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Váš špecializovaný obchodný partner Liebherr vám ochotne poradí 
pri výbere správneho zariadenia Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1

9900 Lienz

Tel.: +420  515 247 522
E-mail: sales.sk@liebherr.com 

 service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com

Freestanding 20
21 – C

hladničky a m
razničky

Freestanding 
2021
Platný od 1. marca 2021

Chladničky a mrazničky

SmartDevice App: The SmartDe-
vice app lets you control your fridge 
from anywhere: Change the tempe-
rature of your appliance quickly and 
easily from anywhere or monitor all 
alerts and notifications at a glance.

Aplikácia Smoothies & Ice: Len 
jedným dotykom prsta na displeji 
sa začnú valiť kocky ľadu. Okrem 
toho dostanete najlepšie recepty 
na čerstvé a chutné smoothies.

BioFresh App: Useful information 
about perfect food storage, as well 
as vitamin and mineral content.

Find out which app is available 
for which operating system 
(Apple, Android etc.), and which 
device type.

Our catalogues

Find out everything you need to know 
about Liebherr Freestanding & Fully 
integrated refrigeration as well as Wine 
Cabinets. Liebherr also manufacture 
a comprehensive range of Commercial 
refrigeration. Available as PDF downloads 
from home.liebherr.com

WarrantyPLUS

Benefit from many advantages of an 
extension of 2 or 7 years Warranty. 
Further information under 
home.liebherr.com/promotions 
or contact yours Liebherr specialist 
dealers Partner. 
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Zreteľná kvalita: BioFresh

BioFresh je patentovaná technológia, ktorá 
preukázateľne zaručuje dlhodobé potešenie 
z čerstvosti. Pomocou presne riadenej teploty 
tesne nad bodom mrazu v kombinácii s ideálne 
dávkovanou vzdušnou vlhkosťou, mnohé potra-
viny zachovávajú svoje nutričné hodnoty, ako 
sú ľudskému organizmu nevyhnutné vitamíny 
a minerálne látky, oveľa dlhšiu dobu, než 
v klasickej chladničke.

Profesionálna kvalita

Ako špecialista na chladenie a mrazenie ponúka 
Liebherr široký sortiment profesionálneho vyba-
venia pre komerčné využitie. V profesionálnej 
oblasti sú obzvlášť vysoké nároky na perfektné 
skladovanie garantujúce dokonalú čerstvosť 
potravín. Odbornosť, ktorú sme vybudovali za 
desaťročia pôsobenia v komerčnom sektore, 
sa odráža pri každodennom používaní Vášho 
prístroja Liebherr.

Overená kvalita

Preto, aby ste sa mohli na Vaše chladiace 
a mraziace zariadenia spoľahnúť 24 hodín 
denne 365 dní v roku, testujeme každú 
súčiastku pre dlhodobú spoľahlivosť už od 
fázy nápadu. Napríklad súčiastky ako sú 
dverové pánty, idú do výroby až po tom, 
čo prejdú aspoň 100.000 cyklom otvorenia 
a zatvorenia, čo zodpovedá používaniu viac 
ako 15 rokov.

Osvedčená kvalita

Pred zabalením prechádza každý spotrebič 
rozsiahlym záťažovo – prevádzkovým testom 
kvality. Touto procedúrou prejdú všetky chla-
diace technológie a všetky mechanické a 
elektronické súčiastky. Okrem toho sa tiež 
vykonáva vizuálna kontrola pre vylúčenie aj 
najmenších nedostatkov. Všetky novo  vyrobené 
domáce spotrebiče firmy Liebherr splňujú 
požiadavky na tepelnú a požiarnu odolnosť 
normy IEC 60335-2-24 A2.

Záruka kvality

Poskytujeme dvojročnú záruku na opravy,  
ktoré boli zapríčinené vadou materiálu alebo 
spracovania. 

VCC kompresor

Moderné kompresory VCC s reguláciou 
 otáčok ponúkajú dokonalý chladiaci výkon 
a zaisťujú optimálnu energetickú efektivitu 
 spotrebiča a znížené náklady. Ich prevádzka 
je navyše mimoriadne tichá, bez otrasu kom-
presora respektíve celého prístroja.

Už viac než 60 rokov sa Liebherr špecializuje na výrobu vysoko kva-
litných, inovatívnych chladničiek a mrazničiek. Na začiatku je návrh 
produktu, pokračuje cez vývoj, výrobu a uvedenie na trh. Liebherr sa 
zameriava na výrobu inovatívnych produktov najvyššej kvality s nad-
časovou techno lógiou a elegantným dizajnom. Pravidelne realizujeme 
nové nápady a vylepšujeme existujúce technológie, aby sme zaistili 
perfektnú čerstvosť a kvalitu potravín.

Kvalita
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S elegantným a nadčasovým dizajnom splňajú chladničky 
a mrazničky Liebherr tie najvyššie estetické nároky. Kvalita 
našich prístrojov môže byť videná v mnohých detailoch – 
od vynikajúceho spracovania nerezovej ocele, cez výber 
vysoko kvalitných materiálov, štýlové vybavenie interiéru 
a praktická GlassLine výbava úložného dverového 
priestoru – to všetko je typické pre naše prístroje a odha-
ľuje ich kvalitu technického prepracovania.

Dizajn

Dizajn pre každú kuchyňu

Teraz môžete zažiť potešenie 
z toho, že vlastníte Vaš Liebherr 
výrobok, ktorý Vám perfektne vyho-
vuje. Ponúkame širokú škálu mode-
lov, s mnohými dizajnami – klasické 
nerezové spotrebiče, elegantný 
BlackSteel alebo spotrebiče so 
štýlovými sklenenými dverami – 
možno harmonicky zladiť s každou 
modernou kuchyňou.

Dizajn vhodný pre  každodenné 
použitie

Dizajn a funkcie idú v Liebherr ruka 
v ruke. Napríklad, aby sa zabrá-
nilo otlačeniu prsta na ušľachtilej 
nerezovej oceli, sú dvere opatrené 
 povrchovou úpravou SmartSteel.
Aby otváranie dverí prinášalo pote-
šenie, má ergonomicky tvarované 
rukoväte s integrovanou mechanikou 
otvárania. Ďalej je nutné spomenúť, 
že všetky GlassLine poličky majú 
nosnosť až 30 kg a sú vhodné na 
umývanie v umývačke.

Svetelný dizajn 

Chladničky a mrazničky Liebherr sú 
vybavené moderným LED osvetle-
ním. Keď otvoríte dvere interiéru, je 

rovnomerne osvetlený. LED diódy 
sú odolné, energeticky úsporné 
a neprodukujú takmer žiadne 
teplo. Starostlivo sa zameriavame 
na výber LED zdrojov s cieľom 
dosiahnuť harmóniu medzi inten-
zívne osvetleným a prehľadným 
interiérom, ale zároveň navodiť oku 
lahodiacu, intenzitou neoslňujúcu 
svetelnú pohodu v interiéri vášho 
spotrebiča.

Ocenený dizajn

Vďaka vysoko prepracovanému 
dizajnu našich výrobkov sme získali
radu medzinárodných prestížnych 
ocenení za dizajn, ako sú naprí-
klad ocenenie Red Dot, iF Product 
Design alebo Good Design.
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Veľa nápadov, ktoré sú dnes pri chladničkách a mrazničkách 
štandardom, bolo prvýkrát vynájdených a tiež realizovaných 
Liebherrom. Napríklad úplne uzavreté mraziace boxy, ktoré 
 bránia úniku mrazu pri otvorení dverí, patentovaná technológia 
BioFresh alebo pohodlný SoftSystem jemného zatvárania dverí.

Inovatívne nápady

Neustály vývoj našich výrobkov má pre 
nás vysokú prioritu. A preto sú vo všetkých 
našich výrobných závodoch moderné 
vývojové pracoviská s vysoko kvalifikova-
nými pracovníkmi. Naším cieľom je byť 
„najlepší vo svojej triede“ a to vo všetkých 
ohľadoch. A preto napríklad sú Liebherr 
spotrebiče vďaka modernej elektronike 
v kombinácii s optimálnymi chladiacimi 
a mraziacimi cyklami mimoriadne energe-
ticky úsporné.

Inovácie pre ešte dlhšiu čerstvosť

Moderné chladničky a mrazničky 
 Liebherr ponúkajú ideálnu klímu pre 
takmer všetky druhy potravín. Okrem 
klasického chladiaceho priestoru ponúka 
Liebherr novú  BioCool technológiu, ktorá 
predlžuje  čerstvosť ovocia a zeleniny. 
V BioCool boxe je možné regulovať 
pasívne získanú vlhkosť; BioFresh úložné 
boxy, v ktorých je ideálne skladovacie 
prostredie pre mäso, ryby a mliečne 
výrobky, ale aj skvelá klíma pre zachova-
nie nutričných hodnôt čerstvého ovocia 
a zeleniny pomocou presného riadenia 

teploty a aktívne dodá vanej vzdušnej 
vlhkosti s možnosťou regulácie; a NoFrost 
mrazničky, ktoré ponúkajú profesionálnu 
úroveň zmrazovania a skladovania potra-
vín až pri teplote –32 °C.

Presvedčivé v každom detaile

Pri zariadeniach vybavených dotykovým 
displejom je možné všetky funkcie jedno-
ducho a pohodlne nastaviť. Pre individu-
álne využitie vnútorného priestoru, sú 
GlassLine skladovacie police nastavi-
teľné. Pre uloženie fliaš sú prispôsobené 
vnútorné priestory – v závislosti od 
modelu – polička na fľaše alebo univer-
zálne nastaviteľná polička, ktorá ponúka 
praktické riešenia na skladovanie.

Inovácie

1954
Bol založený Liebherr- 
domáce spotrebiče  
v Nemecku

2018
Navrhnite si svoju  
vlastnú chladničku

2020
Nová dimenzia 
pre zabudovateľné 
 spotrebiče

2004
Inovatívne LED svetlá  
pre úsporu energie  
a efektívne osvetlenie

1987
NoFrost technológia 
 zabraňuje tvorbe námrazy 
v úložnom priestore 
mrazničky a automatizuje 
odmrazovanie výparníka

1996
Patentovaná BioFresh  
technológia – systém pre 
 predĺženie skladovania,  
pri zachovaní nutričných 
 hodnôt potravín

1971
První řídící 
elektronika

1993
Prechod na vybavenie  
bez freónov

2006
Prvá chladnička  
s 5 rôznymi teplotnými 
zónami

2008
SoftSystem pre jemné 
zatváranie dverí

2018
SmartDevice – 
inteligentný manažment 
potravín

2016
BluPerformance:  
nová dimenzia sviežosti

2014
Dverová TipOpen-Tech-
nológia pre kompaktnú  
podpultovú integráciu  
bez použitia madiel

2013
Nástup novej generácie 
super úsporných spot-
rebičov

2009
Povrchová úprava 
 SmartSteel znižuje 
 viditeľnosť odtlačkov 
 prstov na dverách

2010
DuoCooling pre vynikajúci 
výkon a efektivitu – nezá-
vislá regulácia teplôt
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Flexibilné usporiadanie 
pre vašu chladničku
Objavte variabilitu možného nastavenia priestorov chladničiek 
vďaka Liebherr a zjednodušte si tak svoj každodenný život.

Organizačný systém

Nastavte si svoju chladničku presne 
tak, ako potrebujete, vďaka VarioSafe 
a VarioBoxes. Tiež si môžete optimálne 
nastaviť držiak na vajíčka pomocou 
FlexSystem. Naša polička na fľaše 
a  klipový systém označovania fliaš  
vína Vám umožní mať všetky nápoje 
správne zoradené.

Dômyselný pomocník

Náš držiak na maslo je navrhnutý tak, 
aby sa do neho zmestili maslá rôznych 
veľkostí, ale aby sa dal zároveň umiestniť 
do poličiek chladničky. Jednoduchý dizajn 
v tvare kocky je veľmi praktický.

Spotrebný materiál

Vaša chladnička obsahuje materiály,  
ktoré môžu byť jednoducho nahradené 
za nové. Filtre na vodu a filtre z aktívneho 
uhlia môžu byť zakúpené z pohodlia 
Vášho domova cez Liebherr online 
obchod.

Vhodné príslušenstvo môžete nájsť online priamo pri príslušnom modely:  
home.liebherr.com
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BluPerformance – 
Nová dimenzia 
sviežosti
Vysoko kvalitné materiály perfektné v každom detaile spracovania, kom-
fortná a presná dotyková elektronika charakterizujú nový BluPerformance 
program. Kompaktná integrácia kondenzátora do základne spotre - 
biča, v spojení s presným elektronickým ovládaním zaisťuje maximálnu 
energe tickú účinnosť, navýšenie úžitkového objemu a lepšiu ergonómiu 
v mrazničke.  

Funkcia BioFresh a BioCool zaisťujú dlhodobejšie uchovanie čerstvosti 
 uložených potravín.

S elegantným a nadčasovým dizajnom, sú spotrebiče Liebherr klenotom 
v každej kuchyni a zaručujú každodennú radosť z používania na veľa 
rokov dopredu.

Lepšia energetická účinnosť

Dokonalé osvetlenie

Vyšší výkon

Užívateľsky prívetivé dotykové ovládanie

Super pohodlné

Vysoko kvalitné materiály

Viacej sviežosti a kvality
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Multifunkčná 
dotyková elektronika

Day-to-Day 

Day-to-Day program je zameraný na každo-
denné potreby užívateľa. Poskytuje optimálny 
výkon chladenia, mrazenia a efektivity pri 
štandardnom nastavení teploty chladničiek 
a mrazničiek.

EnergySaver

Program EnergySaver znižuje spotrebu 
energie ešte viac, než v štandardnom nasta-
vení. Ak chcete za istých okolností ešte ušetriť 
ďalšiu energiu, teplota v chladiacej i mraziacej 
časti sa mierne zvýši. Na displeji sú ukázané 
užitočné tipy pre úsporu energie, ktoré vám 
pomôžu ešte viac znížiť náklady na elektrickú 
energiu.

Party

Program Party je ideálny v rámci príprav na 
oslavy: funkcia SuperCool a SuperFrost sú 
užitočné, pri krátkodobom skladovaní a chla-
dení veľkého množstva potravín. BottleTimer 
umožňuje veľmi rýchle a riadené schladenie 
nápojov. Okrem toho, pri zariadeniach 
s IceMaker je možné zvýšiť výrobu ľadu.

MaxPerformance

Program MaxPerformance umožňuje prístroju 
vydať maximálny chladiaci a mraziaci výkon.  
V úložných priestoroch chladničiek aj mrazni-
čiek je možné nastaviť teploty na najnižšiu 
úroveň.

Holiday

Program Holiday minimalizuje spotrebu ener-
gie počas obdobia, kedy som dlhodobo mimo 
domova. Teplota vo vyprázdnenej chladničke 
je udržiavaná na +15 °C, v mrazničke s ulože-
nými potravinami na úrovni –18 °C.

Pri zariadeniach BluPerformance je možné všetky funkcie ľahko 
a pohodlne nastaviť jemným dotykom displeja. Vysoké rozlíšenie 
7 palcového farebného displeja ponúka individuálne nastavenie. 
Prednastavené programy, ako je „EnergySaver“, „MaxPerformance“, 
„Party“, alebo „Holiday“ podporujú optimálne skladovanie potravín.
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Čo prinesie budúcnosť, 
to prinášame my už teraz
Jedno je isté: Technika bude v budúcnosti čoraz inteligentnejšia.  
Musí však byť chladnička inteligentná? Nemusí. No my si myslíme: 
Ďalší mysliaci spoločník v domácnosti nie je na škodu. Naše spotre-
biče sa vďaka mnohým inteligentným funkciám preukazujú ako 
spoľahliví pomocníci v pozadí.

Zabudovaný pokrok

Vaša chladnička myslí za vás, kde len môže. 
Napríklad vás upozorní na zabudnuté nápoje 
v oddelení na zmrazovanie – vďaka integro-
vanému časovaču BottleTimer. Prasknuté fľaše 
odteraz patria minulosti. Keď idete na dovo-
lenku, jednoducho zapnite svoju chladničku 
do prázdninového režimu HolidayMode. 
Takto ušetríte množstvo energie. A obzvlášť 
zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku 
chladničke aj v noci: nočný režim NightMode.  
Interiér je potom osvetlený len s tlmeným 
svetlom. Po polnočnej maškrte sa tak môžete 
rýchlo vrátiť späť do postele a zaručene sa 
neprebudíte z polospánku.

Vždy najlepšie zosieťované

Všetky naše samostatne stojace modely sú buď
zosieťované už z výroby alebo ich je možné 
dodatočne pripojiť k sieti WLAN prostredníc-
tvom SmartDevice-Box. Takto budete profitovať 
s mnohých nových možností našej aplikácie 
SmartDevice a začlenenia vašej chladničky do 
existujúceho prostredia inteligentnej domácnosti 
Smart Home. 

To vám umožní jednoduché ovládanie spot-
rebičov s pomocou asistenčných služieb ako 
Amazon Alexa alebo online služieb ako IFTTT. 
Vďaka zosieťovaniu dostanete aj dôležité hlá-
senia o stavu priamo na váš mobilný telefón. 
Napríklad hlásenie o otvorených dverách 
chladničky prostredníctvom DoorAlarm. 
Naša aplikácia SmartDevice však ponúka 
ešte oveľa viac. Nájdete v nej tiež atraktívne 
obsahy k tipom pre uskladnenie, prístup 
k návodom na obsluhu, predĺženia záruky, 
príslušenstvo a oveľa viac. V skratke: 
S našimi spotrebičmi ste už dnes pripravení 
na zajtrajšok.

Ideme stopercentne na istotu

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. 
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre softvéro-
vého partnera, ktorý spĺňa naše vysoké nároky: 
Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ 
cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný 
podľa medzinárodnej normy ISO / IEC 27018 
na ochranu údajov a používa AES-256, teda 
rovnakú šifrovaciu technológiu, ktorá sa pou-
žíva v bankovom sektore.

Zistite, akým spôsobom uľahčuje digitálne 
zosieťované chladenie váš bežný deň: 
home.liebherr.com/getsmart

Modely s týmto ozna-
čením už majú výbavu 
SmartDeviceBox.
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Vitamíny pre zdravú diétu

Nie je potrebné zdôrazňovať, že čerstvo 
kúpené či zberané potraviny je nutné uložiť 
spôsobom, ktorým sa dlhodobo zachovajú ich 
blahodarné živiny. Životnosť a čerstvosť väčšiny 
ovocia a zeleniny je možné významne predĺžiť 
uložením do chladničky, konkrétne do boxu 
BioFresh, iba s výnimkou manga a zemiakov. 
Bolo dokonca zistené, že obsah vitamínov 
v ovocí a zelenine v priebehu uloženia v boxe 
BioFresh vzrástol.

Dokonalé mikroklimatické podmienky
Vysoká vzdušná vlhkosť a teplota tesne 
nad bodom mrazu je ideálna pre dlhodobé 
uloženie vždy rozbaleného ovocia a zeleniny 
v HydroSafe.

Táto špecifická mikroklíma významne prispieva 
k zachovaniu cenných vitamínov a sviežej chuti. 
Naopak nízka vzdušná vlhkosť a teplota tesne 
nad bodom mrazu vytvára ideálne podmienky 
na uchovávanie nutričných hodnôt v mäse a 
mäsových produktoch. Zachová delikátnu chuť 
a atraktívny vzhľad rýb a darov mora. Toto 
prostredie je tiež ideálne pre mliečne výrobky, 
ktoré udržuje čerstvé dlhšiu dobu než v prípade 
bežnej chladničky. Všetky potraviny baľte do 
nepriedušnej Hydrofolie, aby ste zabránili vysý-
chaniu.

Technológia BioFresh udržiava potraviny čerstvé omnoho dlhšie.  
Ak sú potraviny uložené pri teplote tesne nad bodom mrazu a správnej 
úrovni vzdušnej vlhkosti, zachová si väčšina z nich potrebné živiny, ako 
sú vitamíny a minerály, omnoho dlhšie než pri skladovaní v štandardnej 
chladničke.

Dlhotrvajúca čerstvosť  
má svoje meno: BioFresh

Viac k téme  
BioFresh pozri
biofresh.liebherr.com
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Nový energetický 
štítok EÚ pre elektrické 
spotrebiče

Technika sa neustále vyvíja.  
A ani my nespíme na vavrínoch

Neustále pracujeme na funkciách, ktoré 
uľahčujú každodennú prácu, optimalizujú 
uskladnenie a znižujú spotrebu. 
Ako jeden z prvých výrobcov v Európe 
sme vyvíjali chladničky a mrazničky 
s najvyššou triedou účinnosti už oveľa 
skôr. A to je aj náš prísľub do budúcnosti. 
Mimochodom, chladničky a mrazničky 
fungujú nepretržite a tvoria až 15 % účtov 
za elektrinu. Keďže naše spotrebiče spot-
rebúvajú menej energie, významne tak 
prispievajú k ochrane klímy.

Energeticky úsporné a neúsporné zariadenia sa teraz dajú ešte 
lepšie rozlíšiť. S reformou energetického štítku budú spotrebiče 
znovu klasifikované podľa stupnice účinnosti od A po G. 
Vďaka tomu budete mať o nich znovu dokonalejší prehľad.

1   QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ 
EPREL (European Product Database for Energy 
Labeling).

2   „Model Identifier“ (identifikátor modelu) na 
 manuálnu identifikáciu výrobku v databáze  
EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.

3   Nová stupnica účinnosti od „A“ po „G“. „G“ je  
však určené iba pre chladničky na víno.

4   Súčet objemu všetkých hlboko chladiacich častí.

5   Súčet objemu všetkých mraziacich a chladiacich 
častí.

6   Hladina hluku sa teraz klasifikuje do tried 
„A“ až „D“. Mehr Informationen  

zum neuen Energielabel: 
home.liebherr.com/energylabel
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Dvere spotrebičov z nerezovej ocele označené 
logom SmartSteel, sú vybavené špeciálnou 
povrchovou plochou, ktorá výrazne redukuje 
viditeľnosť odtlačkov prstov a zdokonalenie 
povrchu nerezu umožňuje ľahké čistenie a je 
oveľa odolnejšie voči poškrabaniu.

Side-by-Side chladnička s mrazničkou  
SBSes 8496 disponuje šiestimi rôznymi klima-
tickými zónami a ponúka celú škálu nových 
možností. Časť na uskladnenie vína disponuje 
dvoma zónami, ktorých teplota môže byť nasta-
vená nezávisle od seba podľa potrieb  užívateľa, 
a to vždy medzi +5 °C a +20 °C.

Centrum jedla

SoftSystem zaručuje jemné zatvorenie dverí, 
aj keď sú dverové police celkom naplnené 
a sú zatvorené veľkou, až neúmernou silou.

S IceMaker s pevnou prípojkou na vodu máte 
k dispozícií pre každú príležitosť ľadové kocky 
v tej najlepšej kvalite. Pre studený nápoj alebo 
veľkú party – v objemnom boxe je dostatočná 
zásoba ľadových kociek pre každú príležitosť. 
Odpojiteľný IceMaker sa postará o ich dosta-
točný, plne automatický prísun.

Diódy LED, ktoré dokonale osvetľujú vnútro 
chladničky, nevyžadujú údržbu a sú energeticky 
efektívne. Produkujú minimálne množstvo tepla, 
takže zaručujú vždy optimálne podmienky pre 
uloženie čerstvých potravín. Sofistikované roz-
miestnenie osvetlení garantuje maximálny úložný 
priestor (prítomnosť osvetlení neznižuje menovitú 
kapacitu spotrebiča).

Pre dlhodobé zachovanie nutričných hodnôt potravín pomo-
cou zmrazenia, ponúkajú prístroje NoFrost od Liebherr mra-
ziaci výkon v profesionálnej kvalite. Z uložených produktov 
je odoberané teplo pomocou cirkulácie ľadového vzduchu 
a vzdušná vlhkosť je odvádzaná mimo úložný priestor 
mrazničky. Uložené potraviny i úložný priestor mrazničky 

tak zostávajú vždy bez námrazy. S komfortom 
NoFrost od Liebherr už nikdy netreba strácať čas 
s odmrazovaním mrazničky.

Viac k téme NoFrost pozri nofrost.liebherr.com

Kvalita v každom detaile

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si 
zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad 
oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.

Úložný box BioFresh-Plus ponúka ešte viac možností pre individuálne nastavenie uchovávania potravín. Nastaviteľná 
teplota boxu v rozmedzí 0 °C až –2 °C zabezpečí potravinám typu ovocie, zelenina, ryby a morské plody, či mäso 

a mliečne výrobky, dlhšiu čerstvosť a sviežosť, ako je tomu u iných, bežne dostupných chladničiek.

Viac k BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Centrum jedla

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

SWTNes 4285
PremiumPlus

Duo
Cooling

No
Frost

Soft
System

Ice 
Maker

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Wine

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 187,25 / 0,512 kWh ¹
Celkový objem: 289 l (Časť na uskladnenie vína: 156 l / Mraziaca časť: 132 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 68,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre víno 

a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický
·  Detská poistka

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, 

z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny môžu byť nastavené 

v rozmedzí +5 °C až +20 °C

·  Dvere z tónovaného izolačného skla 
s UV-ochranou

·  Dynamické chladenie, cirkulácia 
čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym 
uhlím FreshAir

·  Regulácia vlhkosti pomocou 
nastaviteľnej ventilácie

·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, 
stmievateľné

·  Úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty na teleskopických výsuvoch, 

z toho 2 prezentačné rošty

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné 

na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné nohy predné 

a zadné
·  Záves dverí vľavo vymeniteľné
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKes 4370
Premium

Bio
Cool

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 78,48 / 0,213 kWh ¹
Celkový objem: 395 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  2 BioCool boxy na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKBes 4380
PremiumPlus

Bio
Fresh
Plus

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 132,86 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 371 l (Chladnička: 235 l / Časti BioFresh: 135 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  BioFresh-Plus s boxom na ryby 

a morské plody

·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SBNes 4285
Premium

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Soft
System

Ice 
Maker

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 171,19 / 0,468 kWh ¹
Celkový objem: 311 l (Časti BioFresh: 179 l / Mraziaca časť: 132 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  s posuvným fixátorom fliaš
·  2 GlassLine odkladacie police 

v BioFresh oddelení, z toho 1 je delená
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, 

z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné 

na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo vymeniteľné
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

121↑   ↓

SBSes 8496
PremiumPlus

121↑   ↓

SBSes 8483
Premium

Akciová cena: 4.999,– € Akciová cena: 3.999,– €
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Centrum jedla

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

SGNes 4375
Premium

No
Frost

Soft
System LED Smart

Steel

Smart
Device
ready

Telescopic
Rails

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 198,32 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem: 276 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, 

z toho 6 na teleskopických výsuvoch, 
z toho 1 na kolieskach, VarioSpace

·  Miska na ľadové kocky vybavená 
vekom

·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné 

na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo vymeniteľné
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SGNbs 4385
Premium

No
Frost

Soft
System LED Ice 

Maker
Black
Steel

Smart
Device
ready

Telescopic
Rails

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 198,32 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem: 276 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 9 rôzne objemných boxov, 

z toho 5 na teleskopických výsuvoch, 
z toho 1 na kolieskach, VarioSpace

·  IceMaker na pevné pripojenie vody 
¾", LED osvetlenie

·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 
0,8 kg

·  Zásobník na ľadové kocky: 0,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné 

na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo vymeniteľné
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKBes 4370
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 133,23 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 372 l (Chladnička: 235 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny

·  LED osvetlenie zadnej steny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

SKBbs 4370
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Black
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 133,23 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 372 l (Chladnička: 235 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny

·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na 

kombináciu s ostatnými chladiacimi, 
mraziacimi zariadeniami a/alebo 
chladničkami na víno

·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

121↑   ↓

SBSes 8773
Premium

121↑   ↓

Side 
by
Side

SBSbs 8683
Premium

Akciová cena: 3.599,– € Akciová cena: 3.999,– €
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Centrum jedla

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

SGNesf 3063
Comfort

No
Frost

Smart
Steel

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 306,60 / 0,841 kWh
Celkový objem: 268 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 

mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
·  SwingLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vľavo

SGN 3063
Comfort

No
Frost

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 306,60 / 0,841 kWh
Celkový objem: 268 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Ovládacie prvky
·  MagicEye, elektronické tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, 

mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vľavo

SKesf 4240
Comfort

Smart
Steel

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 151,48 / 0,413 kWh
Celkový objem: 386 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 

na vajcia
·  7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vpravo

SK 4240
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 151,48 / 0,413 kWh
Celkový objem: 386 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 

na vajcia
·  7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vpravo

121↑   ↓

SBSesf 7212
Comfort

121↑   ↓

SBS 7212
Comfort

Akciová cena: 1.899,– € Akciová cena: 1.899,– €
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Obidva priečinky BioFresh sú uložené na kvalit-
ných teleskopických koľajničkách a dajú sa bez 
námahy vysúvať: pre optimálny prehľad a tie 
 najlepšie skladovacie možnosti. Viacúčelovú 
 plochu možno využiť na stabilné uloženie fliaš 
alebo po vložení redukčnej police na uloženie 
rôznych potravín.

Dve zásuvky mrazničky, ktoré ľahko otvoríte 
stlačením, sú umiestnené na vysoko kvalitných 
teleskopických tyčiach, ktoré umožnia užívate-
ľovi mať prehľad o uložených potravinách.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. 
Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

Frenchdoor kombinácia

91↑   ↓

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Ice 
Maker

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 341,28 / 0,934 kWh
Celkový objem: 522 l (Chladnička: 292 l / Časti BioFresh: 70 l / Mraziaca časť: 159 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 42 dB(A) / D   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 203,9 / 91 / 61,5

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperCool
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách a LED stropné osvetlenie
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, variabilné nastavenie buď na 
HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy na 

teleskopických výsuvoch s dovieraním
·  IceMaker na pevné pripojenie vody 

¾", LED osvetlenie
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 

0,9 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Predná ventilácia
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné 

kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Pevný záves dverí vľavo/záves dverí 

vpravo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 4.499,– €
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Kombinovaná chladnička
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Kombinovaná chladnička

Naše chladničky s mrazničkou: 
prehľad
Rozsiahly sortiment chladničiek s mrazničkou Liebherr, ako kombinované tak 
 automatické, ponúka ideálne riešenie takmer pre každého – bez ohľadu na 
 požia davky a potreby. Napríklad náš sortiment kombinovaných chladničiek 
s mrazničkou zahŕňa inovatívne riešenia, ako je BioFresh alebo BioCool a  
NoFrost alebo SmartFrost. Akonáhle si nás vyberiete, všetky naše zariadenia  
sú k dispozícii s rôznym zariadením a prichádzajú v rôznych veľkostiach  
a farbách.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka 
pokročilej technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom 
mrazu, čo značne znižuje pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť 
použitý samostatne a jeho individuálna mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine 
potravín. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou alebo DrySafe s nízkou vzdušnou 
vlhkosťou. BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt 
pri skladovaní napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených  
potravín. BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú 
pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

Pre dlhodobé zachovanie nutričných hodnôt potravín pomocou veľmi rýchleho 
zamrazenia, ponúkajú prístroje NoFrost mraziaci výkon v profesionálnej kvalite. 
Z uložených produktov je odobrané teplo pomocou cirkulácie ľadového vzduchu 
a vzdušná vlhkosť je odvádzaná mimo úložný priestor mrazničky. Uložené potraviny 
aj úložný priestor mrazničky tak ostávajú vždy bez námrazy. S komfortom NoFrost 
už nikdy netreba strácať čas s odmrazovaním.

S technológiou SmartFrost sa radikálne zníži tvorba námrazy vo vnútornom priestore 
mrazničky aj na samotných mrazených potravinách. Tým pádom sa minimalizuje 
potreba odmrazovania. Zapenený výparník v špirálach obtáča vnútorný priestor 
mrazničky a tým umožňuje veľmi rýchlu teplotnú výmenu s extrémne nízkou spotrebou 
energie. Vnútorné steny mrazničky sú veľmi hladké a tak ľahko čistiteľné.

zo strany 60

zo strany 44 zo strany 48

zo strany 48 + 50
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Kombinovaná chladnička

Kvalita v každom detaile

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box je 
 umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených 
potravinách. Vlhkosť vo vnútri Bio-Cool-Boxu je možné regulovať posuvníkom (označeným symbolom kvapky).

Diódy LED, ktoré dokonale osvetľujú vnútro 
chladničky, nevyžadujú údržbu a sú energeticky 
efektívne. Produkujú minimálne množstvo tepla, 
takže zaručujú vždy optimálne podmienky 
pre uloženie čerstvých potravín. Sofistikované 
 rozmiestnenie osvetlenia garantuje maximálny 
úložný priestor.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na  
potravinách. Tým je potrebné vykonávať  
odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné 
steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko 
čistiť.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú 
sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr 
chladiaci  výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny 
sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, 
pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým 

zostáva mraziaci priestor bez námrazy 
a potraviny nemôže pokryť srieň.
Viac k téme NoFrost pozri  
nofrost.liebherr.com

Variabilný vnútorný priestor s výbavou 
GlassLine presvedčuje svojou  eleganciou 
a vysokou akosťou, ktorý možno kedykoľvek 
prispôsobiť individuálnej potrebe.  Satinované 
úložné plochy a dverové boxy sú výškovo 
nastaviteľné. Teraz už nemusíte riešiť kam 
s džbánkom, karafou a ďalšími vysokými 
 nádobami.

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu 
si  zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný 
vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.

BioFresh-Plus ponúka ešte viac možností na individuálne nastavenie uchovávania potravín. Nastaviteľná  teplota 
boxu v rozmedzí 0 °C až –2 °C zabezpečí potravinám typu ovocie, zelenina, ryby a morské plody, či 
mäso a mliečne výrobky, dlhšiu čerstvosť a sviežosť, ako je tomu u iných, bežne dostupných chladničiek. 

Viac k téme BioFresh pod: biofresh.liebherr.com
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Kombinovaná chladnička

Kvalita v každom detaile

Na vonkajšej strane dverí chladničky sa nachá-
dza 7" palcový farebný TFT displej s  vysokým 
rozlíšením, ktorý umožňuje výber nastavení 
 prístroja prostredníctvom užívateľsky prívetivej 
ponuky. Výkon spotrebiča môžeme prispôsobiť 
konkrétnym situáciám a požiadavkám pomocou 
prednastavených režimov. Prídavné zabezpečenie 
uložených potravín zaisťujú alarmy, varovné 
správy a pripomienky.

Dvere spotrebičov z nerezovej ocele označené 
logom SmartSteel, sú vybavené špeciálnou 
povrchovou plochou, ktorá výrazne redukuje  
viditeľnosť odtlačkov prstov a zdokonalenie  
povrchu nerezu umožňuje ľahké čistenie a je 
oveľa odolnejšie voči poškriabaniu.

Všetky sklenené poličky a zasúvacie priečinky
sú pohodlne vyberateľné. Tak je možné  
celkový vnútorný priestor VarioSpace využiť 
ľubovoľne aj pre objemné kusy potravín.

LED osvetlenie boxu BioFresh sa nachádza 
vo vodorovnej oddeľovacej izolačnej pre- 
pážke. Energeticky úsporné LED diódy, ktoré 
nevyžadujú údržbu poskytujú dokonalé osvetle-
nie otvoreného boxu BioFresh a zaručujú  
tak skvelý prehľad o uložených potravinách.

Modely radu BluPerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je mini-
malizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým 
objemom a  väčšou energetickou účinnosťou.
1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zástrčku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie 
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Presné a navzájom nezávislé nastavenie teploty 
v chladiacej a mraziacej časti kombinovanej 
chlad ničky je dosiahnuté technológiou 
DuoCooling: s dvomi absolútne nezávislými 
regulovateľnými chladiacimi okruhmi. A čo viac, 
s technológiou DuoCooling nedochádza k žiad-
nej cirkulácii vzduchu medzi chladiacou a mra-
ziacou časťou a tým je zabránené prenosu 
pachov, vysúšaniu a namŕzaniu potravín.

Pevné madlo, kvalitný vzhľad a integrovaný 
otvárací mechanizmus zabezpečí užívateľovi 
vždy jednoduché otváranie dverí.
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Dotykový displej, ktorý je integrovaný nad 
 dverami chladničky, disponuje vysokým 
 rozlíšením a kontrastom 2,4, čo umožňuje 
presné nastavenie požadovanej teploty.

LED osvetlenie, ktoré je energeticky úsporné, ekologické a úplne bezúdržbové, je integrované na zadnej  
strane chladničiek. To zabezpečí nielen príjemné osvetlenie zadnej časti spotrebičov, ale tiež vysoko kvalitné 
osvetlenie v celom interiéri spotrebiča.

BioFresh box s technológiou SoftTelescopic 
zabezpečuje užívateľsky prívetivý, samovysúvací 
a ľahko uzatvárateľný systém, vďaka ktorému je 
každodenný život praktickejší a bezpečnejší.

Výkonný cirkulačný systém Power & Cooling zais-
ťuje rýchle schladenie čerstvo vložených potravín 
(avšak bez nežiadúceho teplotného šoku pre 
potraviny) a udržiava rovnomernú teplotu v celom 
úložnom priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter 
FreshAir je integrovaný priamo do smerového ven-
tilátora, ktorý zbavuje prúdiaci vzduch pachových 
zložiek. Vo chvíli, kedy je potrebné filter s aktívnym 
uhlím vymeniť, je používateľ upozornený svetelným 
indikátorom na ovládacej elektronike.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je 
 inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť 
a komfort. SoftSystem integrovaný vo  dverách 
tlmí pohyb pri ich zatváraní. A čo viac, na 
 všetkých modeloch BluPerformance je maxi-
málny uhol otvárania dverí 115°, čo zabezpe-
čuje ochranu nábytku v okolí, aj chladničiek 
samotných.

Chladnička obsahuje dvojitý úložný priestor so 
sklenenou policou a špeciálnou priehradkou na 
fľaše. V prípade, že sa jedna časť nepoužíva, 
môže užívateľ poličku ľahko posunúť k držiaku 
na fľaše, a tým získať viac úložného priestoru. 
Naopak, v prípade, keď je treba uskladniť fľaše 
väčších objemov, posunie sa polička smerom 
nahor.

Automatická funkcia SuperFrost zabezpečí 
jednoduché a energeticky nenáročné mrazenie 
potravín. Pri tejto funkcii sú potraviny hlboko 
zmrazené na –32 °C, čo zabezpečí zacho - 
vanie všetkých vitamínov. Automatická funkcia 
SuperCool zníži teplotu chladničky na +2 °C 
počas určitej doby 3, 6, 9 a 12 hod. podľa 
množstva skladovaných potravín.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Kombinovaná chladnička

Kvalita v každom detaile
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Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 186,88 / 0,512 kWh ¹
Celkový objem: 392 l (Chladnička: 168 l / Časti BioFresh: 112 l / Mraziaca časť: 111 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  7" TFT-farebný displej vo dverách, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená množstvom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 1 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená 

vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.199,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CBNbe 5778 az béžová
Akciová cena: 2.399,– €
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182,14 / 0,498 kWh ¹
Celkový objem: 351 l (Chladnička: 147 l / Časti BioFresh: 100 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  7" TFT-farebný displej vo dverách, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 1 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.999,– €
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182,14 / 0,498 kWh ¹
Celkový objem: 349 l (Chladnička: 147 l / Časti BioFresh: 97 l / Mraziaca časť: 104 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  7" TFT-farebný displej vo dverách, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená množstvom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  BioFresh-Plus s boxom na ryby 

a morské plody

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 1 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe, 1 FlexSystem

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, z toho 

1 na kolieskach, VarioSpace
·  IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 2.499,– €
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 233,97 / 0,641 kWh ¹
Celkový objem: 392 l (Chladnička: 168 l / Časti BioFresh: 112 l / Mraziaca časť: 111 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená 

vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.549,– €
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Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182,14 / 0,498 kWh ¹
Celkový objem: 351 l (Chladnička: 147 l / Časti BioFresh: 100 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  7" TFT-farebný displej vo dverách, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená množstvom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny

·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 1 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 

2 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.899,– €
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Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 227,03 / 0,621 kWh ¹
Celkový objem: 351 l (Chladnička: 149 l / Časti BioFresh: 99 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 33 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie

·  2 BioFresh boxy na teleskopických 
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.299,– €

60↑   ↓

CBNef 4835
Comfort

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Silent

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 227,03 / 0,621 kWh ¹
Celkový objem: 351 l (Chladnička: 149 l / Časti BioFresh: 99 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 33 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie

·  2 BioFresh boxy na teleskopických 
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.399,– €

60↑   ↓

CBNbs 4835
Comfort

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Silent

Black
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 227,03 / 0,621 kWh ¹
Celkový objem: 351 l (Chladnička: 149 l / Časti BioFresh: 99 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 33 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie

·  2 BioFresh boxy na teleskopických 
výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.499,– €



48 49

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

75↑   ↓

CNPesf 4613
Comfort

Duo
Cooling

No
Frost

Smart
Steel

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 281,42 / 0,769 kWh ¹
Celkový objem: 427 l (Chladnička: 338 l / Mraziaca časť: 88 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186 / 75 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty pre chladiacu 

a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné 

kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.399,– €

70↑   ↓

CNef 5735
Comfort

Bio
Cool

Duo
Cooling

No
Frost

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 209,88 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem: 410 l (Chladnička: 299 l / Mraziaca časť: 111 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 
zásobník na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená 

vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.399,– €

70↑   ↓

CNef 5745
Comfort

Bio
Cool

Duo
Cooling

No
Frost

Ice 
Maker

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210,24 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem: 411 l (Chladnička: 299 l / Mraziaca časť: 112 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 70 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  IceMaker so zásobníkom na vodu
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 

1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 2,2 kg
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.599,– €

60↑   ↓

CNef 4845
Comfort

Bio
Cool

Duo
Cooling

No
Frost

Ice 
Maker

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 203,67 / 0,558 kWh ¹
Celkový objem: 366 l (Chladnička: 262 l / Mraziaca časť: 104 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  IceMaker so zásobníkom na vodu
·  Výroba ľadových kociek za 24 hod: 

1,2 kg
·  Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.399,– €



50 51

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

CNbs 4015
Comfort

Duo
Cooling

No
Frost

Black
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 245,28 / 0,671 kWh ¹
Celkový objem: 365 l (Chladnička: 270 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na 

kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

11 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.099,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CNef 4015 s prednou stenou 
z nerezovej ocele
Akciová cena: 959,– €

60↑   ↓

CN 3915
Comfort

Duo
Cooling

No
Frost

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 260,25 / 0,712 kWh ¹
Celkový objem: 350 l (Chladnička: 222 l / Mraziaca časť: 128 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na 

kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 799,– €

60↑   ↓

CNbe 4015
Comfort

Duo
Cooling

No
Frost

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 245,28 / 0,671 kWh ¹
Celkový objem: 365 l (Chladnička: 270 l / Mraziaca časť: 95 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Béžová / béžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na 

kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

11 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.099,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CN 4015 v bielom prevedení
Akciová cena: 849,– €

60↑   ↓

CNfr 4335
Comfort

Bio
Cool

Duo
Cooling

No
Frost

Colour
Line

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 200,02 / 0,547 kWh ¹
Celkový objem: 325 l (Chladnička: 222 l / Mraziaca časť: 103 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Ohnivo červená / Ohnivo červená
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a mraziacu časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Automatická funkcia SuperFrost 
(riadená časom)

·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

16 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.099,– €



52 53

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

CNPel 4813 Duo
Cooling

No
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 201,12 / 0,550 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 799,– €

60↑   ↓

CNel 4813 Duo
Cooling

No
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 251,49 / 0,687 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €

60↑   ↓

CNef 4813 Duo
Cooling

No
Frost

Smart
Steel

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 251,49 / 0,687 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €

60↑   ↓

CN 4813 Duo
Cooling

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 251,49 / 0,687 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 579,– €



54 55

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

CNPel 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 196,74 / 0,539 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 749,– €

60↑   ↓

CNel 4213 Duo
Cooling

No
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248,20 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem: 300 l (Chladnička: 165 l / Mraziaca časť: 134 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 839,– €

60↑   ↓

CNel 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246,01 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 649,– €

60↑   ↓

CN 4213 Duo
Cooling

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248,20 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem: 300 l (Chladnička: 165 l / Mraziaca časť: 134 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 599,– €



CNno 4313



58 59

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

CNbe 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246,01 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Béžová / béžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CN 4313 v bielom prevedení
Akciová cena: 549,– €

60↑   ↓

CNfb 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246,01 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Ľadová modrá / ľadová modrá
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €

60↑   ↓

CNno 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246,01 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Neónová oranžová / neónová oranžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €

60↑   ↓

CNkw 4313 Duo
Cooling

No
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 246,01 / 0,674 kWh ¹
Celkový objem: 310 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 100 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Zelená vo farbe kiwi / zelená vo farbe kiwi
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

12 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 699,– €



60 61

Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

CPel 4813 Duo
Cooling

Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191,26 / 0,523 kWh ¹
Celkový objem: 343 l (Chladnička: 243 l / Mraziaca časť: 99 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

15 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 899,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CP 4813 v bielom prevedení
Akciová cena: 859,– €

55↑   ↓

CUef 331 Smart
Frost

Smart
Steel

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 280,32 / 0,767 kWh ¹
Celkový objem: 296 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel /  
strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 649,– €

55↑   ↓

CUel 331 Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 280,32 / 0,767 kWh ¹
Celkový objem: 296 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: XXXXXXXXX

60↑   ↓

CPel 4313 Duo
Cooling

Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 186,88 / 0,512 kWh ¹
Celkový objem: 309 l (Chladnička: 209 l / Mraziaca časť: 99 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické 

tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

15 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

8 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikálne integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 739,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CP 4313 v bielom prevedení
Akciová cena: 809,– €

55↑   ↓

CU 331 Smart
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 280,32 / 0,767 kWh ¹
Celkový objem: 296 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 84 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 539,– €
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Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

CUno 2831 Smart
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240,17 / 0,657 kWh ¹
Celkový objem: 265 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Neónová oranžová /  
neónová oranžová
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 579,– €

55↑   ↓

CUkw 2831 Smart
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240,17 / 0,657 kWh ¹
Celkový objem: 265 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Zelená vo farbe kiwi /  
zelená vo farbe kiwi
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 579,– €

55↑   ↓

CUfb 2831 Smart
Frost

Colour
Line

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240,17 / 0,657 kWh ¹
Celkový objem: 265 l  
(Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Ľadová modrá / ľadová modrá
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 579,– €



CUel 281
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Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

CUel 281 Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240,17 / 0,657 kWh ¹
Celkový objem: 265 l (Chladnička: 212 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, 

otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

18 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CU 281 v bielom prevedení
Akciová cena: 519,– €

55↑   ↓

CUel 231 Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 240,90 / 0,660 kWh ¹
Celkový objem: 210 l (Chladnička: 156 l / Mraziaca časť: 53 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 137,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, 

otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

18 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 549,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CU 231 v bielom prevedení
Akciová cena: 499,– €
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Kombinovaná chladnička

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

CTPel 251 Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 231,05 / 0,632 kWh ¹
Celkový objem: 270 l (Chladnička: 218 l / Mraziaca časť: 51 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 157,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 529,– €

Farebné / materiálové možnosti:
CTP 251 v bielom prevedení
Akciová cena: 499,– €

55↑   ↓

CTP 231 Smart
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 212,10 / 0,580 kWh ¹
Celkový objem: 233 l (Chladnička: 189 l / Mraziaca časť: 43 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· �,�VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 379,– €

55↑   ↓

CTPel 231 Smart
Frost

Stainless
Steel
Look

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 212,10 / 0,580 kWh ¹
Celkový objem: 233 l (Chladnička: 189 l / Mraziaca časť: 43 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· �,�VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 499,– €

55↑   ↓

CTP 211 Smart
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 197,50 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem: 196 l (Chladnička: 152 l / Mraziaca časť: 43 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Regulovateľné chladiace okruhy: 1

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
· �, �VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Integrované madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €
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Chladničky

Podstavné chladničky

zo strany 80

zo strany 87

zo strany 76
BioFresh garantuje perfektnú klímu pre dlhodobú čerstvosť a sviežosť potravín. Vďaka 
 pokročilej technológií je teplota v BioFresh presne stabilizovaná tesne nad bodom mrazu, 
čo značne znižuje pôsobenie mikroorganizmov. Každý úložný box môže byť použitý  
samostatne a jeho individuálna mikroklíma je vždy cielená k uloženej skupine potravín. 
HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkosťou alebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkosťou. 
BioFresh je všestranne využiteľný priestor pre zachovanie nutričných hodnôt pri skladovaní 
napríklad rýb, mäsa, syrov, ale aj ovocia a zeleniny.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. 
BioCool-Box je umiestnený na plynulo posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné 
 použitie a dokonalý prehľad o uložených potravinách.

Naše chladničky:  
prehľad
Chladničky Liebherr sa vyznačujú špeciálnou technológiou na dlhodobé udržanie 
sviežosti potravín. K dispozícii sú klasické modely s oddelením na zeleninu, modely 
BioCool s možnosťou nastavenia vlhkosti, či modely s BioFresh, ktorý zabezpečuje 
dlhodobú sviežosť potravín. Pokiaľ hľadáte tú pravú chladničku priamo pre Vás, 
určite ju nájdete v našom sortimente produktov Liebherr – či už v časti zabudovateľné, 
podstavné alebo nad pracovnou plochou.
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Zasúvacie priečinky BioFresh sú namontované na teleskopických koľajničkách, čo znamená, že sú v jednej rovine s vnú-
torným priestorom. Dokonca aj pri uhle otvorenia 90° môžu byť vysunuté a sú vyberateľné. BioFresh garantuje perfektnú 
klímu pre super dlhú sviežosť. Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso 
a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.

Výkonný cirkulačný systém PowerCooling zaisťuje 
rýchle schladenie čerstvo vložených potravín (samo-
zrejme bez nežiaduceho tepelného šoku pre potra-
viny) a udržuje rovnomernú teplotu v celom úložnom 
priestore chladničky. Aktívny uhlíkový filter FreshAir 
je integrovaný priamo do smerového ventilátora, kde 
zbavuje prúdiaci vzduch pachovej zložky. Vo chvíli, 
keď je potrebné filter s aktívnym uhlíkom vymeniť, je uží-
vateľ upozornený svetelným indikátorom na ovládacej 
elektronike.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inova-
tívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort. 
Soft System integrovaný vo dverách tlmí pohyb 
pri ich zatváraní. Predovšetkým pri plnom nalo-
žení vnútorného priestoru dverí zaručuje tento 
SoftSystem obzvlášť jemné zatvorenie dverí.

Chladničky

Vnútorný farebný TFT displej s uhlopriečkou
2,4" a dotykovým ovládaním: na vnútornej 
strane dverí chladničky sa nachádza vysoko 
kontrastný, farebný displej s vysokým rozlíšením, 
ktorý umožňuje intuitívne nastavovanie teploty. 
SmartDeviceBox vám umožňuje ovládať spot-
rebič a mať prístup k ďalším službám prostred-
níctvom počítača alebo mobilného zariadenia.

Úložný BioCool-Box s reguláciou úrovne vlhkosti pre dlhšiu čerstvosť uložených potravín. BioCool-Box je 
 umiestnený na plynule posuvných kolieskach, ktoré zaručujú pohodlné použitie a dokonalý prehľad o uložených 
potravinách. Vlhkosť vo vnútri Bio-Cool-Boxu je možné regulovať posuvníkom (označeným symbolom kvapky).

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Niektoré modely Premium s BioFresh ponúkajú 
tiež VarioSafe zásuvku, ktorá umožňuje lepšiu 
organizáciu potravín a ich prehľad. Je to ide-
álna možnosť pre uskladnenie menších potravín. 
Zásuvka môže byť umiestnená v rôznych úrov-
niach svetelných panelov.

Kvalita v každom detaile
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Chladničky

LED osvetlenie zadnej strany sa nachádza v zadnej časti vodorovne izolačnej – deliacej priečky. Energeticky 
úsporné, ekologické diódy LED, ktoré nevyžadujú údržbu, poskytujú optimálne osvetlenie zadnej steny chladničky, 
čím vytvárajú pôsobivý a jednoliaty koncept.

Variabilný vnútorný priestor s výbavou 
GlassLine presvedčuje svojou eleganciou 
a vysokou akosťou, ktorý možno kedykoľvek 
prispôsobiť individuálnej potrebe. Satinované 
úložné plochy a dverové boxy sú výškovo 
nastaviteľné. Teraz už nemusíte riešiť, kam 
s džbánkom, karafou a ďalšími vysokými 
 nádobami.

Vymeniteľné tesnenie dverí optimálne podporuje 
bezpečné skladovanie potravín. Je navrhnuté 
tak, aby bolo totožné s dverami spotrebiča, 
farbe krytu a dalo sa ľahko vyčistiť alebo 
nahradiť, čím sa zabezpečí dodržia vanie 
hygienických noriem.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Modely radu BluPerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je minima-
lizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým obje-
mom a  väčšou energetickou účinnosťou.

1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zásuvku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie 
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

Kvalita v každom detaile
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Chladničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

KBbs 4374
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Black
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 132,50 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 182 l / Časti BioFresh: 137 l / Mraziaca časť: 24 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny

·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky vybavená 

vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

13 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

4 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.699,– €

60↑   ↓

KBies 4370
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 106,58 / 0,293 kWh ¹
Celkový objem: 372 l (Chladnička: 235 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.799,– €

60↑   ↓

KBes 4374
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 132,50 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 344 l (Chladnička: 182 l / Časti BioFresh: 137 l / Mraziaca časť: 24 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / nerezová oceľ so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED svetelný stĺpec na obidvoch 

stranách
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny

·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 
z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky vybavená 

vekom
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

13 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

4 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.699,– €

60↑   ↓

KBbs 4370
Premium

Bio
Fresh

Soft
System

Black
Steel

Smart
Device
ready

Soft-
Telescopic

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 106,58 / 0,293 kWh ¹
Celkový objem: 372 l (Chladnička: 235 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: BlackSteel so SmartSteel / BlackSteel so SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, 

elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a BioFresh
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
variabilný zásobník na vajcia, nádoba 
na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Variabilný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou 

stmievania
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  LED osvetlenie zadnej steny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

z toho 2 je možné variabilne nastaviť 
na Fruit & Vegetable-Safe alebo na 
DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.599,– €



78 79

Chladničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

KBef 4330
Comfort

Bio
Fresh

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 132,86 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 371 l (Chladnička: 234 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a BioFresh

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Výstražný signál v prípade poruchy: 
vizuálny a akustický

·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 
na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, z toho 2 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.299,– €

60↑   ↓

KBef 3730
Comfort

Bio
Fresh

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 131,05 / 0,358 kWh ¹
Celkový objem: 323 l (Chladnička: 186 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool 

(časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 
zásobník na vajcia

·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, z toho 2 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou 

mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.249,– €

60↑   ↓

KB 4330
Comfort

Bio
Fresh

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 132,86 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem: 371 l (Chladnička: 234 l / Časti BioFresh: 137 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za 

dverami, elektronické dotykové 
ovládanie

·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 
chladiacu a BioFresh

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Automatická funkcia SuperCool 
(časovo obmedzená)

·  Výstražný signál v prípade poruchy: 
vizuálny a akustický

·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police 

s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 
zásobník na vajcia

·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

výsuvoch, z toho 2 je možné variabilne 
nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe 
alebo na DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému 

odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným 

dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.299,– €

60↑   ↓

B 2830
Comfort

Bio
Fresh

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 65,34 / 0,178 kWh ¹
Celkový objem: 161 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

BioFresh boxy
·  Ventilátor
·  LED osvetlenie
·  5 BioFresh boxy
·  Box môže byť prenastavený z HydroSafe na DrySafe

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.149,– €
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Chladničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

Kef 4370
Premium

Bio
Cool

Soft
System

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 78,48 / 0,213 kWh ¹
Celkový objem: 395 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, 

variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  VarioSafe
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
·  2 BioCool boxy na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.199,– €

60↑   ↓

Kief 4330
Comfort

Bio
Cool

Smart
Steel

Smart
Device

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 97,82 / 0,268 kWh ¹
Celkový objem: 395 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 

na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioCool boxy na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.299,– €

60↑   ↓

K 4220
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 151,48 / 0,413 kWh
Celkový objem: 386 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,2 / 60 / 63

Ovládacie prvky
·  MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
·  LED-ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 

na vajcia
·  7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  LED stropné osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 899,– €

60↑   ↓

Kef 4330
Comfort

Bio
Cool

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 97,82 / 0,268 kWh ¹
Celkový objem: 395 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 

zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioCool boxy na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 999,– €



82 83

Chladničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

Kef 3730
Comfort

Bio
Cool

Smart
Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 93,08 / 0,254 kWh ¹
Celkový objem: 346 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 

zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.099,– €

60↑   ↓

K 3130
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 138,70 / 0,380 kWh ¹
Celkový objem: 297 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 639,– €

60↑   ↓

K 3730
Comfort

Bio
Cool

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 93,08 / 0,254 kWh ¹
Celkový objem: 346 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperCool (časovo obmedzená)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný 

zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 BioCool box na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 999,– €

60↑   ↓

Ksl 3130
Comfort Silver

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 138,70 / 0,380 kWh ¹
Celkový objem: 297 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 749,– €
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1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Chladničky

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

Ksl 2834
Comfort Silver

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 197,10 / 0,539 kWh ¹
Celkový objem: 250 l (Chladnička: 229 l / Mraziaca časť: 21 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 499,– €

60↑   ↓

K 2630
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 131,04 / 0,358 kWh ¹
Celkový objem: 248 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63,1 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperCool

Chladiaca časť
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník 

na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 519,– €

Farebné / materiálové možnosti:
Ksl 2630 v strieborná
Akciová cena: 579,– €

55↑   ↓

KP 290
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 197,10 / 0,539 kWh ¹
Celkový objem: 250 l (Chladnička: 229 l / Mraziaca časť: 21 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 489,– €

55↑   ↓

K 230
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 125,56 / 0,345 kWh
Celkový objem: 214 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 114 / 55 / 63

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  Polica na fľaše
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 499,– €
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1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

Podstavné chladničky

60↑   ↓

TP 1724
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 148,92 / 0,408 kWh ¹
Celkový objem: 143 l  
(Chladnička: 126 l / Mraziaca časť: 17 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 449,– €

60↑   ↓

TP 1720
Comfort

Super
Silent

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 92,35 / 0,252 kWh ¹
Celkový objem: 145 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 449,– €

60↑   ↓

TPesf 1714
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 186,15 / 0,509 kWh ¹
Celkový objem: 143 l  
(Chladnička: 126 l / Mraziaca časť: 17 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €
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Podstavné chladničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

TP 1434
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 144,18 / 0,394 kWh ¹
Celkový objem: 120 l  
(Chladnička: 106 l / Mraziaca časť: 14 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 449,– €

60↑   ↓

TPesf 1710
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 115,34 / 0,315 kWh ¹
Celkový objem: 145 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €

55↑   ↓

T 1700

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 116,07 / 0,317 kWh
Celkový objem: 149 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Integrované madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €

60↑   ↓

T 1810
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 117,90 / 0,323 kWh
Celkový objem: 161 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 62,8

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €

60↑   ↓

T 1714
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 186,15 / 0,509 kWh
Celkový objem: 143 l  
(Chladnička: 126 l / Mraziaca časť: 17 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 60,1 / 62,8

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €

55↑   ↓

T 1504

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 183,96 / 0,504 kWh
Celkový objem: 133 l  
(Chladnička: 116 l / Mraziaca časť: 16 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Integrované madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €
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Podstavné chladničky

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

50↑   ↓

Tb 1400

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 113,88 / 0,312 kWh
Celkový objem: 136 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, 

zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Integrované madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 299,– €

50↑   ↓

Tsl 1414
Comfort Silver

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 179,95 / 0,493 kWh
Celkový objem: 120 l  
(Chladnička: 106 l / Mraziaca časť: 14 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 299,– €

50↑   ↓

T 1400

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 113,88 / 0,312 kWh
Celkový objem: 136 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Integrované madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 299,– €

55↑   ↓

TX 1021
Comfort

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 130,67 / 0,358 kWh
Celkový objem: 98 l (0-star freezer: 6 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 63 / 55,4 / 62,4

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  2 boxy na ovocie a zeleninu
·  0-star compartment (0°C to -6°C)
·  Miska na ľadové kocky

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 499,– €

50↑   ↓

T 1404

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 179,95 / 0,493 kWh
Celkový objem: 120 l  
(Chladnička: 106 l / Mraziaca časť: 14 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Integrované madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 299,– €

50↑   ↓

TP 1424
Comfort

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 144,18 / 0,394 kWh ¹
Celkový objem: 120 l  
(Chladnička: 106 l / Mraziaca časť: 14 l)
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62 ¹

Ovládacie prvky
·  Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
·  Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
·  Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police
·  LED osvetlenie
·  1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť 4
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje 

predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na 
pracovnej doske) a odnímateľný stolček

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 399,– €
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zo strany 100 zo strany 108

zo strany 109 zo strany 112

Predstavujeme výber NoFrost, SmartFrost alebo StopFrost – mrazničky  Liebherr 
ponúkajú maximálne pohodlie. K dispozícii sú stojace, stolové a pultové mrazničky – 
Liebherr má vždy ten správny prístroj bez ohľadu na vaše požiadavky. Môžete 
si vybrať z rôznych veľkostí a zvoliť preferované kovania.

Mrazničky

Mrazničky do výšky stola Truhlicové mrazničky

Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú spotrebiče NoFrost od Liebherr chladiaci 
výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim 
vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor 
vždy bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň. S komfortom NoFrost už nie 
je potrebné rozmrazovanie.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba námrazy vo vnútornom priestore 
a na potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. 
Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mrazia-
com priestore a na zmrazovaných potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie 
odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost už nevzniká podtlak pri otváraní 
a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.

Niektoré modely fungujú aj pri vonkajších teplotách –15 °C.

Naše mrazničky:  
prehľad

Mrazničky
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Mrazničky

Potraviny sú ľahko prístupné, aj keď sú úložné zásuvky celkom plné. Všetky zásuvky mrazničiek BluPerformance sú umiestnené 
na teleskopických koľajničkách. Pre pohodlné vkladanie a skladovanie potravín sa vrchná zásuvka pri otvorení nakláňa 
mierne smerom dole – to je obzvlášť užitočné pri vyšších spotrebičoch. Umiestnenie a veľkosť spodnej zásuvky je ideálna 
na skladovanie zmrzliny, byliniek a iných drobných potravín. Osvetlenie mrazničky je kompaktne integrované do panelu 
elektroniky.  FrostSafe prispieva k dokonalému skladovaniu potravín – kompaktné zásuvky mrazničky sú celkom uzatvorené 
a extra hlboké, aby pri otvorení dverí nedochádzalo ku zbytočnej teplotnej výmene medzi okolitým priestorom a zmrazenými 
potravinami.

Indikátor prevádzkového stavu je diskrétne integrovaný do dvierok prístroja, čo umožňuje rýchle a jednoduché 
posúdenie prevádzkového stavu, aj keď sú dvere mrazničky zatvorené. Modré svetlo signalizuje, že zariadenie 
pracuje správne. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, bliká červené svetlo a je spustený zvukový signál. 
Pri otvorení dverí sa indikátor stavu vypne a LED svetlo interiéru optimálne osvetlí úložné boxy, aby bolo napríklad 
zreteľné, či sú na svojom mieste alebo povytiahnuté a bránia bezchybnému uzavretiu dverí mrazničky. Akonáhle 
sú dvere správne zatvorené, indikátor prevádzkového stavu sa opäť zapne.

Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú spot-
rebiče NoFrost od Liebherr chladiaci výkon 
v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované 
obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo 
vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci 
priestor vždy bez námrazy a potraviny nemôže 
pokryť srieň. S komfortom NoFrost už nie je 
potrebné rozmrazovanie.

Vnútorný farebný TFT displej s uhlopriečkou 
2,4" a dotykovým ovládaním: Na vnútornej 
strane dverí mrazničky sa nachádza vysoko 
kontrastný, farebný displej s vysokým rozlíšením, 
ktorý umožňuje veľmi jednoduché nastavovanie 
teploty.

Aby spotrebič fungoval aj pri nízkych tep - 
lotách okolia, bol implementovaný doplnok 
FrostProtect. Táto funkcia zabezpečuje funkč-
nosť mrazničky v rozmedzí teplôt od –15 °C 
do +10 °C. Vďaka tejto funkcii je možné 
mrazničku umiestniť napr. aj v garáži.

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje 
tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na 
potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmra-
zovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné steny sú 
obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Kvalita v každom detaile
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Mrazničky

Automatická funkcia SuperFrost zabezpečuje 
rýchle a efektívne zmrazenie potravín až 
na –32 °C, čo zabezpečí zachovanie vitamí-
nov a chuti potravín.

Zásuvky mrazničky v BluPerformance sa môžu 
ľahko vysunúť pomocou koliesok. Sklenené 
poličky mrazničky je možné vybrať, a tým 
rýchlo a efektívne zväčšiť jej objem pomocou 
VarioSpace.

Praktickou vlastnosťou pri truhlicových mraznič-
kách v rade Premium je zabudovanie ovláda-
cích a kontrolných funkcií do madla mrazničky 
pre perfektný prehľad. Presné elektronické ovlá-
danie zaručuje na stupeň presné dodržiavanie 
nastavenie teploty.

Priehľadné zásuvky, uchytené na teleskopiských tyčiach, sú konštruované tak, aby boli boxy ľahko prístupné  
a uniesli aj ťažší obsah, čo umožňuje ich plné využitie. Systém FrostSafe zabezpečuje energeticky účinnú 
 pravádzku pri úplnom uzatvorení zásuvky.

Pokiaľ nevyužívate celý priestor mrazničky,  
je možné túto časť vypnúť pomocou Vario 
Energy-Saving Panel, a tým ušetriť až 30 % 
energie.

Modely radu BluPerformance majú vlastnú chladiacu technológiu kompaktne integrovanú do sokla, čím je mini-
malizovaná hlučnosť a ušetrený priestor. Maximálny výkon tým prichádza ruka v ruke so značne väčším úžitkovým 
objemom a  väčšou energetickou účinnosťou.

1. Pripojenie napájania pre prístrojovú zásuvku 2. Funkčný oddeľovač na udržiavanie odstupu od steny a umožnenie 
pripojenia 3. VCC kompresor 4. Protihlukový ventilátor v sokli 5. Kondenzátor 6. Odtok pre rozmrazenú vodu

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Kvalita v každom detaile
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Mrazničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

70↑   ↓

GN 5275
Premium

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Telescopic
Rails

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 179,26 / 0,490 kWh ¹
Celkový objem: 369 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 195 / 70 / 75 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 6 na teleskopických výsuvoch, z toho 

1 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.449,– €

70↑   ↓

GN 5235
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 223,87 / 0,613 kWh ¹
Celkový objem: 369 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 195 / 70 / 75 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.099,– €

70↑   ↓

GN 4635
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 210,08 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem: 320 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 175 / 70 / 75 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.049,– €

70↑   ↓

GN 4135
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 196,69 / 0,539 kWh ¹
Celkový objem: 270 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 155 / 70 / 75 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 6 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 999,– €
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Mrazničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

70↑   ↓

GN 3835
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 182,91 / 0,501 kWh ¹
Celkový objem: 221 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 135 / 70 / 75 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 949,– €

60↑   ↓

GN 4375
Premium

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Telescopic
Rails

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 198,32 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem: 276 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 6 na teleskopických výsuvoch, z toho 

1 na kolieskach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.049,– €

60↑   ↓

GNi 4335
Comfort

No
Frost LED Smart

Device

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248,20 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem: 276 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.099,– €

60↑   ↓

GNef 4335
Comfort

No
Frost LED Smart

Steel

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248,20 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem: 276 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 1.349,– €
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Mrazničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

GN 3735
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 234,82 / 0,643 kWh ¹
Celkový objem: 238 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 949,– €

60↑   ↓

GNP 3013
Comfort

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 306,60 / 0,841 kWh ¹
Celkový objem: 268 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 184,1 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 14 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 729,– €

60↑   ↓

GNP 2713
Comfort

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 290,78 / 0,797 kWh ¹
Celkový objem: 231 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 164,4 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 13 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 679,– €
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Mrazničky

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

GN 3235
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 221,03 / 0,605 kWh ¹
Celkový objem: 200 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 145 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 6 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 899,– €

60↑   ↓

GN 2835
Comfort

No
Frost LED

Smart
Device
ready

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 208,46 / 0,569 kWh ¹
Celkový objem: 161 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 66,5 ¹

Ovládacie prvky
·  2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Indikátor prevádzkového stavu
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 849,– €

60↑   ↓

GNP 2303
Comfort

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 274,56 / 0,753 kWh ¹
Celkový objem: 195 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 41 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 13 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 649,– €

60↑   ↓

GNP 1913
Comfort

No
Frost

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 258,34 / 0,706 kWh ¹
Celkový objem: 158 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 1 zásuvka na bylinky a bobule, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €
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Mrazničky Mrazničky do výšky stola

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

GPesf 1476
Premium

Smart
Frost

Smart
Steel

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 171,14 / 0,468 kWh ¹
Celkový objem: 102 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: Nerezová oceľ so SmartSteel /  
strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €

60↑   ↓

GP 2733
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 261,58 / 0,717 kWh ¹
Celkový objem: 224 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 164,4 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 11 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska 

vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 599,– €

60↑   ↓

GP 1476
Premium

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 171,14 / 0,468 kWh ¹
Celkový objem: 102 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 549,– €

60↑   ↓

GP 2433
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 248,61 / 0,682 kWh ¹
Celkový objem: 191 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 144,7 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 6 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska 

vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 559,– €

55↑   ↓

GP 1386
Premium

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 171,14 / 0,468 kWh ¹
Celkový objem: 102 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost 

(riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 449,– €

60↑   ↓

GP 2033
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 235,63 / 0,646 kWh ¹
Celkový objem: 157 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125 / 60 / 63 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny 

a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 5 rôzne objemných boxov, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Zadné transportné madlá, transportné kolieska 

vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 549,– €
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Mrazničky do výšky stola

1    Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

55↑   ↓

GP 1223
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:    ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod: 169,93 / 0,465 kWh ¹
Celkový objem: 97 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 519,– €

55↑   ↓

G 1223
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 212,51 / 0,583 kWh
Celkový objem: 97 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 399,– €

55↑   ↓

Gsl 1223
Comfort

Smart
Frost Silver Frost

Protect

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 212,51 / 0,583 kWh
Celkový objem: 97 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: strieborná / strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 369,– €

55↑   ↓

GX 823
Comfort

Smart
Frost

Frost
Protect

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 199,13 / 0,545 kWh
Celkový objem: 68 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri vonkajších telotách do -15 °C
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 63,1 / 55,3 / 62,4

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Zobrazenie teploty na grafickom displeji
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  SwingDizajn
·  Ergonomické tyčové madlo
·  Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 349,– €



Stop
Frost
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Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mraziacom priestore a na zmrazova-
ných potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost už 
nevzniká podtlak pri otváraní a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.

Truhlicové mrazničky

SoftSystem integrovaný do závesov krytu truhly 
mäkko stlmí pohyb pri zatváraní. Bezpečne 
odpruží aj tvrdé alebo náhle zatvorenia.

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky 
zaisťuje dokonalé osvetlenie a jasný prehľad  
o všetkých skladovaných potravinách. Gehäuse 
und Deckel der Gefriertruhen sind aus pulver-
beschichtetem Stahlblech gefertigt. Dies 
garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und 
verhindert Korrosion.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Kvalita v každom detaile

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

168↑ ↓

CFd 2505
Plus

Stop
Frost

Soft
System LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 170,00 / 0,465 kWh
Celkový objem: 359 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 167,5 / 72,2

Ovládacie prvky
·  Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 64 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 22 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Odtok kondenzátu
·  Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako 

odkvapkávacia miska
·  5 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
·  Zámok

Akciová cena: 849,– €

168↑ ↓

CFf 2500
Pure

Stop
Frost LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 304,50 / 0,835 kWh
Celkový objem: 497 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 167,5 / 72,2

Ovládacie prvky
·  Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 48 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 24 kg
·  Odtok kondenzátu
·  Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako 

odkvapkávacia miska
·  2 závesné koše ako štandard, 5 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 949,– €

Haben die neuen Gefriertruhen kein "FrostProtect" mehr?
Das Attribut "(5082) Tiefentemperaturtauglichkeit"  

ist nicht gepflegt!?

lhgwia4
Rechteck
Daten zwischenzeitlich in LiPIM



CFf 2080
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Truhlicové mrazničky

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

126↑ ↓

CFd 2085
Plus

Stop
Frost

Soft
System LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 135,60 / 0,372 kWh
Celkový objem: 248 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 125,5 / 72,2

Ovládacie prvky
·  Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená množstvom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 52 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
·  1 akumulátor mrazu
·  Odtok kondenzátu
·  Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako 

odkvapkávacia miska
·  3 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
·  Zámok

Akciová cena: 749,– €

105↑ ↓

CFf 1870
Pure

Stop
Frost LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 221,80 / 0,608 kWh
Celkový objem: 281 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 104,5 / 72,2

Ovládacie prvky
·  Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 42 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
·  Odtok kondenzátu
·  Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako 

odkvapkávacia miska
·  2 závesné koše ako štandard, 2 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 539,– €

126↑ ↓

CFf 2080
Pure

Stop
Frost LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 249,70 / 0,684 kWh
Celkový objem: 353 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: biela / biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 125,5 / 72,2

Ovládacie prvky
·  Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
·  Automatická funkcia SuperFrost (riadená časom)
·  FrostControl
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 48 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 20 kg
·  Odtok kondenzátu
·  Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako 

odkvapkávacia miska
·  2 závesné koše ako štandard, 3 dodatočne dostupné

Výhody vybavenia
·  Integrované madlo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Akciová cena: 579,– €



WTes 5872

Chladničky na víno
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+5°C

+18°C

118 119

Milovníci vína majú najprísnejšie požiadavky na skladovanie svojho obľúbe-
ného vína. Mnohí si radi vychutnávajú svoje kvalitné víno často, iní dávajú 
prednosť dlhodobému vytváraniu svojej zbierky, a niektorí chcú to najlepšie 
z oboch svetov. Liebherr ponúka vysoko kvalitné vinotéky, ktoré zaručujú 
 perfektné dlhodobé skladovanie a podávanie vína v teplote, podľa vašich 
požiadavok

Naše chladničky na víno:  
prehľad

Rada Vinidor
Ponúka 2 alebo 3, individuálne ovládané, klimatické zóny  
v rozmedzí +5 °C a +20 °C a presnosťou na +/– 1 °C.  
Rada Vinidor ponúka veľkú flexibilitu. Tento rozsah uľahčuje 
 kombinované skladovanie červených a bielych vín v  správnej 
servírovacej  teplote alebo dlhodobé temperovanie vín na 
 skladovanie.

Rada GrandCru a Vinothek
Vinotéky ponúkajú podobné podmienky ako vínna pivnica.  
Tento sortiment uľahčuje skladovanie červených a bielych vín 
v správnej dlhodobej skladovacej teplote alebo individuálne 
 temperovanie na servírovanie vín. Teplotu je možné nastaviť od 
+5 °C do +20 °C, v každom prípade je konštantná a rovno-
merná v celom interiéri spotrebiča.

Rada Vinothek
Viacteplotné vinotéky z rady Vinothek ponúkajú všestranné 
 skladovanie rôznych druhov vína, každé v perfektnej teplote na 
okamžité podávanie. Inovatívna klimatická technológia  vytvára 
odstupňovanú teplotnú zónu až do +18 °C až späť na +5 °C. 
Týmto spôsobom je možné skladovať rôzne druhy vín v správnych 
teplotných podmienkach.

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C GrandCru – zo strany 124

Humidor – zo strany 130

Vinidor – zo strany 122

Vinothek – zo strany 128

Chladničky na víno



LED Soft
System
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Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej zóne. 
Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií 
umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.

Chladničky na víno

Prezentačná polica upozorňuje na vybrané 
vína a slúži k temperovaniu už otvorených flaší. 
Pomocou variabilnej poličky je možné takto pre-
zentovať až 6 flaší vína. Za nimi alebo vedľa 
nich môžu byť uskladnené ležiace flaše vína.

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inova-
tívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort. 
SoftSystem, integrovaný vo dverách, tlmí pohyb 
pri ich zatváraní. Od uhla otvorenia dverí 45° 
sa tieto automaticky zatvárajú.

Ako ochrana vína pred svetlom nestačí zelené alebo 
hnedé sklo fľaše. Preto sa odporúča zatieniť priestory, 
v ktorých sa víno skladuje. Tónované bezpečnostné 
sklo chladničiek na víno garantuje základnú ochranu 
proti UV žiareniu pre zachovanie kvality vína. Praktické 
dverové madlo, s integrovaným otváracím mechaniz-
mom umožňuje, aby sa dvere spotrebiča ovládali 
pohodlne s minimálnym úsilím. Zámok zabezpečí 
Vaše víno pred nežiaducim prístupom.

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací systém 
s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentačná polička môže byť použitá 
na vystavenie vín alebo na skladovanie otvorených fľaš.

Každá vínová zóna je vybavená stmievateľným 
a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré 
zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného
priestoru. Nepatrným vývinom tepla LED-iek môžu 
byť prezentované vína osvetlené bez  problému 
aj počas dlhšieho obdobia.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Kvalita v každom detaile
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Chladničky na víno

1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
2  Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 

Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

70↑   ↓

WTes 5872
Vinidor Wine Super

Silent
Soft
System LED Telescopic

Rails

Energetická trieda:    ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 205,50 / 0,564 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 178 ¹
Celkový objem: 503 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 3 oddiely
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  3 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  3 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  13 roštov, z toho 10 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
·  Zámok

Akciová cena: 3.299 €

70↑   ↓

WTpes 5972
Vinidor Wine LED Telescopic

Rails

Energetická trieda:    ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191,26 / 0,523 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 155 ¹
Celkový objem: 521 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, z toho 2 vyberateľné koše

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Nerezové tyčové madlo
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 2.999 €

70↑   ↓

WTes 5972
Vinidor Wine Soft

System LED Telescopic
Rails

Energetická trieda:    ²
Spotreba energie za rok / 24 hod: 191,26 / 0,523 kWh ²
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 211 ¹
Celkový objem: 521 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2 ²

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
·  Zámok

Akciová cena: 2.999 €

60↑   ↓

WTes 1672
Vinidor Wine LED Telescopic

Rails

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 147,10 / 0,402 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 34 ¹
Celkový objem: 95 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,2 / 59,8 / 57,5

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovateľné chladiace okruhy
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.849 €
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Vinotéky na skladovanie vína GrandCru

1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

75↑   ↓

WKt 6451
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 125,20 / 0,342 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 312 ¹
Celkový objem: 614 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, terra / terra
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 193 / 74,7 / 75,9

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  7 roštov

Výhody vybavenia
·  SwingLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.749 €

70↑   ↓

WKt 5551
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 94,17 / 0,257 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 253 ¹
Celkový objem: 500 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, terra / terra
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  7 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.699 €

70↑   ↓

WKt 5552
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 146,73 / 0,402 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 253 ¹
Celkový objem: 526 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla, rámom terra / terra
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 192 / 70 / 74,2

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  7 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.899 €

70↑   ↓

WKt 4552
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 116,80 / 0,320 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 201 ¹
Celkový objem: 436 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla, rámom terra / terra
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 70 / 74,2

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.599 €
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Vinotéky na skladovanie vína GrandCru

The practical utensil compartment can be used 
for storing wine utensils or small complementary 
items such as chocolate and pralines which can 
also be served at the perfect temperature for full 
enjoyment of the wine.

The WKes 653 is fitted with LED lighting 
which can be adjusted and dimmed for optimal 
 presentation of the best wines. Because the 
LEDs generate only minimal heat emission and 
no UV radiation, the wines can be displayed in 
the right light over an extended period without 
coming to harm.

1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

70↑   ↓

WKt 4551
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 94,17 / 0,257 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 201 ¹
Celkový objem: 414 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, terra / terra
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 70 / 74,2

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.499 €

70↑   ↓

WKes 4552
GrandCru Wine LED

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 116,80 / 0,320 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 201 ¹
Celkový objem: 436 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 70 / 74,2

Ovládacie prvky
·  MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.899 €

43↑   ↓

WKes 653
GrandCru Wine LED Smart

Steel

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 78,48 / 0,213 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 12 ¹
Celkový objem: 48 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN (+10 °C až +32 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel /  
nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Úložné rošty z bukového dreva
·  3 rošty
·  Zásuvka na poháre

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vhodné pre montáž na stenu
·  Pevný záves dverí vpravo
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 1.299 €
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Vinotéky na skladovanie vína Vinothek

1 Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

60↑   ↓

WKb 4212
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 176,66 / 0,484 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 200 ¹
Celkový objem: 402 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla,  
rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 73,9

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.099 €

60↑   ↓

WKr 3211
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 91,62 / 0,252 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 164 ¹
Celkový objem: 300 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, burgundy / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 135 / 60 / 73,9

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 1.049 €

60↑   ↓

WKr 4211
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 107,68 / 0,295 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 200 ¹
Celkový objem: 383 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, burgundy / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165 / 60 / 73,9

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  6 roštov

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 1.099 €

60↑   ↓

WKb 1812
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 122,64 / 0,337 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 66 ¹
Celkový objem: 135 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla,  
rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 89 / 60 / 61,3

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
·  3 rošty

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 929 €

60↑   ↓

WKb 3212
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 170,82 / 0,468 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 164 ¹
Celkový objem: 315 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla,  
rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 135 / 60 / 73,9

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Osvetlenie trvalo zapnuté
·  Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
·  4 rošty

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.199 €

60↑   ↓

WKr 1811
Vinothek Wine

Energetická trieda:   
Spotreba energie za rok / 24 hod: 75,56 / 0,208 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 66 ¹
Celkový objem: 128 l
Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   
Klimatická trieda: SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny: Full door, burgundy / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 89 / 60 / 61,3

Ovládacie prvky
·  MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Priestor na víno
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí 

+5 °C až +20 °C
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu 

cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
·  3 rošty

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomické tyčové madlo čierne
·  Vymeniteľný doraz dverí

Akciová cena: 849 €



ZKes 453

131

Humidor

Liebherr humidor s LED osvetlením a funkciou 
stmievania, zabudovanou do sklenených  
dverí. LED diódy prakticky nevyžarujú žiadne 
teplo, cigary môžu byť dlhodobo vystavené 
svetlu bez toho, aby bola ohrozená ich kvalita.

Presný elektronický riadiaci systém umožňuje 
vybrať teplotu, ktorá má byť nastavená v rozme-
dzí +16 °C až +20 °C. Vlhkosť môže byť tiež 
nastavená medzi 68 % a 75 %. Teplotný alarm 
upozorňuje užívateľa na  akékoľvek nezrovna-
losti v interiéri.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 20 – 21. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
Objemy sú uvádzané bez desatinných miest a vždy zaokrúhlené. Pri zobrazení celkových objemov sú preto možné odchýlky v zaokrúhlení. 

43↑   ↓

ZKes 453
Humidor LED Smart

Steel Cigar

Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel /  
nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 61,2 / 42,5 / 47,8

Ovládacie prvky
·  LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
·  Digitálne zobrazenie teploty a vlhkosti
·  Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
·  Alarm dverí akustický
·  Detská poistka

Humidor
·  1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +16 °C až +20 °C
·  Rozsah vlhkosti je nastaviteľný medzi 68 % až 75 %
·  Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím 

FreshAir
·  Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
·  LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
·  Vnútorná výbava zo španielskeho cédrového dreva
·  2 rošty

Výhody vybavenia
·  HardLine-Dizajn
·  Vhodné pre montáž na stenu
·  Pevný záves dverí vpravo
·  2 prezentačné boxy
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Zámok

Akciová cena: 2.399 €

Daten nicht 
gepflegt
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