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Vsebina

Izjemno nizka poraba električne energije

Podjetje Liebherr je bilo vedno zavezano energijski učinkovitosti, ki igra 
ključno vlogo od faze oblikovanja naprej.

Natančni elektronski regulatorji skupaj z optimiziranimi komponentami 
za hlajenje, izjemno izolativnimi materiali in zelo učinkovitimi kompresorji 
zagotavljajo, da naši aparati ponujajo odlično energijsko učinkovitost.

Podjetje Liebherr znova utira poti s svojo ponudbo hladilnikov in zamrzo-
valnikov ter ponuja privlačen izbor naprav v razredih energijske učinkovi-
tosti od A do A+++/–20 %.
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Opazna Kakovost: BioFresh
BioFresh tehnologija ponuja oprijemljivo, dolgo-
trajno svežino. Veliko živil bo bistveno bolje
ohranilo svoje zdrave in hranilne snovi, kot so
vitamini in minerali, v BioFresh predalu (s točno 
temperaturo 0 °C in prilagojenih pogojih 
 vlažnosti) kot v tradicionalnem hladilniku.

Profesionalna Kakovost
Kot specialist na področju hladilne tehnike
vam liebherr ponuja tudi širok izbor hladilnikov
za profesionalno rabo. V profesionalni uporabi
so zahteve o perfektnem shranjevanju in ohra-
njevanju svežine še bolj stroge. Vse izkušnje,
ki smo jih pridobili tokom razvoja v komercial-
nem sektorju, lahko sedaj vsakodnevno koris-
timo, ko vi uporabljate Liebherr aparate.

Testirana Kakovost
Da se resnično lahko zanesete na aparat 24
ur na dan in 365 dni v letu, smo vsako kompo-
nento testirali za dolgo življensko dobo že
od samega začetka oblikovanja. Kot primer,
tečaj vrat je testiran na 100.000 odpiranj/
zapiranj, preden je dan v proizvodnjo. Ta koli-
čina je primerljiva z uporabo več kot 15 let.

Dokazljiva kakovost
Pred pakiranjem se na vsakem aparatu naredi
inšpekcijski pregled kakovosti. Ta postopek
preizkuša vso hladilno tehnologijo in vse 
mehanske in elektronske komponente. Poleg 
tega se opravi tudi vizualni pregled za potrdi-
tev kakovosti izdelave.

Vsi proizvodni obrati podjetja Liebherr so cer-
tificirani v skladu z mednarodnimi standardi za 
upravljanje kakovosti (ISO 9001) in ravnanje 
z okoljem (ISO 1400). 
 
Vsi na novo izdelani gospodinjski aparati pod-
jetja Liebherr glede toplotne odpornosti in 
ognjevarnosti izpolnjujejo zahteve standarda 
IEC 60335-2-24 A2 člen 30.

Zagotovljena kakovost
Nudimo dveletno garancijo, ki pokriva vse
dele in stroške dela za popravilo ali zame-
njavo katerega koli dela naprave, ki se izkaže 
kot izdelek, defekten v materialu ali izdelavi. 
Nudimo tudi možnost, da se zaprosi za podalj-
šano garancijo do 10 let.

VCC kompresor
Moderni hitrostno nadzorovani VCC kompre-
sorji zagotavljajo odlično hlajenje in poskrbijo,
da naprava deluje optimalno energetsko in
stroškovno učinkovito. Delujejo zelo tiho.

Že več kot 60 let je Liebherr specialist za proizvodnjo visokokvalitetnih  
in inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov. Že od začetnih faz načrto-
vanja proizvoda, ki se nadaljuje skozi razvoj, proizvodnjo in trženje, 
je  Liebherr osredotočen na proizvodnjo inovativnih izdelkov  najvišje 
 kakovosti z brezčasno in elegantno obliko. Dosledno in konstantno 
 implementiranje novih idej in z izboljšano tehnologijo zagotavlja 
popolno svežino in kakovost hrane.

Kakovost
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Karakterizirano z eleganco in brezčasnim designom, 
 Liebherr hladilniki in zamrzovalniki zadovoljujejo in tudi 
presegajo najvišje estetske zahteve. Izrazita skrb za 
podrobnosti, kot je razvidno v izdelavi nerjaveče ploče-
vine, izbira kvalitetnih materialov, stilske notranjosti, ter 
GlassLine vratni predel, je tipična za naše aparate in 
 prikazuje načrtovano oblikovanje.

Dizajn

Dizajn za katerokoli kuhinjo
Da boste lahko uživali življensko 
zado voljstvo kot lastnik Liebherr 
aparata oz., poiskali idealen aparat 
za vas, vam nudimo široko paleto 
modelov v klasični nerjaveči ploče-
vini, BlackSteel, ali pa z elegantno 
stekleno fronto, kateri se vsi harmo-
nično uskladijo z vašo moderno 
kuhinjo ali dnevnim prostorom.

Dobro oblikovanje za 
vsakdanjo rabo
Pri Liebherr-ju gresta funkcionalnost 
in dizajn z roko v roki. Npr. za 
preprečevanje prstnih odtisov na 
vaših vratih iz nerjaveče pločevine 
smo jih prevlekli s površino imeno-
vano SmartSteel, za lažje in bolj 
prijetno odpiranje smo oblikovali 
ergonomsko oblikovan ročaj z inte-
griranim mehanizmom za odpiranje; 
da o stekleni polici v notranjosti  
s kapaciteto nosilnosti do 25 kg z 
možnostjo pranja v pomivalnem 
stroju niti ne govorimo.

Osvetlitev
Liebherr hladilniki in zamrzovalniki 
so opremljeni z moderno LED osve-
tlitvijo. Ob odprtju vrat bo notranjost 
enotno razsvetljena. LED osvetlitev 

ima dolgo življensko dobo, je ener-
gijsko učinkovita ter ne proizvaja 
toplote. Z izredno natančno posta-
vitvijo izbrane LED osvetlitve smo 
dosegli harmonično, rahlo modri-
kasto notranjo osvetlitev.

Nagrajeni dizajn
Vrhunski dizajn in kvaliteta naših 
aparatov sta bila nagrajena z 
veliko prestižnimi, mednarodnimi 
oblikovalskimi nagradami, kot so 
npr.; red dot, iF product design in 
Good Design.
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Liebherr je bil prvi, ki je implementiral veliko idej, katere so sedaj 
standardna oprema hladilnikov in zamrzovalnikov. Naprimer 
„frost-safe“ predal v zamrzovalniku, ki preprečuje izgubo  hladnega 
zraka ob odprtih vratih, patentirana BioFresh tehnologija in 
SoftSystem za boljše in lažje zapiranje vrat.

Inovativne ideje

Dajemo velik pomen neprestanemu 
razvoju naših izdelkov. Zatorej imamo  
v vseh proizvodnih obratih visoko teh-
nološko razvite centre s specializiranim 
osbejem. Naš cilj je biti najboljši v 
razredu v vsakem pogledu. Naprimer; 
naši izdelki so super ekonomični pri 
porabi električne energije zaradi vgrajene 
napredne elektronike in optimiziranimi 
hladilnimi cikli.

Učinkovitost v razredu 

Velika večina naših proizvodov spada 
v najvišji razred učinkovistosti. Naša 
želja je proizvesti aparate z ekonomsko 
učinkovitostjo, ki niso kompromis, ampak 
zadovojstvo. Veliko aparatov že presega 
učinkovitost za 20 % od razreda A+++.

Inovativnost za še večjo svežino 

Najnovejši hladilniki in zamrzovalniki 
ponujajo skoraj idealne razmere za vse 
vrste hrane. Zatorej poleg klasičnega 
hladilnika ponujajo tudi predele; BioCool 
predel za sadje in zelenjavo z nastavitvijo 
vlažnosti, BioFresh predali, v katerih meso, 
ribe, mlečni izdelki, ter sadje in zelenjava 
najdejo idelane pogoje za shranjevanje
in pa NoFrost zamrzovalni del za profesi-
onalno dolgoročno hranjenje živil.

Prepričljiv v vsakem detajlu

Ne more biti lažje kot so nastavitve s  
pomočjo displeja na dotik. Steklene 
police so nastavljive in prilagojene za čim 
bolj enostavno uporabo prostora. Rešetka 
za steklenice v notranjosti vrat (odvisno 
od modela) ali polica za steklenice, obe 
ponujata praktično in dodatno možnost
shranjevanja steklenic.

Inovativnost

1954
Ustanovljeno podjetje 
Liebherr aparati za 
domačo uporabo v 
Nemčiji

2018
Oblikujte svoj hladilnik

2019
Nova dimenzija  
vgradnih naprav

2004
Inovativne LED lučke  
za energijsko učinko-
vito osvetlitev

1987
NoFrost tehnologija 
odpravi potrebo po 
odtaljevanju

1996
Patentirana BioFresh 
 tehnologija – sistem za 
podaljšanje življenjske 
dobe shranjenih živil

1971
Prvi elektronski  
krmilnik

1993
Pretvorba iz CFC 
V HFC

2006
Prvi hladilnik s 5 
 različnimi tempera-
turnimi conami

2008
SoftSystem za nežno 
zapiranje vrat

2018
SmartDevice –  
pametno upravljanje 
hrane

2016
BluPerformance: 
Nova dimenzija  
v svežini

2014
Nov podpulten aparat 
z odpiranjem na pritisk 
TipOpen za enostavno 
vgradnjo

2013
Nove super varčne 
vgradne naprave

2009
SmartSteel prevleka 
zmanjša vidnost  
prstnih odtisov

2010
DuoCooling za  
boljšo zmogljivost  
in učinkovitost
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Fleksibilni dodatki 
za vašo napravo
Odkrijte raznolikost ponudbe dodatkov Liebherr 
za vaš hladilnik in si malce olajšajte vsakdan.

Organizacijski sistemi

Organizirajte si hladilnik po svojih željah: 
poleg sistemov VarioSafe in VarioBox 
vam ponujamo tudi organizacijo s fleksi-
bilnim podstavkom za jajca in sistemom 
FlexSystem. Zahvaljujoč našim policam za 
steklenice in sistemu sponk za označeva-
nje boste imeli pod nadzorom tudi svojo 
zalogo pijač.

Funkcije za izboljšanje  
življenjskega sloga

Naša posoda za maslo nudi prostor za 
različne velikosti masla in se popolnoma 
prilega na vse police. Posoda za ledene 
kocke s preprostim polnjenjem brez poliva-
nja. Preprostejše varčevanje z energijo: s 
ploščo za varčevanje z električno energijo 
Vario lahko zmanjšate porabo električne 
energije svojega zamrzovalnika NoFrost 
za do 30 %, ko ne uporabljate vseh 
 predalov.

Potrošni dodatki

Vaš hladilnik ima dele, ki jih je za opti-
malno delovanje treba redno menjavati. 
Vodne filtre in filtre z aktiviranim ogljikom 
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov 
Liebherr.

Ustrezne dodatke lahko po želenem modelu poiščete na spletu na home.liebherr.com



BluPerformance – 
Nova dimenzija
v svežini
Visoko kakovostni materiali, zelo natančna izdelava v vsaki podrobnosti 
ter enostavna za uporabo/natančna touch elektronika na dotik, definirajo 
novo BluPreformance linijo.

Kompaktna vgradnja hladilne tehnologije v aparatu in uporaba 
natančnega elektronskega krmiljenja omogočajo še boljšo energetsko 
učinkovitost, zagotavljajo večjo uporabno površino in izboljšano ergono-
mijo zamrzovalnega predela.

BioFresh in BioCool zagotavljata trajno kvalitetno svežino za shranjena 
živila. Z elegantno in brezčasno obliko so ti aparati vrhunec v vsaki kuhinji 
in vam zagotavljajo vsakodnevno zadovoljstvo pri uporabi za mnoga leta.

Boljša energetska učinkovitost

Perfektna osvetlitev

Večja učinkovitost

Uporabniku prijazno delovanje na dotik

Odlično udobje

Visoko-kvalitetni materiali

Boljša kvaliteta svežine
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Multifunkcijska
Touch-elektronika

Day-to-Day

Program Day-to-Day je usmerjen k vsakod-
nevnim zahtevam. Ponuja optimalno delovanje
hladilnika in njegovo učinkovitost z uporabo
stnadardnih temperaturnih nastavitev v hladilnih
in zamrzovalnih delih.

EnergySaver

EnergySaver program zmanjša porabo 
energije v primerjavi s porabo s standardnimi 
nastavitvami. Da varčuje z energijo, se temper-
ature v hladilniku in zamrzovalniku malenkostno 
zvišajo. Prikazovalnik prikaže tudi dodatne 
nasvete za varčevanje, kar lahko pomaga pri
zmanjševanju stroškov za elektriko.

Party

Party program je idealen za priprave na 
praznovanja: SuperCool in SuperFrost se 
začasno aktivirata, da se shrani in ohladi večja
količina hrane. Bottle-Timer zagotavlja hitro 
ohladitev pijač. Aparati z ledomatom lahko 
maksimalizirajo izdelavo ledenih kock.

MaxPerformance

Ko se uporablja program MaxPerformance,
aparat zagotavlja maksimalen nivo hlajenja.
Hladilni in zamrzovalni del sta nastavljena na
nižje temperature.

Holiday

Program Holiday minimalizira porabo energije
ob daljši odsotnosti od doma s tem, da se 
 temperatura v hladilnem delu nastavi na +15 °C 
in v zamrzovalnem delu na −18 °C.

Touch elektronika pri BluPreformance aparatih omogoča, da se vse 
funkcije lahko enostavno in udobno nastavijo z nežnim dotikom  
na zaslon. Visoko resolucijski 7" barvni prikazovalnik omogoča indi-
vidualne nastavitve. Prednastavljeni programi, kot so: 'EnergySaver', 
'MaxPerformance', 'Party' ali 'Holiday', pa pomagaajo pri doseganju 
optimalnega shranjevanja živil.
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Vitamini za zdravo prehrano

Samoumevno je, da je zelo pomembnno za 
novo kupljeno in sveže pridelano hrano, da se 
shrani pravilno, da se njihove hranilnee snovi 
ohranijo dalj časa. Rok uporabe in svvežina 
večine sadja in zelenjave se lahko bisstveno 
podaljšata s shranjevanjem v hladilnikku, še 
posebej v predalu BioFresh, z izjemo para-
dižnika. Presentljivo, vendar vsebnost  vitaminov 
v sadju in zelenjavi, se pri mnogiih živilihpri 
 shranjevanju v predalu BioFresh šee celo 
poveča. 

Idealna klima

Z visokim nivojem vlažnosti HydroSafe ponuja 
idealne pogoje za shranjevanje sadja in zele-
njave. Bolj suhi pogoji v DrySafe predelu pa so 
idealni za shranjevanje mesa, rib in mlečnih 
izdelkov. Vlažnost v HydroSafe predelu se lahko 
nastavi na suhi DrySafe predel s pomočjo 
nastavitene plošče.

Z BioFresh tehnologijo živila oostanejo sveža veliko dalj časa.  Shranjena 
na natančno določčeni temperaturi blizu 0 °C in pri pravem nivoju 
 vlažnosti, veliko živil ohhrani svoje hranilne snovi, kot so vitamini in minerali, 
veliko dlje kot v navaadnem hladilnem predalu

Kvaliteta svežine  
ima ime: BioFresh

Izvedite več o BioFreshu: 
biofresh.liebherr.com



SBSes 8496

Center svežine
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SmartSteel bistveno zmanjša pojavljanje vidnih 
prstnih odtisov, površina se zaradi kakovostnega 
oplemenitenega nerjavečega jekla posebej 
preprosto očisti in je tudi zelo odporna proti 
praskam.

Hladilnik in zamrzovalnik Side-by-Side 
SBSes 8496 s šestimi različnimi temperaturnimi 
območji ponuja številne inovativne rešitve. 
 Predal za vino ima dve neodvisno nastavljivi 
območji za shranjevanje vina pri želeni tempe-
raturi med +5 ºC in +20 ºC.

Side-by-Side kombinacije

Mehko zapiranje vrat SoftSystem je inovativni
sistem za več varnosti in udobja. V vratih vgrajen
SoftSystem blaži sunkovit udarec pri zapiranju
vrat. Celo pri polno naloženi notranji strani  
vrat SoftSystem zagotavlja posebno mehko 
zapiranje vrat. Pri kotu odpiranja približno  
45° pa se vrata samodejno zaprejo.

Ledomat IceMaker s stalnim priključkom vode
omogoča neprekinjeno oskrbo z ledenimi 
 kockami ob vsaki priložnosti. Ledomat IceMaker 
samodejno ohranja večjo količino ledu, pa naj 
bo to le za kakšno pijačo ali dve hladno pijačo 
ali dve ali za veliko zabavo.

Brez vzdrževanja in energijsko učinkovito:
dolga življenjska doba LED osvetlitve  omogoča 
perfektno osvetlitev notranjosti. LED diode 
oddajajo zelo malo toplote, kar zagotavlja, 
da je sveža hrana vedno optimalno shranjena. 
Prefinjen, vgrajen osvetlitveni dizajn zagotavlja 
maksimalno izkoriščen notranji prostor  
(ne vpliva na neto kapaciteto aparata).

Liebherrjeva tehnologija NoFrost omogoča pro-
fesionalno zmogljivost, ki zagotavlja dolgotrajno 
svežino. Ohlajen krožeči zrak hrano zamrzne, 
zračna vlaga pa se odpravi, tako da v zamrzoval-
niku nikoli ni ledu in tudi hrana nikoli ni prekrita s 

plastjo ledu. NoFrost pomeni, da odtaja-
nje ni potrebno.
Izvedite več o NoFrost na strani: 
nofrost.liebherr.com

Program BioFresh zagotavlja najprimernejšo klimo za resnično dolgo svežino. Pri temperaturi malo nad 0 °C in 
idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, fino aromo in privlačen 
videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu. 
BioFresh-Plus z svojo ločeno kontrolno enoto, vam ponuja še večjo fleksibilnost vašega shranjevanja. Ob shranje-
vanju rib ali morskih sadežev, lahko temepraturo v vrhnjem predalu spustite na –2 °C, ter z pomočjo nastavitve  

ba „DrySafe“ bodo te živila ostala sveža daljše obdobje. Medtem ko je priporočeno shranjevanje  tropskih 
sadežev pri temperature +6 °C in višji vlagi.
Izvedite več o BioFresh: biofresh.liebherr.com

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.

Kvaliteta v vsakem detajlu
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Side-by-Side kombinacije

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

121 121

SBSes 8496 
PremiumPlus

Klasifikacija energijske učinkovitosti: L ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 244 / 0,664 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 48
Skupna neto prostornina: 645 l (Hladilnik: 519 l, vključno z BioFresh predelom: 132 l / Predel za vino: 153 l / Zamrzovalnik: 126 l)
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 121 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen
·  Otroška ključavnica

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, VarioBox, 

nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  BioFresh-Plus
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic

Zamrzovalni predel 4
·  5 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
·  IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Predel za vino
·  6 krat temperaturni coni, nastavljivi med +5 °C od +20 °C
·  4 krat individualno nastavljiva krogotoka
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev
·  Bukov les
·  4 police, od tega 4 polici na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
· �,�transportna koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SWTNes 4285 v SmartSteel
SKBes 4380 v SmartSteel

SBSes 8483 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: L ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 251 / 0,686 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 688 l (Hladilnik: 562 l, vključno z BioFresh predelom: 172 l / Zamrzovalnik: 126 l)
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 121 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, VarioBox, 

nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
·  2 GlassLine police za shranjevanje v BioFresh predalu, od katerih je 1 deljena
·  VarioSafe
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 nastavljivi predali 

od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe
·  2 krat BioCool predal na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel 4
·  5 krat predal, VarioSpace
·  IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SBNes 4285 v SmartSteel
SKes 4370 v SmartSteel
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1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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SBSes 8773 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: L ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 258 / 0,702 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 635 l (Hladilnik: 367 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l / Zamrzovalnik: 268 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 121 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, VarioBox, 

nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, od katerih je 2 nastavljivi predali od 

Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 7 na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 na roler vodilih, 

VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SGNes 4375 v SmartSteel
SKBes 4370 v SmartSteel

SBSbs 8683 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: L ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 255 / 0,696 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 629 l (Hladilnik: 367 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l / Zamrzovalnik: 262 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 121 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, VarioBox, 

nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, od katerih je 2 nastavljivi predali 

od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  9 krat predal, od katerih je 5 na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 na roler vodilih, 

VarioSpace
·  IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 0,8 kg
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
· �,�transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SGNbs 4385 v BlackSteel
SKBbs 4370 v BlackSteel
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Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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SBSesf 7212 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: G
Poraba električne energije letno / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Skupna neto prostornina: 640 l (Hladilnik: 383 l / Zamrzovalnik: 257 l)
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,2 / 121 / 63

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  7 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 20 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SGNesf 3063 Prednja stran iz nerjaveče pločevine
SKesf 4240 Prednja stran iz nerjaveče pločevine

SBS 7212 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: G
Poraba električne energije letno / 24 h: 460 / 1,258 kWh
Skupna neto prostornina: 640 l (Hladilnik: 383 l / Zamrzovalnik: 257 l)
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,2 / 121 / 63

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  7 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 20 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

Model je sestavljen iz dveh ločenih naprav
SGN 3063 v bela
SK 4240 v bela
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Oba predala BioFresh se nahajata na kakovo-
stnih teleskopskih vodilih in ju lahko izvlečete 
brez prekomerne uporabe sile: za optimalen pre-
gled in izvrstne možnosti shranjevanja.  Stranske 
LED lučke zagotavljajo popolno osvetlitev preda-
lov. Odvisno od Vaših navad lahko večstransko 
uporabno polico za steklenice ali stekleno 
polico pod njo uporabite za shranjevanje lončkov 
ali posodic.

Predali na teleskopskih vodilih so visokokako-
vostni, gladko tečejo in so priročni za uporabo, 
tudi ko so zelo polni. Zagotavljajo popoln 
 pregled in veliko prostora za shranjevanje.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Frenchdoor kombinacije
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CBNes 6256 
PremiumPlus

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Skupna neto prostornina: 471 l (Hladilnik: 357 l, vključno z BioFresh predelom: 68 l /  
Zamrzovalnik: 114 l)
Glasnost: 43 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Nerjaveče jeklo
Zunanje mere v cm (v / š / g): 203,9 / 91 / 61,5

Kontrole
·  MagicEye za vrati, in na dotik 

občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool
·  Samodejni SuperFrost, 

količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  Variabilni pladenji za steklenice
·  LED stolpična osvetlitev na obeh 

straneh in LED stropna osvetlitev
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih, nastavite na HydroSafe 
ali DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal na teleskopskih vodilih, 

samodejno uvlečni
·  IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,3 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 2,7 kg
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

45 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminijasti paličasti ročaji
·  Prezračevanje spredaj
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja



CBNes 5778

Kombinirani hladilniki
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Kombinirani hladilniki

Naši kombinirani hladilniki  
z zmrzovalnikom
Liebherjev obsežni spekter hladilnikov, pa naj bo govora o kombiniranem ali nava-
dnem hladilniku, je tako širok, da vsakdo lahko najde pravi hladilnik zase, pa naj 
bojo zelje še tako zahtevne. N primer velika prednost naših hladilnikov je v sistemih 
kot so BioFresh, ali BioCool, in SmartFrost. Pomembno je le, da se odločite kaj želite, 
vsa naša tehnologija je potem na voljo v različnih modelih, oblikah in barvah.

Predali BioFresh zagotavljajo najprimernejšo klimo in resnično dolgo svežino. Pri 
 temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, 
ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, fino aromo in privlačen videz do trikrat dlje  
kot v običajnem hladilnem delu.

BioCool-Box omogoča regulacijo zračne vlage v notranjosti hladilnega dela, da se 
živila ohranjajo sveža dalj časa. BioCool-Box stojijo na koleščkih, ki gladko tečejo,  
kar omogoča enostavno uporabo in zagotavlja, da so shranjena živila dobro vidna. 
Raven zračne vlage v BioCool-Box se nastavlja z uporabo drsnika (označeno z 
 vodnimi kapljicami).

Liebherrjeva tehnologija NoFrost omogoča profesionalno zmogljivost, ki zagotavlja
dolgotrajno svežino. Ohlajen krožeči zrak hrano zamrzne, zračna vlaga pa se   odpravi, 
tako da v zamrzovalniku nikoli ni ledu in tudi hrana nikoli ni prekrita s plastjo ledu. 
NoFrost pomeni, da odtajanje ni potrebno.

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo 
močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajanje. Notranje stene so posebej 
 gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.

na strani 58

na strani 40 na strani 45

na strani 45 + 47
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BioCool-Box omogoča regulacijo zračne vlage v notranjosti hladilnega dela, da se živila ohranjajo sveža dalj 
časa. predali stojijo na teleskopskih vodilih, ki gladko tečejo, kar omogoča enostavno uporabo in zagotavlja,  
da so shranjena živila dobro vidna. Raven zračne vlage v BioCool-Box se nastavlja z uporabo drsnika (označeno 
z vodnimi kapljicami).

Brez vzdrževanja in energijsko učinkovito:
dolga življenjska doba LED osvetlitve omogoča 
perfektno osvetlitev notranjosti. LED diode  oddajajo 
zelo malo toplote, kar zagotavlja, da je sveža 
hrana vedno optimalno shranjena. Prefinjen, 
 vgrajen osvetlitveni dizajn zagotavlja  maksimalno 
izkoriščen notranji prostor (ne vpliva na neto 
kapaciteto aparata).

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v 
zamr-zovalnem prostoru in na živilih zelo močno 
zmanjša. Tako odpade pogosto odtajevanje. 
Notranje stene so posebej gladke in so zaradi 
tega eno-stavne za čiščenje.

Liebherrjeva tehnologija NoFrost omogoča profesi- 
onalno zmogljivost, ki zagotavlja dolgotrajno sve-
žino. Ohlajen krožeči zrak hrano zamrzne, zračna 
vlaga pa se odpravi, tako da v zamrzovalniku 
nikoli ni ledu in tudi hrana nikoli ni prekrita s plastjo 

ledu. NoFrost pomeni, da odtajanje ni 
potrebno.
Izvedite več o NoFrost tehnologiji: 
nofrost.liebherr.com

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je 
vedno mogoče prilagoditi individualnim potre-
bam uporabnika. Police so namreč odporne 
proti lomu ter poškodbam površine in jih je 
enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki 
je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na 
hitro pripraviti prostor tudi za višje posode.

Predali BioFresh zagotavljajo najprimernejšo klimo in resnično dolgo svežino. Pri temperaturi malo nad 0 °C in 
idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, fino aromo in privlačen 
videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu. 
BioFresh-Plus z svojo ločeno kontrolno enoto, vam ponuja še večjo fleksibilnost vašega shranjevanja. Ob shranje-
vanju rib ali morskih sadežev, lahko temepraturo v vrhnjem predalu spustite na –2 °C, ter z pomočjo nastavitve  

ba „DrySafe“ bodo te živila ostala sveža daljše obdobje. Medtem ko je priporočeno shranjevanje tropskih 
sadežev pri temperature +6 °C in višji vlagi.
Izvedite več o BioFreshu: biofresh.liebherr.com

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Visokoresolucijski in visoko kontrastni 7" TFT 
barvni zaslon je integriran v vaših vratih in vam 
zagotavlja individualne nastavitve s pomočjo 
uporabniško pri-jaznega menija. Vaša naprava je 
pripravljena na vaše zahteve in ima pred nastavljene 
funkcije kot so EnergySaver, MaxPerformance, 
Party or Holiday za optimalno shranjevanje živil. 
Alarm in njegova sporočila so namenjena za 
dodatno varnost pri vašem shranjevanju.

Skoraj vsa vrata iz nerjavečega jekla so opre-
mljena s površino SmartSteel. SmartSteel 
bistveno zmanjša pojavljanje vidnih prstnih  
odtisov, površina se zaradi kakovostnega 
oplemenitenega ner-javečega jekla posebej 
preprosto očisti in je tudi zelo odporna proti 
praskam.

Predale v zamrzovalniku in steklene police lahko 
odstranite. VarioSpace – praktične rešitve za 
shranjevanje velikih izdelkov.

LED BioFresh osvetlitev je vgrajena v horizon-
talno delitveno ploščo. Energetsko učinkovita,  
z dolgo življenjsko dobo in brez vzdrževanja 
LED lučka za-gotavlja odlično osvetlitev odprtih 
BioFresh predalov in zagotavlja da je shranjena 
hrana dobro vidna.

Modeli BluPerformance imajo svojo hladilno tehnologijo integrirano v podstavku, s čimer se poveča kapaciteta in 
zmanjšajo neprijetni zvoki delovanja hladilnika, Zatorej gresta maksimalna učinkovitos z roko v roki z občutno večjo 
kapaciteto in manjšo porabo energije.
1. Omrežni priključek za napravovtič 2. Funkcionalni stenski distančnik, ki ohranja razdaljo in omogoča priključitev aparata 
3. VCC kompresor 4. Podnožje ventilatorja z dušenjem hrupa 5. Kondenzator 6. Odtok vode za odtaljevanje

Natančna in neodvisna nastavitev temperature 
 hladilnega in zamrzovalnega dela pri kombiniranih 
hladilnikih s pomočjo sistema DuoCooling,  
kar omogočata dva ločeno nastavljiva hladilna 
krogotoka. Pri sistemu DuoCooling ni nikakršnega 
mešanja zraka med hladilnim in zamrzovalnim 
delom, kar preprečuje tudi kakršenkoli zunanji vpliv 
na shranjeno hrano in njeno izsuševanje. 

Trpežen ročaj prefinjenega visokokakovostnega 
videza in z vgrajenim mehanizmom za 
 odpiranje zagotavlja preprosto in lahkotno 
 odpiranje vrat.

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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2,4" TFT prikazovalnik za vrati z upravljalnim 
konceptom na dotik: Visokoresolucijski, visoko-
kontrastni, črnobel prikazovalnik na dotik, bel na 
črnem ozadju, je vgrajen za vrati in omogoča 
intuitivno nastavitev temperature. 

LED osvetlitev zadnje stene je vgrajena v zadnji del horizontalne delitvene plošče. Energetsko učinkovita, okolju 
prijazna in brez vzdrževanja LED lučka optimalno osvetli zadnji del hladilnega dela, od spodaj navzgor in zago-
tavlja enotni, kakovostni osvetlitveni koncept.

SoftTelescopic vodila na BioFresh predalih 
omogočajo gladko in enostavno odpiranje in 
zapiranje, kar daje lagodnost ob vsakodnevni 
uporabi.

Visoko zmogljiv Power-Cooling sistem omogoča, 
da se sveža živila hitro ohladijo in se po celotni 
notranjosti aparata ohranja enakomerna tempe-
ratura. FreshAir aktivni ogljeni filter, ki je vgrajen 
v ventilator, očisti krožeči zrak in hitro ujame 
vonjave iz okolja. Priročna opozorilna funkcija 
na nadzorni plošči pokaže, kdaj je filter pot-
rebno zamenjati.

Vgrajen sistem zapiranja vrat SoftSystem ublaži 
zapiranje celo pri polno naloženi notranji strani 
vrat; zagotavlja mehko zapiranje in preprečuje, 
da bi steklenice ali druga hrana padli z vrat 
 hladilnika. Pri kotu približno 35° se vrata avto-
matsko zaprejo.

Inovativen in edinstven detajl opremljenosti vseh 
modelov s sistemom BioFresh je večstransko 
uporabna polica za ste klenice. Po potrebi 
lahko uporabite tudi stekleno polico, ki se 
nahaja pod polico za steklenice. Glede na 
Vaše nava de pa lahko integrirano stekleno 
polico uporabljate tudi za shranjevanje južnega 
sadja, lončkov ali posodic. 

Samodejna SuperFrost finkcija omogoča hitro, 
kvalitetno in učinkovito zamrzovanje. Funkcija 
hitro zmanjšuje temperaturo zamrzovalnika 
na -32 °C da bi se čimbolj ohranili vitamini in 
minerali v živilih. SuperCool funkcija pa znižuje 
temperaturo haldil nika na +2 °C na želeno 
časovno obdobje 3, 6, 9 ali 12 ur odvisno od 
količine živil.

Kombinirani hladilniki

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Ledomat IceMaker s stalnim priključkom vode 
omogoča neprekinjeno oskrbo z ledenimi 
 kockami ob vsaki priložnosti. Ledomat IceMaker 
samodejno ohranja večjo količino ledu, pa naj 
bo to le za kakšno pijačo ali dve hladno pijačo 
ali dve ali za veliko zabavo.

BioFresh-Plus omogoča še večjo prilagodljivost 
za individualno shranjevanje hrane. Zahvaljujoč 
nastavljivim temperaturnim območjem 0 °C in 
−2 °C je mogoče različna živila, npr. sadje, 
zelenjavo, ribe in morsko hrano, pa tudi meso 
in mlečne izdelke, hraniti dlje kot v običajnih 
 hladilnih delih. BioFresh-Plus Safe vključuje 
raznoliki Fish & Seafood Safe.

70 6070

CBNef 5735 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 381 l (Hladilnik: 275 l, vključno z BioFresh predelom: 108 l /  
Zamrzovalnik: 106 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 70 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Vgrajena polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CBNes 4898 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 338 l (Hladilnik: 240 l, vključno z BioFresh predelom: 94 l /  
Zamrzovalnik: 98 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  7" TFT-barvni display na vratih, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  BioFresh-Plus
·  2 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, 

od katerih je 1 nastavljivi predali 
od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe, 
1 FlexSystem

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, od katerih je 1 na roler 

vodilih, VarioSpace
·  IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CBNes 5778 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 195 / 0,534 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 381 l (Hladilnik: 275 l, vključno z BioFresh predelom: 108 l /  
Zamrzovalnik: 106 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 70 / 66,5 ¹

Kontrole
·  7" TFT-barvni display na vratih, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  2 krat BioFresh predal z SoftTelescopic

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, od katerih je 2 na roler 

vodilih, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Razpoložljive barve / materiali:
CBNbe 5778 v bež
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

6060 6060

CBNbs 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 343 l (Hladilnik: 242 l, vključno z BioFresh predelom: 94 l /  
Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Vgrajena polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih, od katerih je 1 nastavljivi 
predali od Fruit & Vegetable-Safe 
do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Prezračevanje spredaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CBNbs 4878 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 186 / 0,508 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 344 l (Hladilnik: 243 l, vključno z BioFresh predelom: 97 l /  
Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  7" TFT-barvni display na vratih, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  2 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, 

od katerih je 1 nastavljivi predali 
od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, od katerih je 2 na roler 

vodilih, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CBN 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 343 l (Hladilnik: 242 l, vključno z BioFresh predelom: 94 l /  
Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Vgrajena polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih, od katerih je 1 nastavljivi 
predali od Fruit & Vegetable-Safe 
do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim 

mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CBNef 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 186 / 0,507 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 343 l (Hladilnik: 242 l, vključno z BioFresh predelom: 94 l /  
Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Vgrajena polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih, od katerih je 1 nastavljivi 
predali od Fruit & Vegetable-Safe 
do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm (1,5 cm Bluperformance aparati). 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

75 75 70

CNPesf 5156 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 289 / 0,791 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 453 l (Hladilnik: 338 l / Zamrzovalnik: 115 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 202 / 75 / 63 ¹

Kontrole
·  LCD display na vratih, in na dotik 

občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool
·  Samodejni SuperFrost, 

količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na 

koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 14 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z 

vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

CNPesf 4613 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 265 / 0,726 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 420 l (Hladilnik: 338 l / Zamrzovalnik: 82 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186 / 75 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni 

in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z 

vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CNef 5745 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 182 / 0,496 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 397 l (Hladilnik: 294 l / Zamrzovalnik: 103 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 70 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  IceMaker z posodo za vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 2,2 kg
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 5735 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 402 l (Hladilnik: 296 l / Zamrzovalnik: 106 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 70 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CNef 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 361 l (Hladilnik: 260 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CNef 4845 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 356 l (Hladilnik: 258 l / Zamrzovalnik: 98 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  IceMaker z posodo za vodo
·  Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
·  Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CNef 4335 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 321 l (Hladilnik: 220 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CNbs 4015 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 356 l (Hladilnik: 269 l / Zamrzovalnik: 87 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na 

koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

18 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CNef 4015 Prednja stran iz nerjaveče 
pločevine

CNbs 3915 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 263 / 0,718 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 340 l (Hladilnik: 221 l / Zamrzovalnik: 119 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na 

koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

18 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CNef 3915 Prednja stran iz nerjaveče 
pločevine
CN 3915 v bela

CNbe 4015 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 252 / 0,688 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 356 l (Hladilnik: 269 l / Zamrzovalnik: 87 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bež / Bež
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na 

koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

18 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 4015 v bela

CNef 3515 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 237 / 0,648 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 308 l (Hladilnik: 221 l / Zamrzovalnik: 87 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na 

koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

18 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 3515 v bela
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CNbs 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 361 l (Hladilnik: 260 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim 

mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CNfr 4335 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 321 l (Hladilnik: 220 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: FireRed / FireRed
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CN 4835 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 174 / 0,474 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 361 l (Hladilnik: 260 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim 

mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

CN 4335 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 165 / 0,451 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 321 l (Hladilnik: 220 l / Zamrzovalnik: 101 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim 

mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CNel 4813 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 250 / 0,684 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 338 l (Hladilnik: 243 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 4813 v bela

CNel 4313 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 304 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

CNel 4713 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 264 / 0,721 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 328 l (Hladilnik: 199 l / Zamrzovalnik: 129 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 4713 v bela

CNel 4213 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 253 / 0,692 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 294 l (Hladilnik: 165 l / Zamrzovalnik: 129 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 4213 v bela



CNno 4313
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 304 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: FrozenBlue / FrozenBlue
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

CNfb 4313 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 304 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: KiwiGreen / KiwiGreen
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

CNkw 4313 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 304 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: NeonOrange / NeonOrange
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

CNno 4313 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 240 / 0,655 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 304 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 95 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bež / Bež
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CN 4313 v bela

CNbe 4313 
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CPel 4813 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 160 / 0,437 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 342 l (Hladilnik: 243 l / Zamrzovalnik: 99 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, (časovno 

omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

30 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 12 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CP 4813 v bela

CUel 3331 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 211 / 0,576 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 296 l (Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 84 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 181,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 27 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CPel 4313 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 153 / 0,418 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 308 l (Hladilnik: 209 l / Zamrzovalnik: 99 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilni in zamrzovalni del
·  Samodejni SuperFrost, (časovno 

omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Plastične police za vrata        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje 

in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

30 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 12 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Vertikalni potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CP 4313 v bela

CU 3331 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 211 / 0,576 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 296 l (Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 84 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 181,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 27 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

55 5555

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 265 l 
(Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 53 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: NeonOrange / NeonOrange
Zunanje mere v cm (v / š / g): 161,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in 

konzervirano hrano, podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 25 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CUno 2831 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 265 l 
(Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 53 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: KiwiGreen / KiwiGreen
Zunanje mere v cm (v / š / g): 161,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in 

konzervirano hrano, podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 25 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CUkw 2831 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 265 l 
(Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 53 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: FrozenBlue / FrozenBlue
Zunanje mere v cm (v / š / g): 161,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in 

konzervirano hrano, podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 25 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CUfb 2831 
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

55 55

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 192 / 0,525 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 265 l (Hladilnik: 212 l / Zamrzovalnik: 53 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 161,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 25 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CU 2831 v bela

CUel 2831 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 209 l (Hladilnik: 156 l / Zamrzovalnik: 53 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 137,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 25 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CU 2331 v bela

CUel 2331 
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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CTNesf 3663 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 223 / 0,610 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 306 l (Hladilnik: 246 l / Zamrzovalnik: 60 l)
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 191,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni in 

zamrzovalni del
·  Individualno regulirani hladilni 

krogotoki: 2
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
· �,�VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z 

vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CTN 3663 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 223 / 0,610 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 306 l (Hladilnik: 246 l / Zamrzovalnik: 60 l)
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 191,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni in 

zamrzovalni del
·  Individualno regulirani hladilni 

krogotoki: 2
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo na koleščkih

Zamrzovalni predel 4
· �, �VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji z vgrajenim 

mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CTPesf 3316 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 211 / 0,577 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 307 l (Hladilnik: 232 l / Zamrzovalnik: 75 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 176,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnik
·  Individualno regulirani hladilni 

krogotoki: 1
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �,�VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z 

vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CTP 3316 v bela

CTNesf 3223 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 213 / 0,582 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 273 l (Hladilnik: 213 l / Zamrzovalnik: 60 l)
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 176,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey za hladilni in 

zamrzovalni del
·  Individualno regulirani hladilni 

krogotoki: 2
·  Samodejni SuperFrost, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za 

steklenice in konzervirano hrano, 
podstavek za jajčka

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in 

zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �,�VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z 

vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CTN 3223 v bela
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CTel 2531

67

Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

55 55

CTel 2931 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 202 / 0,551 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 270 l (Hladilnik: 218 l / Zamrzovalnik: 52 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 157,1 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CT 2931 v bela

CTel 2531 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 233 l (Hladilnik: 189 l / Zamrzovalnik: 44 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 140,1 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �, �VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 22 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Kombinirani hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Velik zamrzovalni del s 4 zvezdicami, nameščen 
nad hladilnim delom, ponuja veliko prostora za 
dolgoročno zamrznitev svežih živil na tak način, 
da se ohranijo  vitamini in minerali. Polica za 
odlaganje iz  varnostnega stekla  olajša pregled 
in dostop.

Ergonomsko oblikovane, izjemno globoke 
prozorne predale za zelenjavo je mogoče 
preprosto čistiti, hkrati pa nudijo tudi veliko 
 prostora za shranjevanje sadja in zelenjave.

55 55 55

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 233 l (Hladilnik: 189 l / Zamrzovalnik: 44 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 140,1 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �,�VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 22 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CT 2531 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 196 l (Hladilnik: 152 l / Zamrzovalnik: 44 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Videz nerjavnega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 124,1 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �,�VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 22 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CTel 2131 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 176 / 0,481 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 196 l (Hladilnik: 152 l / Zamrzovalnik: 44 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 124,1 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
· �, �VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 22 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Potopljeni ročaji
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

CT 2131 
Comfort



KBbs 4370

Hladilniki
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Hladilniki

Hladilniki

Podpultni hladilniki Kompaktni hladilnik

na strani 80

na strani 84

na strani 78

na strani 91

Predali BioFresh zagotavljajo najprimernejšo klimo in resnično dolgo svežino. Pri 
 temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso,  
ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, fino aromo in privlačen videz do trikrat dlje  
kot v običajnem hladilnem delu.

BioCool-Box omogoča regulacijo zračne vlage v notranjosti hladilnega dela, da se  
živila ohranjajo sveža dalj časa. BioCool-Box stojijo na koleščkih, ki gladko tečejo,  
kar omogoča enostavno uporabo in zagotavlja, da so shranjena živila dobro vidna.  
Raven zračne vlage v BioCool-Box se nastavlja z uporabo drsnika (označeno z   
vodnimi kapljicami).

Pregled naših 
hladilnikov
Hladilnike Liebherr odlikuje impresivna tehnologija svežine. Ponudba sega od 
modelov s klasičnim predalom za zelenjavo, do modelov BioCool z nastavljivo 
vlažnostjo, pa vse do naprav BioFresh, ki zagotavljajo najdaljše ohranjanje 
 svežine. Ne glede na to, kaj iščete, boste v celoviti ponudbi hladilnikov Liebherr 
zagotovo našli pravi hladilnik, ki bo izpolnil vaše potrebe in zahteve.
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Predali BioFresh na teleskopskih vodilih so vgrajeni v posodo in skoraj popolnoma zravnani z njeno površino. 
Izvlečete in odstranite jih lahko tudi pri kotu odpiranja vrat 90°. Predali BioFresh predalom z nadzorno ploščo za  
vlago se lahko po izbiri uporabljajo kot HydroSafe ali DrySafe.

Visoko zmogljiv Power-Cooling sistem omo-
goča, da se sveža živila hitro ohladijo in se po 
celotni notranjosti aparata ohranja enakomerna 
temperatura. FreshAir aktivni ogljeni filter, ki 
je vgrajen v ventilator, očisti krožeči zrak in hitro 
ujame vonjave iz okolja. Priročna opozorilna 
funkcija na nadzorni plošči pokaže, kdaj je filter 
potrebno zamenjati.

Vgrajen sistem zapiranja vrat SoftSystem ublaži
zapiranje celo pri polno naloženi notranji strani
vrat; zagotavlja mehko zapiranje in preprečuje,
da bi steklenice ali druga hrana padli z vrat 
 hladilnika. Pri kotu približno 35° se vrata avto-
matsko zaprejo.

Hladilniki

2,4" TFT prikazovalnik za vrati z upravljalnim 
konceptom na dotik: Visokoresolucijski, visoko-
kontrastni, črnobel prikazovalnik na dotik, bel na 
črnem ozadju, je vgrajen za vrati in omogoča 
intuitivno nastavitev temperature.

Škatla BioCool-Box omogoči reguliranje stopnje vlažnosti v hladilnem delu, da sadje in zelenjava dlje ostaneta 
sveža. Nameščena je na koleščkih, ki gladko tečejo, kar omogoča preprosto uporabo in dober pregled nad 
hrano. Raven vlage se nadzoruje z drsnikom.

Predal VarioSafe nudi jasno preglednost in 
omogoča red. Je idealen prostor za manjše 
zabojčke, tube in kozarce s hrano. Predal lahko 
namestite na svetlobni steber v različnih višinah.

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Hladilniki

LED osvetlitev zadnje stene je vgrajena v zadnji del horizontalne delitvene plošče. Energetsko učinkovita,  
okolju prijazna in brez vzdrževanja LED lučka optimalno osvetli zadnji del hladilnega dela, od spodaj navzgor  
in zagotavlja enotni, kakovostni osvetlitveni koncept.

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine 
je vedno mogoče prilagoditi individualnim 
 potrebam uporabnika. Police so namreč 
odporne proti lomu ter poškodbam površine 
in jih je  enostavno čistiti. 

Zamenljiva tesnila vrat pomagajo ohraniti 
hrano svežo in pripomorejo k optimalni higieni. 
Oblikovana so tako, da ustrezajo barvi vrat 
naprave ali ohišja, da jih je mogoče preprosto 
namestiti, očistiti in zamenjati.

Modeli BluPerformance imajo svojo hladilno tehnologijo integrirano v podstavku, s čimer se poveča kapaciteta in 
zmanjšajo neprijetni zvoki delovanja hladilnika, Zatorej gresta maksimalna učinkovitos z roko v roki z občutno večjo 
kapaciteto in manjšo porabo energije.
1. Omrežni priključek za napravovtič 2. Funkcionalni stenski distančnik, ki ohranja razdaljo in omogoča priključitev aparata 
3. VCC kompresor 4. Podnožje ventilatorja z dušenjem hrupa 5. Kondenzator 6. Odtok vode za odtaljevanje

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 6060 60

KBbs 4374 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 338 l (Hladilnik: 314 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l /  
Zamrzovalnik: 24 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnike in predale BioFresh
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stolpična osvetlitev na obeh 

straneh
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, 

od katerih je 2 nastavljivi predali 
od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

16 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

KBbs 4370 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 367 l (Hladilnik: 367 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Črno jeklo (SmartSteel) / Črno jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnike in predale BioFresh
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  4 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, 

od katerih je 2 nastavljivi predali 
od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

KBes 4374 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 128 / 0,350 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 338 l (Hladilnik: 314 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l /  
Zamrzovalnik: 24 l)
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnike in predale BioFresh
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, 
posoda za maslo

·  3 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  VarioSafe
·  Variabilni pladenj za steklenice
·  LED stolpična osvetlitev na obeh 

straneh
·  LED osvetlitev za BioFresh
·  LED osvetlitev zadnje stene
·  3 krat BioFresh predal z SoftTelescopic, 

od katerih je 2 nastavljivi predali 
od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 

16 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

KBef 4330 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 90 / 0,244 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 366 l (Hladilnik: 366 l, vključno z BioFresh predelom: 133 l)
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, 

in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 

hladilnike in predale BioFresh
·  Samodejni SuperCool, 

(časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: 

viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh
·  PowerCooling skupaj z FreshAir 

aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom 

za steklenice in konzervirano hrano, 
nastavljiv podstavek za jajca

·  5 GlassLine police za shranjevanje, 
od katerih je 1 deljena

·  Vgrajena polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  3 krat BioFresh predal na teleskopskih 

vodilih, od katerih je 2 nastavljivi 
predali od Fruit & Vegetable-Safe 
do DrySafe

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje 

ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna 

koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Razpoložljive barve / materiali:
KB 4330 v bela
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Hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm (1,5 cm Bluperformance aparati). 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 63 / 0,171 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 390 l
Glasnost: 36 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Premium GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, VarioBox, 

nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
·  6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  VarioSafe
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
·  2 krat BioCool predal na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 75 / 0,204 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 342 l
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

nastavljiv podstavek za jajca
·  6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 148 / 0,404 kWh
Skupna neto prostornina: 383 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,2 / 60 / 63

Kontrole
·  MagicEye za vrati, tipke na dotik
·  LED temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  7 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  LED stropna osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 75 / 0,204 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 342 l
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik
·  PowerCooling skupaj z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

nastavljiv podstavek za jajca
·  6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED stropna osvetlitev
·  1 krat BioCool predal na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Kef 4370 
Premium

Kef 3730 
Comfort

K 4220 
Comfort

K 3730 
Comfort



82 83

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Hladilniki

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 55 60 55

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 109 / 0,296 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 297 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 144,7 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
Ksl 3130 v srebrna

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 178 / 0,485 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 250 l (Hladilnik: 229 l / Zamrzovalnik: 21 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Srebrna / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 140,2 / 55 / 63 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 15 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
K 2814 v bela

K 3130 
Comfort

Ksl 2814 
Comfort

K 2630 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 104 / 0,283 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 248 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 125 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool

Hladilnik
·  PowerCooling
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

K 2330 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 126 / 0,344 kWh
Skupna neto prostornina: 213 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 117,5 / 55 / 63

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel        z držalom za steklenice in konzervirano hrano, 

podstavek za jajčka
·  5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
·  Polica za steklenice
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat



TP 1724

84 85

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Podpultni hladilniki

60 60 60 60

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 99 / 0,270 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 136 l 
(Hladilnik: 118 l / Zamrzovalnik: 18 l)
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey za hladilnik

Hladilnik
·  Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 15 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1760 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 64 / 0,173 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 154 l
Glasnost: 35 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperCool

Hladilnik
·  Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1724 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 98 / 0,266 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 143 l 
(Hladilnik: 125 l / Zamrzovalnik: 18 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1720 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 62 / 0,169 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 145 l
Glasnost: 35 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1764 
Premium



86 87

Podpultni hladilniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

55 50 5060 60 55

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 122 l 
(Hladilnik: 107 l / Zamrzovalnik: 15 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Skupna neto prostornina: 122 l 
(Hladilnik: 107 l / Zamrzovalnik: 15 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Srebrna / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Skupna neto prostornina: 122 l 
(Hladilnik: 107 l / Zamrzovalnik: 15 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1414 
Comfort

Tsl 1414 
Comfort

T 1414 
Comfort

TPesf 1714 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 146 / 0,399 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 143 l 
(Hladilnik: 125 l / Zamrzovalnik: 18 l)
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 61 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Pladenj za ledene kocke
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TPesf 1710 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 145 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 61 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 

1 deljena
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TP 1514 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 143 / 0,391 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 133 l 
(Hladilnik: 116 l / Zamrzovalnik: 17 l)
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke 
v delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Podpultni hladilniki

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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T 1504 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 182 / 0,498 kWh
Skupna neto prostornina: 133 l 
(Hladilnik: 116 l / Zamrzovalnik: 17 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 55,4 / 62,3

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata, podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Tb 1400 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Skupna neto prostornina: 136 l
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Črno / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Plastične police za vrata        z držalom za steklenice in 

konzervirano hrano, podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Tbe 1404 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Skupna neto prostornina: 122 l 
(Hladilnik: 107 l / Zamrzovalnik: 15 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bež / Bež
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata, podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

T 1400 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 118 / 0,321 kWh
Skupna neto prostornina: 136 l
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Plastične police za vrata, podstavek za jajčka
·  4 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

T 1404 

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 177 / 0,484 kWh
Skupna neto prostornina: 122 l 
(Hladilnik: 107 l / Zamrzovalnik: 15 l)
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 50,1 / 62

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
·  CoolPlus funkcija

Hladilnik
·  Plastične police za vrata, podstavek za jajčka
·  2 GlassLine police za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

Zamrzovalni predel 4
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega 

prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v 
delovni površini) in snemljivega pokrova

·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

TX 1021 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 113 / 0,309 kWh
Skupna neto prostornina: 86 l (Hladilnik: 86 l vključno z 
zamrzovalnik 0-zvezdic: 6 l)
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 63 / 55,4 / 62,4

Kontrole
·  Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik
·  Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, 

podstavek za jajčka
·  1 GlassLine polica za shranjevanje
·  LED osvetlitev
·  2 predla za sadje v zelenjavo
·  Predelek z 0-zvezdic (0 °C do –6 °C)
·  Pladenj za ledene kocke

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Kompaktni hladilnik

Inovativna LED osvetlitev je vgrajena v strop,  
ter tako varčuje na uporabnem prostoru. Za 
 optimalni pregled, je možno osvetlitev ugasniti 
ali pa jo zmanjšati.

Čeprav izgleda majhen ta hladilnik nudi prostor 
za do 60 pločevink, ali 27 steklenic od 0,5 l. 
Pocinkane rešetke so nastavljive po višini.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

42,5

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 107 / 0,293 kWh
Skupna neto prostornina: 42 l
Glasnost: 35 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice: Steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla in SmartSteel /  
Nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 61,2 / 42,5 / 45

Kontrole
·  Mehanska kontrola, zunanja kontrolna lestvica

Hladilnik
·  1 krat temperaturna cona ki je nastavljiva med +2 °C do +10 °C
·  LED permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Galvanizirane mrežaste poličke

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Primerno za stensko montažo
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

CMes 502 



GN 5275

Zamrzovalniki
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na strani 100 na strani 106

na strani 107 na strani 110

Z izbiro med NoFrost, SmartFrost ali StopFrost Liebherrjevi hladilniki ponujajo maksi-

malno udobnost. Z visokimi zamrzovalniki, podpultnimi zamrzovalniki in zamrzovalnimi 

skrinjami ima Liebherr pravo napravo za vse potrebe. Izbirate lahko med številnimi 

 velikostmi in izberete želeno opremo.

Zamrzovalniki

Podpultni zamrzovalniki Zamrzovalne skrinje

Liebherrjeva tehnologija NoFrost omogoča profesionalno zmogljivost, ki zagotavlja
dolgotrajno svežino. Ohlajen krožeči zrak hrano zamrzne, zračna vlaga pa se   odpravi, 
tako da v zamrzovalniku nikoli ni ledu in tudi hrana nikoli ni prekrita s plastjo ledu. 
NoFrost pomeni, da odtajanje ni potrebno.

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo 
močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajanje. Notranje stene so posebej 
 gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.

Inovativni sistem StopFrost nudi dve odločilni prednosti: nabiranje ledu v zamrzovalnem 
prostoru in na živilih je zmanjšano, zaradi česar odpade pogosto odtajanje. Poleg 
tega pa s sistemom StopFrost po odpiranju in zapiranju pokrova skrinje ne pride 
več do nastajanja podtlaka. Zamrzovalno skrinjo sedaj lahko odpirate brez truda.

Aparat je primeren za temperaturo okolice do -15 °C. Zamrzovalniki, podpultni 
 zamrzovalniki in skrinje z to oznako so dizajnirani za optimalno dleovanje tudi  
pri izjemno nizkih temperaturah okolice do -15 °C. To pomeni, da aparate z to 
oznako lahko postavite tudi na zunanje neogrevane prostore.

Naši zmrzovalniki: 
pregled celote

Zamrzovalniki
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Zamrzovalniki

Da imate čim bolj enostaven dostop do živil tudi v primeru ko so vaši predali polni so pri „BluPerformance“ 
 aparatih vaši predali nameščeni na posebnih valjčkih. Za priročno hranjenje in jemanje živil rahlo nagnite  
vrnji del predala navzgor za lažje odpiranje. Položaj in velikost spodnjega predala sta idealna za hranjenje 
 sladoledov, začimb in drugih malih predmetov. 

Indikator stanja je diskretno vgrajen v vrata aparata, kar omogoča hitro in enostavno oceno stanja aparata, 
tudi če so vrata zaprta. Modra lučka označuje, da naprava deluje pravilno. V primeru kakršnih koli nepravilnosti 
prične lučka utripati rdeče in zvočni signal se aktivira. Ko odpremo vrata, se indikator stanja izklopi in LED notranja 
osvetlitev prihaja na optimalno osvetlitev predalov. Takoj po zaprtju vrat, se indikator stanja preklopi nazaj na 
začetek.

Za zajamčeno dolgotrajno svežino vaših živil
aparati NoFrost nudijo profesionalno moč hlaje-
nja. živila so zamrznjena s pomočjo krožečega 
zraka, zračna vlaga pa se odvaja ven zamr-
znjena s pomočjo krožečega zraka in. Tako se  
v zamrzovalniku in na živilih led ne nabira več. 
Pri aparatih s sistemom NoFrost odtajanje ni  
več potrebno.

2.4" TFT prikazovalnik za vrati z upravljalnim
konceptom na dotik: Visokoresolucijski, visoko-
kontrastni, črnobel prikazovalnik na dotik, bel na 
črnem ozadju, je vgrajen za vrati in omogoča 
intuitivno nastavitev temperature.

Mnogo zamrzovalnikov je postavljenih izven 
običajnega gospodinjskega območja, zato 
je podjetje Liebherr razvilo FrostProtect za 
izbrane modele, ki jih je tako mogoče uporab-
ljati v prostorih z nizkimi sobnimi temperaturami. 
Modele z oznako FrostProtect je mogoče 
 uporabljati pri sobnih temperaturah do −15 °C.

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v 
zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno 
zmanjša. Tako odpade pogosto odtajevanje. 
Notranje stene so posebej gladke in so zaradi 
tega enostavne za čiščenje.

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Zamrzovalniki

Samodejna SuperFrost finkcija omogoča hitro, 
kvalitetno in učinkovito zamrzovanje. Funkcija 
hitro zmanjšuje temperaturo zamrzovalnika 
na -32 °C da bi se čimbolj ohranili vitamini in 
 minerali v živilih.

Odpiranje zamrzovalnih predalov na vodilih 
v napravah BluPerformance je zelo preprosto.  
Predale v zamrzovalniku in steklene police 
lahko odstranite. VarioSpace –  praktične 
rešitve za shranjevanje velikih izdelkov.

Elegantno in precizno MagicEye upravljanje 
z inovativno elektroniko na dotik jamči precizno 
delovanje in vzdrževanje nastavljenih tempera-
tur tako hladilnika kot tudi zamrzovalnika. Vse 
funkcije se nastavljajo enostavno z dotikom tipk 
zaslona.

Prozorni predali zamrzovalnika so postavljeni na teleskopskih vodilih in se enostavno odpirajo tudi pri polni 
 obremenitvi. Omogočajo veliko preglednost in optimalne pogoje za hrambo živil. FrostSafe predali se popol-
noma zapirajo tako, da je izguba hladne energije ob odprtih vratih minimalno, kar zagotavlja prihranek pri 
porabi električne energije. 

Če celotni shranjevalni prostor ni v uporabi, se 
lahko neuporabljeni predali v NoFrost zamr-
zovalnikih zatesni z uporabo Vario plošče za 
varčevanje z energijo. Na voljo je kot dodatek 
in pri uporabi prihrani do 30 % energije.

Modeli BluPerformance imajo svojo hladilno tehnologijo integrirano v podstavku, s čimer se poveča kapaciteta in 
zmanjšajo neprijetni zvoki delovanja hladilnika, Zatorej gresta maksimalna učinkovitos z roko v roki z občutno večjo 
kapaciteto in manjšo porabo energije.
1. Omrežni priključek za napravovtič 2. Funkcionalni stenski distančnik, ki ohranja razdaljo in omogoča priključitev aparata 
3. VCC kompresor 4. Podnožje ventilatorja z dušenjem hrupa 5. Kondenzator 6. Odtok vode za odtaljevanje

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Zamrzovalniki

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.
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GN 5275 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 162 / 0,442 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 360 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 195 / 70 / 75 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 6 na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 na roler vodilih, 

VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 26 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

GN 4635 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 148 / 0,404 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 312 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 175 / 70 / 75 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  7 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 24 kg
·  1 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

GN 5235 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 162 / 0,442 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 360 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 195 / 70 / 75 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 26 kg
·  1 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

GN 4375 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 268 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 6 na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 na roler vodilih, 

VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
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Zamrzovalniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm (1,5 cm Bluperformance aparati). 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

6060 60

GN 3235 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 140 / 0,381 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 192 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 145 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  6 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  1 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

GNef 4335 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 168 / 0,458 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 268 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kontrole
·  2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, VarioSpace
·  Pladenj za ledene kocke s pokrovom
·  LED osvetlitev
·  Status indikator
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  1 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji spredaj in zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

GNP 3056 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 257 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 184,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 20 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Zamrzovalniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 185 l
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 144,7 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  6 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla z sistemom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 206 / 0,563 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 185 l
Glasnost: 42 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 144,7 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  6 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

GNPef 2313 
Comfort

GNP 2313 
Comfort

GNP 3013 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 245 / 0,670 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 257 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 184,1 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  8 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 20 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

GNP 2713 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 221 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 164,4 / 60 / 63 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  7 krat predal, od katerih je 1 predal za zelišča in jagodičevje, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Zamrzovalniki Podpultni zamrzovalniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 60 60 6060 55

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 206 / 0,562 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 224 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  7 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 28 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 22 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, 

transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 191 / 0,522 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 190 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  6 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 22 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, 

transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 175 / 0,479 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 156 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 125 / 60 / 63,2 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  5 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 19 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Transportni ročaji zadaj
·  Po višini nastavljiva kolesa zadaj
·  Nastavljive nogice spredaj, 

transportna koleščka zadaj
·  Obojestranski tečaj vrat

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

GP 2033 
Comfort

GPesf 1476 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 103 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 24 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
GP 1476 v bela

GP 1486 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 100 / 0,273 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 103 l
Glasnost: 37 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 23 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

GP 1376 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 103 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel 4
·  4 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 23 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  2 hladilna akomulatorja
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Podpultni zamrzovalniki

1    Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

55 5555 55

GP 1213 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n ¹
Poraba električne energije letno / 24 h: 149 / 0,407 kWh ¹
Skupna neto prostornina: 98 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Gsl 1223 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Skupna neto prostornina: 98 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Srebrna / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Razpoložljive barve / materiali:
G 1223 v bela

G 1213 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Skupna neto prostornina: 98 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat

Gbe 1213 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Skupna neto prostornina: 98 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bež / Bež
Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  3 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 26 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 11 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Potopljen ročaj
·  Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Inovativni sistem StopFrost nudi dve odločilni prednosti: nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih  
je zmanjšano, zaradi česar odpade pogosto odtajanje. Poleg tega pa s sistemom StopFrost po odpiranju  
in  zapiranju pokrova skrinje ne pride več do nastajanja podtlaka. Zamrzovalno skrinjo sedaj lahko odpirate  
brez truda.

Zamrzovalne skrinje

Za popoln pregled, sto funkciji nastavitve 
in  kontrole v Premium zamrzovalnih skrinjah 
vključeni v nov, er gonomski ročaj. Takoj ko 
je postopek zamrzo vanja končan, avtomatsko 
funkcijo SuperFrost preklo pi nazaj no normalno 
delovanje .

Integrirana osvetlitev v pokrovu zamrzovalnika
zagotavlja popolno osvetlitev in dober pogled 
na vse zamrznjene izdelke. 

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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GT 6122 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 388 / 1,062 kWh
Skupna neto prostornina: 572 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 164,4 / 80,7

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 59 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 26 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  3 vzmeteni košari kot standard, 13 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje

GT 4932 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 275 / 0,751 kWh
Skupna neto prostornina: 449 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 136,9 / 80,7

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 59 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 31 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  2 vzmeteni košari kot standard, 11 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje



112 113

Zamrzovalne skrinje

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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GTP 2356 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K
Poraba električne energije letno / 24 h: 117 / 0,318 kWh
Skupna neto prostornina: 200 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 112,9 / 75,8

Kontrole
·  MagicEye na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 68 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 23 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  3 vzmeteni košari kot standard, 7 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje
·  Ključavnica

GTP 2756 
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti: K
Poraba električne energije letno / 24 h: 127 / 0,347 kWh
Skupna neto prostornina: 240 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 128,5 / 75,8

Kontrole
·  MagicEye na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, količinsko kontroliran
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 64 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 25 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  3 vzmeteni košari kot standard, 7 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje
·  Ključavnica

GT 4232 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 247 / 0,675 kWh
Skupna neto prostornina: 380 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 128,5 / 75,8

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 64 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 29 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  2 vzmeteni košari kot standard, 8 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje

GT 3622 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 290 / 0,793 kWh
Skupna neto prostornina: 333 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 112,9 / 75,8

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 60 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 28 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  2 vzmeteni košari kot standard, 8 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje
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Zamrzovalne skrinje

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.
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GT 2132 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 172 / 0,470 kWh
Skupna neto prostornina: 193 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 75 / 75,8

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 34 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  1 košara standardno, 3 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje

GT 2632 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 190 / 0,518 kWh
Skupna neto prostornina: 237 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 86,9 / 75,8

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 48 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 24 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  2 vzmeteni košari kot standard, 5 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje

GT 3032 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 209 / 0,570 kWh
Skupna neto prostornina: 284 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 91,7 / 99,5 / 75,8

Kontrole
·  Elektronsko upravljanje na ročaju vrat, tipke na dotik
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
·  LED osvetlitev
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 37 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 20 kg
·  Odtok odtajane vode
·  Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
·  2 vzmeteni košari kot standard, 5 največje število košar

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomično oblikovan ročaj, zamrzovalne skrinje

GX 823 
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 172 / 0,470 kWh
Skupna neto prostornina: 68 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C
Vrata / stranice: Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g): 63,1 / 55,3 / 62,4

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Grafični temperaturni displey
·  Samodejni SuperFrost, (časovno omejen)
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel 4
·  2 krat predal, VarioSpace
·  Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
·  Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
·  Varnostno steklo

Prednosti
·  SwingDizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
·  Nastavljive nogice spredaj
·  Obojestranski tečaj vrat
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Vinske vitrine
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+5°C

+18°C
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Ljubitelji vin imajo stroge zahteve glede shranjevanja svojih najljubših vin. 
Mnogi si želijo spontano privoščiti svojo žlahtno kapljico, drugi potrebu-
jejo dolgoročno rešitev za shranjevanje svojih vin, spet tretji pa potrebujejo 
oboje. Podjetje Liebherr ponuja vrhunske vinske omare, ki zagotavljajo 
odlično dolgoročno shranjevanje vin in servirne temperature ne glede na 
vaše zahteve. Z ogrevalnimi in hladilnimi krogotoki ter filtriranjem zraka 
ponujajo naše vinske omare edinstvene pogoje za shranjevanje vin.

Naše vinske omare:  
pregled

Serija Vinidor
Ponuja dve vinski coni, v katerih se lahko temperatura posamično 
nastavlja med +5 °C in +20 °C. Območje Vinidor omogoča 
veliko prilagodljivost, npr hkrati lahko shranimo belo in rdeče 
vino in sicer na optimalni temperaturi, ki sta za rdeče in belo vino 
 različni. Te naprave ponujajo najboljše podnebne razmere za 
dolgoročno hrambo vin.

Vinske omare za hranjenje vin
Vinske omare za shranjevanje vin ponujajo podobne pogoje 
za shranjevanje vin kot jih ponujajo vinske kleti. Zato so idealna 
izbira za dolgotrajno skladiščenje in shranjevanje velikih zalog 
vina. Temperatura se lahko prilagodi od +5 °C do +20 °C,  
le ta je konstantna skozi celotno notranjost aparata.

Multitemperaturna vinska omara
Muti-temperaturne vinske omare, ponujajo raznovrstno shranje-
vanje za različne tipe vina, pri njihovih idealnih temperaturah za 
shranjevanje. Inovativna podnebna tehnologija, ki smo jo ustvarili, 
v omari ustvari razslojevanje. Zato je možno hkrati na zgornji 
 polici hraniti rdeče vino pa +18 °C, v spodnjem delu je možno 
hraniti penino pri temperaturi +5 °C v srednjem delu pa je tempe-
ratura idealna za belo vino.

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C GrandCru – na strani 124

Humidor – na strani 132

Vinidor – na strani 122

Vinothek – na strani 128

Vinske vitrine
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Inovativna Touch elektronika z LCD displejem zagotavlja konstantno nastavitev izbrane temperature v vsaki 
 temperaturni coni. Digitalni temperaturni displej natančno prikazuje izbrano temperaturo. Nastavitve so 
 enostavne in udobne za uporabo. Jasno razvrščene funkcije omogočajo preprosto in prijetno uporabo.

Vinske vitrine

Praktična predstavitvena polica pri modelih 
 Vinidor omogoča tako shranjevanje kot tudi 
predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče  
v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem  
položaju.

SoftSystem zagotavlja dodatno varnost in 
 priročnost. Vgrajen v vrata SoftSystem ublaži 
udarec, ko se vrata zaprejo. SoftSystem zagota-
vlja, da se vrata zaprejo nežno, tudi kadar  
so polno naložena. Vrata se zaprejo avtomat-
sko, ko so odprta približno pod kotom 45°.

Barvno varnostno steklo Liebherrjevih vitrin  
za vino zagotavlja osnovno zaščito pred  
UV-sevanjem za bolj fina vina. Praktični alumini-
jasti ročaj vrat z integrirano mehaniko za odpi-
ranje omogoča udobno odpiranje vrat aparata 
brez prevelikega napora.

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police 
iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter 
 preprost dostop. Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh omogoča popolno izrabo prostora. Sistem oznak za 
pripenjanje omogoča hiter in jasen pregled nad zalogo vina. Sistem oznak za pripenjanje omogoča hiter in 
jasen pregled nad zalogo vina. Označevalne kartice se preprosto vstavijo v sponke, ki se lahko pripnejo po potrebi.

Vsi aparati Vinidor so opremljeni z inovativnim
konceptom LED osvetljave. V vsakem temperatur-
nem območju obstaja LED osvetljava, vgrajena
v pokrov posode oz. v izolacijske plošče.  
Ker LED diode ustvarjajo le minimalno toploto, 
lahko vino predstavljate osvetljeno tudi dlje  
časa.

Kvaliteta v vsakem detajlu

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.
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Serija Vinidor

1  Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

2   Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. 
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije

70 7070 60

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A ²
Poraba električne energije letno / 24 h: 180 / 0,493 kWh ²
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 178 ¹
Skupna neto prostornina: 496 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g): 192 / 70 / 74,2 ²

Kontrole
·  LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za 3 vinska območja
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  3 krat temperaturni coni, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  3 krat individualno nastavljiva krogotoka
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police bukov les
·  13 police, od tega 10 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
·  Ključavnica

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A ²
Poraba električne energije letno / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 155 ¹
Skupna neto prostornina: 516 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g): 192 / 70 / 74,2 ²

Kontrole
·  LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za obe vinski območji
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  2 krat temperaturni coni, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  2 krat individualno nastavljiva krogotoka
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police bukov les
·  6 police, od tega 5 polici na teleskopskih vodilihod tega sta 2 polici izvlečni

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A ²
Poraba električne energije letno / 24 h: 182 / 0,498 kWh ²
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 211 ¹
Skupna neto prostornina: 516 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g): 192 / 70 / 74,2 ²

Kontrole
·  LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za obe vinski območji
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  2 krat temperaturni coni, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  2 krat individualno nastavljiva krogotoka
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police bukov les
·  10 police, od tega 8 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
·  Ključavnica

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A
Poraba električne energije letno / 24 h: 137 / 0,375 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 34 ¹
Skupna neto prostornina: 95 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g): 82,2 / 59,8 / 57,5

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey za obe vinski območji
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  2 krat temperaturni coni, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  2 krat individualno nastavljiva krogotoka
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police bukov les
·  5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Majhen aluminijast ročaj
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WTes 5872 
Vinidor

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor
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Vinske omare za hranjenje vin GrandCru

1  Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

75 7070 70

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 118 / 0,323 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 312 ¹
Skupna neto prostornina: 625 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g): 193 / 74,7 / 75,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  7 police

Prednosti
·  SwingLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Ključavnica

WKt 6451 
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 253 ¹
Skupna neto prostornina: 525 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g): 192 / 70 / 74,2

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 201 ¹
Skupna neto prostornina: 435 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 70 / 74,2

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKt 4552 
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 111 / 0,302 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 253 ¹
Skupna neto prostornina: 499 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g): 192 / 70 / 74,2

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  7 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKt 5551 
GrandCru

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  7 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKt 5552 
GrandCru
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Vinske omare za hranjenje vin GrandCru

Priročen predal za dodatke se uporablja za 
shranjevanje vinskega pribora ali malih radosti 
za razvajanje brbončic, kot so čokolada in 
praline, ki dobro temperirane zaokrožijo okus 
vina.

Za optimalno predstavitev vrhunskih vin je 
WKes 653 opremljen s preklopno in zatemnit-
veno LED-osvetlitvijo. Ker LED-diode proizvajajo 
le minimalno toplotno sevanje in ne ustvarjajo 
UV-sevanja, je mogoče vina tudi za daljše 
obdobje postaviti v pravi luči, ne da bi jim to 
škodovalo.

1  Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

70 70 43

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 106 / 0,288 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 201 ¹
Skupna neto prostornina: 413 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 70 / 74,2

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKt 4551 
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 133 / 0,364 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 201 ¹
Skupna neto prostornina: 435 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 70 / 74,2

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 75 / 0,205 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 12 ¹
Skupna neto prostornina: 38 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine (SmartSteel) /  
nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 61,2 / 42,5 / 47,8

Kontrole
·  LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police bukov les
·  3 police
·  Predal za pribor

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Možnost zidne montaže
·  Fiksna vrata desno
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKes 653 
GrandCru

Kontrole
·  MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

WKes 4552 
GrandCru
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Vinske omare za hranjenje vin Vinothek

1  Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A
Poraba električne energije letno / 24 h: 168 / 0,458 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 200 ¹
Skupna neto prostornina: 395 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 73,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKb 4212 
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 103 / 0,282 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 200 ¹
Skupna neto prostornina: 377 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 73,9

Klasifikacija energijske učinkovitosti: n
Poraba električne energije letno / 24 h: 99 / 0,269 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 164 ¹
Skupna neto prostornina: 295 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 135 / 60 / 73,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Nastavljive police bukov les
·  4 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKr 3211 
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A
Poraba električne energije letno / 24 h: 161 / 0,441 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 164 ¹
Skupna neto prostornina: 309 l
Glasnost: 39 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 135 / 60 / 73,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  4 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKb 3212 
Vinothek

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKr 4211 
Vinothek
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Multitemperaturna vinska omara Vinothek Vinske omare za hranjenje vin Vinothek

1  Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A
Poraba električne energije letno / 24 h: 168 / 0,460 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 200 ¹
Skupna neto prostornina: 395 l
Glasnost: 41 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 73,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  6 ciljnih temperaturnih plasti med +5 °C do +18 °C
·  Svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Vlažnost nastavljiva preko lava kamnine
·  Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WTb 4212 
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 113 / 0,307 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 66 ¹
Skupna neto prostornina: 134 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 89 / 60 / 61,3

Klasifikacija energijske učinkovitosti: m
Poraba električne energije letno / 24 h: 113 / 0,308 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 66 ¹
Skupna neto prostornina: 128 l
Glasnost: 38 dB(A)
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 89 / 60 / 61,3

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Nastavljive galvanizirane mrežaste poličke
·  3 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKr 1811 
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti: A
Poraba električne energije letno / 24 h: 167 / 0,457 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l: 200 ¹
Skupna neto prostornina: 377 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice: Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g): 165 / 60 / 73,9

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  6 ciljnih temperaturnih plasti med +5 °C do +18 °C
·  Svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Vlažnost nastavljiva preko lava kamnine
·  Nastavljive police bukov les
·  6 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WTr 4211 
Vinothek

Kontrole
·  MagicEye na spednji strani, tipke na dotik
·  Digitalni temperaturni displey
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Predel za vino
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
·  Nastavljive galvanizirane mrežaste poličke
·  3 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
·  Obojestranski tečaj vrat
·  Zamenljivo tesnilo vrat

WKb 1812 
Vinothek



ZKes 453
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Humidor

Predal za shranjevanje cigar podjetja Liebherr 
ima v steklena vrata vgrajeno LED-osvetlitev 
s funkcijo zatemnitve. Ker LED ne oddajajo 
skorajda nobene toplote, je mogoče cigare 
dlje časa predstaviti dobro osvetljene, ne da 
bi svetloba vplivala na njihovo kakovost.

Natančen elektronski nadzorni sistem omo-
goča nastavitev temperature med +16 °C in 
+20 °C. Tudi vlažnost je mogoče nastaviti med 
68 in 75 %. Temperaturni alarm uporabnika 
opozori na nepravilnosti v notranjosti.

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 3. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

43

Poraba električne energije letno / 24 h: 162 / 0,443 kWh
Skupna neto prostornina: 39 l
Glasnost: 40 dB(A)
Klimatski razred: N (+16 °C do +32 °C)
Vrata/stranice: Steklena vrata okvir iz nerjvaveče pločevine (SmartSteel) /  
nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g): 61,2 / 42,5 / 47,8

Kontrole
·  LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
·  Digitalni prikaz temperature in vlažnosti
·  Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
·  Alarm odprta vrata: slišen
·  Otroška ključavnica

Humidor
·  1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +16 °C do +20 °C
·  Vlaga nastavljiva med 68 % do 75 %
·  Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
·  Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
·  LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
·  Police iz španske cedre
·  2 police

Prednosti
·  HardLine-Dizajn
·  Možnost zidne montaže
·  Fiksna vrata desno
·  2 predstavitvena zaboja
·  Zamenljivo tesnilo vrat
·  Ključavnica

ZKes 453 
Humidor
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Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostoječi in vgrajeni 
hladilni opremi ter vinskih omarah proizvajalca Liebherr. 
Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paleto komercialne 
hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani 
home.liebherr.com.

Pametna komunikacija na vseh področjih

BioFresh
Koristne informacije o popolnem shranjevanju 
živil in tudi o količini vitaminov in mineralov.

IceCrusher
Igra in zabava. Z dotikom vašega zaslona  
lahko kocke ledu padajo iz zaslona, lahko  
ih premikate ali pa zdrobite.

Informirajte se katera aplikacija je dostopna  
za katerega ponudnika (Apple, Android …) 
apps.home.liebherr.com

Spoznajte vse naše aktivnosti, na 
družabnih omrežjih. 
socialmedia.home.liebherr.com

GarantiePLUS

Hlajenje in zamrzovanje 
Popolnoma   

integrirane naprave
2020

Kakovost, Dizajn in Inovativnost

Odkrijte svet naprav Liebherr z najnovejšimi 
 zanimivimi novicami, zgodbami, dragocenimi 
nasveti in triki o shranjevanju hrane, recepti in 
še veliko drugega!

Tukaj so vam neposredno na voljo naši kanali družbenih omrežij: 

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke 
Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno 
podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si 
garancijo zdaj: home.liebherr.si/warranty

home.liebherr.com

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Straße 1
9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
e-mail: sales-si.lwl@liebherr.com
 service-si.lwl@liebherr.com

Aplikacija SmartDevice
Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj hladilnik 
upravljate kjerkoli: hitro lahko kjerkoli spreme-
nite temperaturo naprave in spremljate vsa 
opozorila in obvestila.




