas 
fundas adicionais são ideais para armazenar frutas e vegetais frescos de 
forma prática.

Suportes de garrafas e suportes de armazenamento adicionais garantem 
espaço para todos os tamanhos de frascos e garrafas, para otimizar o 
uso do espaço. As gavetas duplas do freezer com fechamento 
automático possuem puxadores de aço inoxidável fáceis de pegar, 
garantindo uma aparência contemporânea e facilidade de uso.

Refrigeradores de piso e 
semiembutimento

Consumo de energia
em 365 dias kWh  446 *

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  19,4 (552)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  13,4 (382)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 6,0 (170)
Peso com embalagem lbs. (kg) 399 (181)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 45**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 4,0 (1,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 10,0 (4,5)
Puxador da porta lado direito

Dimensões externas
em cm A /L /P 202,7/91/61,5

Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/91,4/61
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60 
 
Classificação de eficiência energética INMETRO A

Acessórios
Filtro de água      7440002-00
Grade superior para gabinetes de 213 cm      9900277-00
Kit de instalação SBS  9900183-00

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

CS 2060 PremiumPlus NoFrost

91
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Abra as espaçosas portas do refrigerador de piso e semiembutimento 
CBS 2062 para ver as opções de armazenamento de ampla capacidade 
e as condições ideais para a conservação dos alimentos. Colunas e 
luzes LED impressionantes iluminam tanto o compartimento BioFresh, 
quanto as gavetas duplas do freezer.

Com compressores individuais de velocidade variável para o refrigerador 
e o freezer, o sistema DuoCooling garante desempenho e eficiência 
superior, além de conservação dos alimentos. O sistema de refrigeração 
duplo cria condições ideais tanto no refrigerador quanto no freezer, o 
que estende a durabilidade dos alimentos para um estilo de vida mais 
saudável. Sistemas silenciosos independentes de refrigeração garantem 
controle de temperatura e umidade preciso para que os alimentos não 
ressequem.

Refrigeradores de piso e 
semiembutimento

Consumo de energia
em 365 dias kWh  464*

Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  18,8 (534)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  10,4 (295)
Comp. BioFresh cu.ft. (l)  2,4 (69)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 6,0 (170)
Peso com embalagem lbs. (kg) 396,8 (180)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 45**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 4,0 (1,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 10,0 (4,5)
Puxadores da porta lado direito/esquerdo

Dimensões externas
em cm A /L /P 203,9/91/61,5
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 213,4/91,4/61

Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
 
Classificação de eficiência energética INMETRO A

Acessórios
Filtro de água       7440002-00
Grade superior para gabinetes de 213 cm       9900199-00

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

CBS 2062 PremiumPlus BioFresh NoFrost

91
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Mais de 850 litros de capacidade e 152 cm de espaço formam um 
extraordinário produto de refrigeração e congelamento. As unidades 
individuais  da linha SBS 32S1-1, modelo CS 1660 atendem classe A 
em consumo energético conforme certificações INMETRO, podem 
armazenar grandes volumes com facilidade. A aparência profissional 
combina bem com o alto desempenho. Controles eletrônicos de toque 
precisos permitem que as configurações de temperatura e os recursos 
avançados das unidades do refrigerador e do freezer sejam controlados 
separadamente. O sistema DuoCooling faz com que o odor de alimentos 
jamais se misture ao ar que circula no freezer. O espaço interno é 
projetado para a melhor conservação de alimentos frescos e para 
facilitar o armazenamento de recipientes de todos os tamanhos.

Refrigeradores de piso e 
semiembutimento

Acessórios
Filtro de água 7440002-00
Kit de instalação SBS 9900139-00
Tira de cobertura 7641616-00

Consumo de energia
em 365 dias kWh  878*

Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  30,9 (876)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  22,5 (638) 
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 8,4 (238) 
Peso com embalagem lbs. (kg) 597,4 (271)
Classificação climática SN-T
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 2,2 (1)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 3,3 (1,5)
Puxadores da porta lado direito/esquerdo

Dimensões externas
em cm A /L /P 202/151,1/63
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/152,4/61
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

unidade esquerda: CS 1660

Classificação acústica dB(A) 44**
Consumo de energia
em 365 dias kWh  439

unidade direita: CS 1660

Classificação acústica dB(A) 44**
Consumo de energia
em 365 dias kWh  439*
Classificação de eficiência energética INMETRO A
Requisitos de ventilação para instalação de modelo de piso, por unidade:    200 cm²
As unidades individuais atendem aos requisitos da ENERGY STAR®

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

SBS 32S1-1 Premium NoFrost

152   
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Water
Filtration

Refrigeradores de Embutir

As vantagens dos modelos embutidos

Sistema de Controle por Toque: O intuitivo painel de controle eletrônico por toque 

(disponível na maioria dos modelos) garante que todas as funções sejam fáceis e práticas 

de usar, além de garantir que as configurações selecionadas permaneçam precisas e 

constantes.

IceMaker:  A máquina de gelo IceMaker automática da Liebherr produz cubos de gelo 

impecáveis e mantém um estoque constante em mãos para todas as ocasiões. Um filtro 

de carvão ativado garante água pura para a produção de cubos de gelo cristalinos.  

Gavetas em trilhos telescópicos: Alimentos ricos em vitaminas podem ser armazenados 

com praticidade nas espaçosas gavetas de frutas, vegetais e compartimentos BioFresh 

de fácil acesso são montados em trilhos telescópicos de movimento suave, que se estendem 

sem esforço para dar uma visão completa dos itens armazenados.

GlassLine: As elegantes e resistentes prateleiras GlassLine feitas de vidro de segurança 

são resistentes a riscos e podem ser colocadas em máquina de lavar louça. Tudo fica ao 

alcance dos olhos, fácil de acessar e de limpar.

Filtragem de água: Nos produtos Liebherr de embutir, o filtro de água integrado para 

o IceMaker é convenientemente instalado atrás do rodapé magnético, permitindo trocas 

rápidas de filtro quando indicado pelo painel de controle eletrônico. 

SoftSystem: Abertura e fechamento das portas sem esforço. A porta fecha automaticamente, 

de forma suave, a partir de um ângulo de abertura de aproximadamente 30 graus. Além 

disso, o ângulo de abertura da porta pode ser reduzido para 90 graus, permitindo mais 

opções de design na decoração da cozinha.

122   61   

SBS 242
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Todos os designers de cozinha ficariam satisfeitos com as marcantes   
opções de design da linha SBS 242, formada pelos modelos BF 1061 
e RB 1410. Este modelo em aço inoxidável embutido desliza para o 
interior dos gabinetes e pode ser instalado na configuração Side-by-Side, 
ou como uma torre individual, criando um modelo Cabinet Depth, 
ou seja, de menor profundidade. Os recursos de alto desempenho 
para o dia a dia incluem o sistema BioFresh patenteado pela 
Liebherr, a tecnologia de fechamento de porta SoftSystem,  
as prateleiras internas fáceis de limpar GlassLine, e suporte de bebidas 
que otimizam espaço. A torre do refrigerador, bem como a parte BioFresh 
da torre do freezer possuem iluminação LED. 

Refrigeradores de Embutir

Acessórios
Conjunto de instalação simples     9900306-00
Conjunto de instalação SBS     9900308-00
Grade de ventilação superior simples      9900302-00
Grade de ventilação superior SBS 80"      9900304-00
Grade de ventilação superior SBS 84"      9900344-00
Filtro de água     7440002-00

Consumo de energia
em 365 dias kWh  703*
Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  22,5 (637)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  12,6 (356)
Comp. BioFresh cu.ft. (l)  5,5 (157)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 4,4 (124)
Peso com embalagem lbs. (kg) 451,2 (205,1)
Classificação climática SN-T
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 1,8 (0,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 3,3 (1,5)
Puxadores da porta lado direito/esquerdo
Dimensões externas
em cm A /L /P 195,5/121,9/63,2
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/121,9/61
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Recursos 
3 zonas de temperatura ajustáveis individualmente
 
unidade esquerda: BF 1061

Classificação acústica dB(A) 43**
Consumo de energia
em 365 dias kWh 436 *
 
unidade direita: RB 1410

Classificação acústica dB(A) 45**
Consumo de energia
em 365 dias kWh 266 *
Classificação de eficiência energética INMETRO A 
Requisitos de ventilação para instalação, por unidade:  200 cm²

As unidades individuais atendem aos requisitos da ENERGY STAR®

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.   
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

SBS 242 Premium BioFresh NoFrost
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A linha SBS 246 da Liebherr, que inclui os modelos WF 1061 e RB 1410, 
oferece o armazenamento ideal para todos os tipos de alimentos e bebidas. 
Cinco zonas de temperatura distintas (compartimento do refrigerador, 
gavetas BioFresh, freezer e duas zonas de temperatura no compartimento 
de vinhos) criam condições de armazenamento totalmente personalizadas.
Outros recursos de destaque incluem: profundidades reduzidas (Cabinet 
Depth), sistema SoftSystem para fechamento suave das portas, 
compartimento de refrigeração espaçoso e flexível para o armazenamento 
de garrafas e iluminação LED dos dois lados. O gabinete de vinhos de zona 
dupla tem capacidade para 34 garrafas, em prateleiras em madeira de faia, 
com trilhos telescópicos de movimento suave e incorpora uma exclusiva 
prateleira de apresentação suspensa para exibir seus melhores vinhos.

Refrigeradores de Embutir 

Acessórios
Conjunto de instalação simples     9900306-00
Conjunto de instalação SBS     9900308-00
Grade de ventilação superior simples      9900302-00
Grade de ventilação superior SBS 203 cm      9900304-00
Grade de ventilação superior SBS 213 cm      9900344-00
Filtro de água 7440002-00

Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  21,2 (601)
Comp. refrigerador cu.ft. (l) 8,5 (241)
Comp. BioFresh cu.ft. (l)  4,1 (116)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 4,5 (127)
Cap. de armazenamento de garrafas  34 garrafas de Bordeaux 
Peso com embalagem lbs. (kg) 433,2 (216,6)
Classificação climática SN-T
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 1,8 (0,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 3,3 (1,5)
Puxadores das porta lado esquerdo / lado direito
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 195,5/121,9/63,2
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/121,9/61
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Recursos
5 zonas de temperatura ajustáveis individualmente

unidade esquerda: WF 1061
Classificação acústica dB(A) 43**
Consumo de energia
em 365 dias kWh 396

unidade direita: RB 1410

Classificação acústica dB(A) 45**
Consumo de energia
em 365 dias kWh 266*
Classificação de eficiência energética INMETRO A
Requisitos de Ventilação para instalação por unidade: 200 cm²

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.   
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

SBS 246 PremiumPlus Vinidor BioFresh NoFrost
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Tecnologia Door-on-Door: Permite que painéis personalizados sejam fixados 

diretamente na porta do refrigerador para esconder as dobradiças, fazendo com que o 

gabinete e a geladeira abram juntos, garantindo um amplo leque de opções de design e 

facilidade de instalação.

SoftSystem: O sistema patenteado, exclusivo da Liebherr, é geralmente utilizado em 

cozinhas de alta qualidade, garantindo que a porta se feche suavemente, mesmo quando 

totalmente cheia.

GlassLine: As elegantes e resistentes prateleiras GlassLine são resistentes a riscos e fáceis 

de limpar, podendo ser colocadas em máquina de lavar louça. As prateleiras que otimizam 

espaço são projetadas para organização e são completamente ajustáveis, adequando-se às 

suas necessidades e ao conteúdo do refrigerador. A iluminação se destaca garantindo um 

interior brilhante.

Colunas de LED: Para os refrigeradores PremiumPlus da Liebherr, exclusivas colunas 

de LED são integradas dos lados do revestimento do compartimento. Dentro das colunas 

há numerosas luzes de LED para garantir uma iluminação uniforme no interior.

Benefícios dos refrigeradores de embutir
totalmente integrados
Em cozinhas personalizadas, refrigeradores integrados são a opção mais estilosa 
disponível - eles ficam totalmente integrados aos móveis. Os eletrodomésticos 
embutidos se integram com harmonia ao design de uma cozinha e, mesmo assim, 

não há segredo quanto ao que eles guardam. Os refrigeradores integrados da 
Liebherr ficam embutidos atrás das portas dos móveis, permitindo que você exiba 
plenamente os materiais, as cores e o design da sua cozinha personalizada.

Refrigeradores de embutir totalmente integrados

HCB 2062

122   91   7658   
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Refrigeradores de embutir totalmente integrados Refrigeradores de embutir totalmente integrados

Benefícios dos refrigeradores de embutir
totalmente integrados

BioFresh: Com o BioFresh, os alimentos mantêm as vitaminas, o aroma e a aparência 

apetitosa por muito mais tempo do que em uma geladeira convencional. Por meio da sua 

avançada tecnologia, a temperatura é mantida com precisão um pouco acima de 0 °C.  

Compartimentos de vegetais: Os compartimentos transparentes de vegetais propiciam 

uma aparência clara e uma visão cristalina de tudo o que há no interior. Apoiadas sobre 

rolos, as gavetas deslizam sem esforço e são puxadas suavemente para que se possa 

acessar os itens armazenados e garantir praticidade de limpeza.

Gavetas do freezer: As gavetas duplas do freezer, montadas em trilhos telescópicos, 

oferecem enorme espaço de armazenamento. Um sistema de fechamento automático 

para as duas gavetas garante uma movimentação fácil e prática. As gavetas do freezer 

são iluminadas com perfeição por lâmpadas de LED.

IceMaker: A máquina de gelo IceMaker da Liebherr produz cubos de gelo perfeitos e 

automaticamente mantém um estoque constante de gelo para maior praticidade.

Armazenamento de garrafas na porta: Um refrigerador da Liebherr é projetado para 

armazenar mais centímetros cúbicos do seu dia a dia. Os elegantes e resistentes suportes 

de porta GlassLine acomodam com facilidade uma grande quantidade de frascos de 

tamanhos variados.

SuperQuiet: Os ruídos são reduzidos ao máximo com os compressores silenciosos, de 

velocidade controlada, com amortecedores especiais e um circuito de refrigeração de baixo 

ruído. Ao mesmo tempo, eles garantem um desempenho preciso, eficiência energética e 

operação silenciosa.

SuperCool/SuperFrost: Resfrie e/ou congele rapidamente frutas e verduras para 

preservar o frescor ideal e manter os sabores, as texturas e também as vitaminas e mi-

nerais essenciais.

122   91   7658   
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Perfeita para uma cozinha personalizada, a linha HC 1050B se mistura 
com elegância ao ambiente de qualquer cozinha, já que os modelos são 
instalados dentro de um móvel de cozinha e o refrigerador/freezer abre junto 
com as portas do móvel. A tecnologia Door-on-Door é um recurso-chave 
da linha de produtos de embutir totalmente integrados da Liebherr, na qual 
um painel personalizado é fixado diretamente na porta do refrigerador, 
permitindo que o gabinete e a porta da geladeira abram juntos. Essa 
tecnologia proporciona melhores opções de design e facilidade 
de instalação. É possível colocar um painel mais alto na porta 
da geladeira para combinar com os gabinetes adjacentes, com 
alturas de 203 cm ou 213 cm, e utilizar o espaço interno para 
armazenamento adicional. O IceMaker automático, conectado 
permanentemente à rede de água mantém o seu estoque de gelo 
sempre completo.

Refrigeradores de embutir 
totalmente integrados

* Consumo de energia nos Estados Unidos.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

HC 1050B Comfort NoFrost

Consumo de energia
em 365 dias kWh  475*
Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  8,7 (247)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  6,3 (179)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 2,4 (68)
Peso com embalagem lbs. (kg) 87,2 (192,2)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 38**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 1,8 (0,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 2,2 (1,0)
Puxadores da porta lado direito, reversíveis

Dimensões externas
em cm A /L /P 177/55,9/54,4
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 177,2/-178,8/máx. 57,8/máx. 55

Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Requisitos de ventilação para instalação de modelo totalmente integrado, por unidade:   200 cm²

Esta unidade também está disponível como
HC 1030: sem IceMaker
Consumo de energia
em 365 dias kWh  395*

58   

Acessórios
Pino de dobradiça para limitação da porta 9096214-00
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Estilosa e elegante, a linha HCB 1560 de 76 cm oferece recursos de 
desempenho impressionantes e design flexível. O sistema inteligente 
DuoCooling, com compressores de velocidade variável individuais e 
excepcionalmente eficientes, garante que não haja troca de ar entre os 
compartimentos, garantindo que os alimentos não ressequem e que o 
freezer esteja sempre sem acúmulo de gelo. Além disso, o BioFresh 
mantém as vitaminas, o frescor e a aparência apetitosa dos alimentos. 
Cada gaveta pode ser ajustada individualmente e proporciona a 
umidade ideal para soluções de armazenamento versáteis. O 
IceMaker automático, conectado permanentemente à rede de água, 
junto com um filtro de água integrado com carvão ativado, 
proporciona o estoque certo de cubos perfeitos.

Para mais opções de design, a porta é reversible, com um kit opcional.

Refrigeradores de embutir 
totalmente integrados

Acessórios
Refr. painéis de aço inoxidável 203 cm    9900287-00
Refr. painéis de aço inoxidável 213 cm      9900285-00
Freezers com painéis de aço inoxidável 9900283-00
Puxadores de aço inoxidável 1,9 cm redondos     9900279-00
Puxadores de alumínio ovais     9900281-00
Kit SBS      9900219-00
Filtro de água 7440002-00
Kit de inversão de porta para HCB 1561 (D para E, E para D) 9900167-00
Pino de dobradiça para limitação da porta 9096699-00

Consumo de energia
em 365 dias kWh  461*
 
Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  14,1 (400)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  7,7 (218)
Comp. BioFresh cu.ft. (l) 2,1 (60)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 4,3 (122)
Peso com embalagem lbs. (kg) 357,1 (162)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 42**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 2,2 (1,0)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 6,0 (2,7)
Puxador da porta lado direito
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 202,7/75,7/61
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/76,2/máx. 61
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Classificação de eficiência energética INMETRO A

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

HCB 1560 PremiumPlus BioFresh NoFrost

76
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Com os mesmos recursos de desempenho definitivos da linha 
CBS 2062 (veja as páginas 26-27), o elegante estilo de três portas 
é disponibilizado em dois outros modelos de 91 cm para cozinhas 
personalizadas. Escolha entre o modelo totalmente integrado HCB 
2062 (mostrado na imagem ao lado) escondido atrás dos armários, e 
a estética profissional dos painéis de aço inoxidável. Seja qual for o 
acabamento que melhor combina com a cozinha, a linha 2062 possui 
tecnologia BioFresh, o popular sistema DuoCooling da Liebherr para 
alto desempenho e eficiência, além de freezer com gavetas duplas de 
fechamento automático.
Os acessórios de série desta linha estão disponíveis para adaptar a 
instalação para 203 cm ou 213 cm de altura.

Refrigeradores de embutir 
totalmente integrados

Consumo de energia
em 365 dias kWh  480*
 
Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  18,9 (534)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  10,4 (295) 
Comp. BioFresh cu.ft. (l)  2,5 (69) 
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 6,0 (170) 
Peso com embalagem lbs. (kg) 379,2 (178)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 43**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 4,0 (1,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 10,0 (4,5)
Puxadores da porta lado direito/esquerdo
 
Dimensões externas
Em cm A /L /P 202,7/91/61,8
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/91,4/mín. 62,9
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Classificação de eficiência energética INMETRO A

Acessórios
Refr. painéis de aço inoxidável 203 cm    9900337-00
Refr. painéis de aço inoxidável 213 cm      9900335-00
Freezers com painéis de aço inoxidável 9900323-00
Puxadores de aço inoxidável 1,9 cm redondos     9900339-00
Puxadores de alumínio ovais     9900513-00
Filtro de água 7440002-00
Pino de dobradiça para limitação da porta 9096214-00

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.   
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

HCB 2062 PremiumPlus BioFresh NoFrost

91
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Exiba ao máximo os materiais e o design da sua cozinha personalizada 
com um modelo cheio de estilo totalmente integrado HC 2060. O novo 
modelo de 91 cm com porta simples possui dobradiças resistentes para 
um fechamento prático das portas, bem como iluminação LED e as ele-
gantes prateleiras GlassLine, incluindo suportes de porta para garrafas. 
O sistema inteligente DuoCooling, com compressores de velocidade va-
riável individuais e excepcionalmente eficientes, garante que não haja 
troca de ar entre os compartimentos, assegurando que os alimentos não 
ressequem e que o freezer esteja sempre sem gelo. Um IceMaker auto-
mático com o filtro de água avançado proporciona um amplo estoque de 
cubos de gelo perfeitos.

Refrigeradores de embutir 
totalmente integrados

Consumo de energia
em 365 dias kWh  472*
 
Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  18,9 (534)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  10,4 (295) 
Comp. BioFresh cu.ft. (l)  2,5 (69) 
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 6,0 (170) 
Peso com embalagem lbs. (kg) 379,2 (178)
Classificação climática SN-T
Classificação acústica dB(A) 43**
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 4,0 (1,8)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 10,0 (4,5)
Puxador da porta lado direito/esquerdo
 
Dimensões externas 
Em cm A /L /P 202,7/91/61,8
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 203,2/91,4/mín. 62,9 
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Classificação de eficiência energética INMETRO A

Acessórios
Refr. painéis de aço inoxidável 203 cm    9900333-00
Refr. painéis de aço inoxidável 213 cm      9900331-00
Freezers com painéis de aço inoxidável 9900323-00
Puxadores de aço inoxidável    9900327-00
Puxadores de alumínio ovais     9900329-00
Filtro de água 7440002-00
Pino de dobradiça para limitação da porta 9096699-00
Kit instalação SBS 9900183-00

* Os custos de energia dependerão do custo e uso da eletricidade.   
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

HC 2060 PremiumPlus NoFrost

91
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A unidade Side-by-Side SBS 19H1 da Liebherr, composta por um 
refrigerador totalmente integrado de 61 cm com BioFresh (HRB 1120) e 
um freezer totalmente integrado de 61 cm com IceMaker (HF 861) é a 
combinação perfeita para qualquer cozinha. Integrado a armários sob 
medida, possui recursos como gavetas BioFresh (Saiba mais nas páginas 
12-15), iluminação LED eficiente em todos os compartimentos e suportes 
de garrafa flexíveis para maximizar o espaço interno. 
Na torre de freezer individual, gavetas transparentes em trilhos telescópicos 
com divisores de prateleira em vidro de segurança organizam de forma 
eficiente os alimentos congelados, que são mantidos pelo sistema 
FrostSafe com circulação de ar contínua. Os dois lados possuem tecnologia 
SoftSystem para o fechamento suave das portas.

Refrigeradores de embutir 
totalmente integrados

Acessórios
Filtro de água 7440002-00
Pino de dobradiça para limitação da porta 9096214-00

Consumo de energia
em 365 dias kWh  722*
Capacidade 
Capacidade total cu.ft. (l)  18,1 (513)
Comp. refrigerador cu.ft. (l)  7,6 (216) 
Comp. BioFresh cu.ft. (l) 3,3 (92)
Comp. NoFrost Freezer cu.ft. (l) 7,2 (205)
Peso com embalagem lbs. (kg) 392,3 (178,3)
Classificação climática SN-ST
Produção de cubos de gelo lbs. (kg)/24h 2,2 (1)
Estoque de cubos de gelo lbs. (kg) 3,3 (1,5)
Puxadores da porta lado direito/esquerdo

Dimensões externas
em cm A /L /P 177/ 2x 55,9/ 54,4
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 177,2-178,8/2x57,8/55
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60
Recursos
3 zonas de temperatura ajustáveis individualmente
 
unidade esquerda: HF 861

Classificação acústica dB(A) 38**
Consumo de energia
em 365 dias kWh  439*
 
unidade direita: HRB 1120

Classificação acústica dB(A) 33**
Consumo de energia
em 365 dias kWh  283*

Requisitos de ventilação para instalação de modelo totalmente integrado, por unidade:  200 cm²

As unidades individuais atendem aos requisitos da ENERGY STAR®

Esta unidade também está disponível separadamente como
HF 861: freezer totalmente integrado com IceMaker
HRB 1120: refrigerador totalmente integrado com BioFresh

* Consumo de energia nos Estados Unidos.  
** Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

SBS 19H1 PremiumPlus BioFresh NoFrost

122   



51

Adegas de vinho e beverage center

Filtro de carvão ativado: As adegas Liebherr têm um estoque permanente de ar fresco 

e inodoro por meio de um filtro de carvão ativado fácil de trocar.

Tela LCD eletrônica: A navegação intuitiva do sistema de controle eletrônico por toque 

permite opções de armazenamento sob medida. Com o painel digital, a temperatura pode 

ser vista através do vidro, que tem proteção UV.

Iluminação LED: A luz nos compartimentos de refrigeração de vinhos pode ser escurecida 

para proporcionar uma luz ambiente agradável dentro da unidade. Todos os modelos de 

adegas possuem esse inovador conceito de iluminação LED fria.

Fechadura integrada: Escondida de forma discreta na lateral da porta, esta “fechadura” 
resistente protege a sua coleção de vinhos finos.

Prateleira de apresentação: A prática prateleira dos modelos adega cumpre tanto a 

função de armazenamento quanto de apresentação de garrafas. As garrafas podem ser 

guardadas horizontalmente na parte de trás.

Compressores: Compressores da Liebherr instalados nas adegas garantem que os 

vinhos sejam guardados em um ambiente com vibração particularmente baixa.

Benefícios das adegas de vinho

 71 60   
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winner

Adegas de vinho

O avançado modelo WUgb 3400 oferece diversas soluções inovadoras 
para o armazenamento de vinhos. Os controles são integrados à área de 
isolamento entre as zonas de temperatura, possibilitando a configuração 
de duas temperaturas diferentes dentro da unidade. Guarde vinhos 
tintos e brancos de acordo com a sua preferência - use todo o gabinete 
para um tipo, ou guarde os dois, cada qual na sua temperatura ideal de 
consumo ou de guarda. A elegante porta de vidro preto, que conta com a 
tecnologia TipOpen, oferece integração perfeita com móveis de cozinha 
sem puxadores. Essa adega de vinhos inteligente tem capacidade para 
até 34 garrafas e, quando tocada gentilmente, a porta de vidro abre 7 cm 
automaticamente, oferecendo acesso prático para a abertura completa. 
Se a porta não for aberta além disso em poucos segundos, o sistema 
de fechamento automático fecha a porta novamente, protegendo os 
seus preciosos vinhos. Desfrute uma experiência sommelier de alta 
qualidade antes mesmo de escolher uma garrafa.

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  3,3 (94)
Capacidade do compartimento de vinhos cu.ft. (l)  3,3 (94)
No máx. de garrafas de Bordeaux 0,75 l 34  
Peso com embalagem lbs. (kg) 123,5 (56)
Classificação climática SN-ST
Classificação acústica dB(A) 38*

 
Dimensões externas 
em cm A /L /P 81,8 /59,7/57,5
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 82-87/60/58
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Acessórios
Filtro de carvão 7434557-00
Kit para adequação do nicho em vidro preto** 9901599-00 
Kit Side-by-Side       9901647-00

* Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3
**Para nichos já instalados de 85 cm

WUgb 3400 Vinidor

60   
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Adegas

Os degustadores de vinho têm diferentes critérios e preferências ao selecionar 
e servir vinho. Os colecionadores de vinho têm um conjunto de critérios 
completamente diferente para vinhos refinados - a temperatura, a umidade, 
a vibração e a luz são os elementos mais importantes do armazenamento do 
vinho. O novo modelo WU 3400 da Liebherr, uma adega com duas zonas de 
temperatura, claramente trata dessas quatro áreas com as melhores condições 
de armazenamento e conservação. O refinado gabinete em inox se integra com 
elegância a qualquer ambiente residencial e oferece um sistema eletrônico preciso, 
que pode ser configurado para ajustar a temperatura necessária na faixa de  
 5 ˚C a 20 ˚C. Essa ampla faixa torna o controle ideal para todos os vinhos tintos, 
brancos e champanhe. Como uma verdadeira solução para conservação de vinhos 
(e não um mero refrigerador), a adega também possui capacidades de aquecimento 
para manter a temperatura precisa quando o local da adega for mais frio que a 
temperatura desejada. Além do recurso de temperatura constante, o clima ideal 
também é criado com uma qualidade de ar excepcional. 

O design da Liebherr usa refrigeração por recirculação forçada de ar e uma 
alimentação de ar fresco permanente, por meio de um filtro de carvão ativado fácil 
de trocar. A umidade é configurada entre 50% e 80%, permitindo que o vinho respire 
enquanto envelhece e para manter a rolha maleável. Compressores silenciosos 
garantem que a unidade tenha a menor vibração possível. 

O sistema de controle eletrônico de precisão é equipado com um mostrador digital 
de temperatura, e fornece informações sobre os valores definidos. O alarme de 
porta e temperatura alerta o usuário de forma visual e sonora sobre qualquer 
irregularidade, como por exemplo, uma porta deixada aberta. Uma trava de 
segurança para crianças é programada para evitar que a unidade seja desligada 
acidentalmente. Um símbolo no MagicEye indica quando a trava de segurança para 
crianças está ativada. 

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  4,4 (123)
Capacidade do compartimento de vinhos cu.ft. (l)  4,4 (123)
No máx. de garrafas de Bordeaux 0,75 l 34
Peso com embalagem lbs. (kg) 121 (55)
Classificação climática SN-ST
Classificação acústica dB(A) 39*
Puxador da porta lado direito, reversível
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 81,8/59,7/57,0
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 82-87/60/58,0
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Modelo disponível como painel personalizado (mostrado na imagem) ou aço inoxidável

 

Acessórios
Filtro de carvão 7434557-00
Kit de dobradiça de painel personalizado 9590195-00
Kit de adequação de nicho em aço inoxidável** 9901601-00
Kit Side-by-Side       9901647-00 

* Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3
** Para nichos já instalados de 85 cm

WU 3400 Vinidor

WU 3400
(com painel personalizado)
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Beverage center

Os elegantes Beverage center da Liebherr resfriam todos os 
tipos de bebidas com perfeição, e as mantêm ao alcance 
das mãos em qualquer cozinha, bar ou área de lazer, para 
a felicidade total dos seus convidados. Não importa se você 
estiver recebendo um grupo grande ou tendo uma tranquila noite com 
a família em casa. O novo modelo RU 510, um elegante beverage 
center para bebidas e vinhos, oferece uma capacidade incrível, 
além de uma eficiente conservação, com design sofisticado que 
combina de forma excelente com qualquer decoração. Este sofisticado 
beverage center possui uma porta de vidro que proporciona uma visão 
clara, com uma elegante moldura em aço inoxidável que também pode 
acomodar um painel personalizado, se desejado. A unidade oferece 
flexibilidade de armazenamento por meio de duas prateleiras em 
vidro com friso de aço inoxidável, junto com uma prática prateleira 
bipartida para guardar itens mais altos e um suporte metálico móvel. 
O sistema de controle eletrônico fica no topo da parte interna e é 
visível pela porta de vidro. A temperatura pode ser ajustada de +2°C 
a + 20°C. A porta está equipada com uma fechadura para maior 
proteção dos itens armazenados.

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  3,8 (108)
Capacidade do compartimento de vinhos cu.ft. (l)  3,8 (108)
Capacidade total de latas (0,33 l) 114
Peso com embalagem lbs. (kg) 121,3 (55)
Classificação climática SN-ST
Puxador da porta lado direito, reversível
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 81,8/59,7/57,7
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 82-87/60/55
 
Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Acessórios
Kit de dobradiça de painel personalizado 9590195-00
Kit de adequação de nicho em aço inoxidável* 9901601-00
Kit Side-by-Side       9901647-00 

RU 510 GrandCru
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Adegas de vinho

O modelo WS 17800 da Liebherr é a forma mais inteligente e elegante 
de armazenar vinhos, além de dar um toque sofisticado a áreas de lazer, ao 
mesmo tempo em que fornece as condições ideais para que o vinho envelheça 
corretamente - qualidade de ar constante, controle de temperatura e umidade, 
além de armazenamento silencioso e sem vibrações.  

Compressores silenciosos garantem que a adega tenha a menor vibração 
possível. A Liebherr usa uma porta de vidro isolada com proteção UV e 
filtros de carvão ativado para proteger o vinho contra as influências de 
cozinhas movimentadas, como luz e odor. Um inovador sistema de controle 
por toque MagicEye torna a temperatura continuamente ajustável de 
5°C a 20°C, a depender das preferências do proprietário e dos vinhos na 
adega. Essa ampla faixa torna o controle ideal para todos os vinhos tintos, 
brancos e champanhe. As adegas Liebherr possuem um sistema de 
alarme para alertar o proprietário se a porta tiver sido deixada aberta, ou se 
as temperaturas definidas sofreram alteração.  

A eficiente luz LED do teto não somente emite é praticamente isenta calor, 
mas também pode ser escurecida para lançar um brilho frio no ambiente. 
Como uma verdadeira solução para conservação de vinhos (e não um mero 
refrigerador), a adega também possui capacidades de aquecimento para 
manter a temperatura precisa quando o local da adega é mais frio que a 
temperatura desejada.  

O design da Liebherr usa refrigeração por recirculação forçada de ar e uma 
alimentacao de ar fresco permanente, por meio de filtros de carvao ativado fáceis 
de trocar. A umidade é configurada entre 50% e 80% nesta unidade, permitindo 
que o vinho respire enquanto envelhece e para manter a rolha maleavel. 
Prateleiras em madeira de faia, feitas à mão deslizam em trilhos telescópicos de 
movimento suave para facilitar a escolha dos vinhos.

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  17,7 (505)
Capacidade do compartimento de vinhos cu.ft. (l)  17,7 (505)
No máx. de garrafas de Bordeaux 0,75 l 178
Peso com embalagem lbs. (kg) 335,1 (152)
Classificação climática SN-ST
Classificação acústica dB(A) 39*
Puxador da porta lado direito, reversível
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 192/70/74,2
Dimensões para instalação
em cm A /L /P 196,9/71,1/68,9

Alimentação elétrica
Voltagem V/Hz 127/60

Requisitos de ventilação para instalação de modelo Independente, por unidade:   297 cm²

Acessórios
Filtro de carvão 7433243-00

* Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

WS 17800 Vinidor
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Umidor de charutos

Eletrônica de precisão: Permite que a temperatura seja configurada em uma faixa de 

+16°C a +20°C. A umidade também pode ser configurada entre 68% e 75%. O alarme 

de temperatura alerta o usuário sobre qualquer irregularidade no interior.

O SmartSteel reduz consideravelmente a visibilidade das impressões digitais. O acaba-

mento em aço inoxidável de alta qualidade fazem das superfícies SmartSteel especial-

mente fáceis de limpar e muito mais resistentes a riscos.

Montagem na parede: O XS 200 também pode ser montado na parede para economizar espaço, criar um ponto focal atraente e oferecer um acesso prático para servir.

Umidade ideal: A bandeja de água integrada pode acomodar um litro de água destilada 

para uma umidade ideal. Os sensores regulam com precisão o nível de umidade selecio-

nado. O mostrador informa quando a água precisa ser abastecida.

Cedro fino As duas caixas de apresentação, de altura variável, e as duas prateleiras de 

madeira são feitas à mão em cedro espanhol.

Iluminação LED: O umidor da Liebherr possui iluminação LED com função de escureci-

mento incorporada à porta de vidro. Como o LED praticamente não emite calor, os charu-

tos podem ser ser expostos à luz sem danos por longos períodos de tempo.

Caixas de apresentação: Perfeitas para guardar charutos e podem ser facilmente 

removidas para fins de apresentação.

Benefícios do umidor de charutos
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XS 200
A abordagem de refrigeração da Liebherr em toda a sua linha de produtos 
é proporcionar condições ideais para os alimentos - o umidor não é 
exceção. Os inovadores sistemas de controle MagicEye garantem um 
controle preciso para estabelecer o equilíbrio ideal entre temperatura e 
umidade, tão importante para armazenar da forma correta charutos finos. 
O gabinete de armazenamento pode ser configurado de 16 º C a 20º C e 
a umidade, controlada por um recipiente removível para água destilada, 
pode ser ajustada entre 68% e 75% a depender das preferências do 
proprietário.

Umidor de charutos

Capacidade  
Capacidade total cu.ft. (l)  1,4 (39)
Peso com embalagem lbs. (kg) 81,6 (37)
Classificação climática N
Classificação acústica dB(A) 42*
Puxador da porta lado direito
 
Dimensões externas
em cm A /L /P 61,2/42,5/47,8

Acessórios
Filtro de carvão 7440699-00

* Nível de ruído – potência sonora re 1pW – de acordo com EN 60704-3

Umidor XS 200 
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LOFRA 
Tel: 0800 77 44 008 

E-mail: sac@lofra.com.br
www.lofra.com.br/liebherr

Liebherr Brasil GMO LTDA 
Tel: 0800 77 44 008

E-mail: sac.refrigeradores@liebherr.com 
www.liebherr.com.br


