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Zkušenosti, které se cení

Jako specialista na chladicí a mrazicí techniku Liebherr vyvíjí a realizuje 
již více než 60 let  zásadně nová a úspěšná řešení svých výrobků. Důvěra 
našich zákazníků nás denně povzbuzuje v naší práci. U žádného jiného 
výrobce v oblasti elektrických spotřebičů nezůstává tolik uživatelů při 
pořizování nového přístroje věrných dosavadní značce tak jako u značky 
Liebherr.

BioFresh – prokazatelně 
zdravější

BioFresh zaručuje perfektní klima pro uchování potravin čerstvých po velmi 
dlouhou dobu. Při teplotě těsně nad 0°C a ideální vlhkosti vzduchu, kterou 
lze nastavit, si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají 
své vitamíny a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

NoFrost – profesionální
kvalita mrazení

Odmrazování již není třeba: Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost nabízí 
přístroje NoFrost značky Liebherr chladicí výkon v profesionální kvalitě. 
Mrazené potraviny jsou mrazeny chlazeným vzduchem a vlhkost vzduchu je 
odváděna mimo mrazící prostor. Tak zůstává mrazicí část vždy bez námrazy 
a potraviny již nejsou pokryty námrazou.

Perfektní klima
pro ušlechtilá vína

Klimatizované chladničky na víno nabízí ideální předpoklady pro to, aby 
mohlo víno v klidu zrát a rozvíjet své chuťové vlastnosti. Temperované 
chladničky na víno umožňují udržování teplot vhodných pro servírování vína. 
Perfektní spojení obou výhod nabízí přístroje Vinidor.

Kvalita výrobků na nejvyšší 
úrovni

Abychom zaručili spolehlivost našich výrobků, používáme ve výrobě našich 
přístrojů kvalitní materiály a komponenty. Již ve výrobě je u každého pří-
stroje vícekrát kontrolována kvalita a funkčnost. Neustálý vývoj přístrojů, 
optimalizace veškerých komponentů a do detailu perfektní zpracování 
zaručují již příslovečnou kvalitu značky Liebherr – a s ní dlouhou životnost, 
která se osvědčuje denně po mnoho let. 

Klasický design

Spojením vysoce kvalitních materiálů a klasických tvarů splňují chladničky 
a mrazničky Liebherr nejvyšší požadavky na design. Kombinace vysoce 
kvalitní nerezové oceli, přesného elektronického řízení a elegantní výbavy 
GlassLine zaručuje nadčasovou eleganci po mnoho let. 

Ekologie
 

ActiveGreen začíná u značky Liebherr již při vývoji chladniček a mrazniček. 
Liebherr používá vysoce jakostní komponenty pro dlouhodobou a bezpeč-
nou funkci a nejvyšší energetickou účinnost přístrojů. Veškeré díly z umělé 
hmoty jsou kvůli optimální recyklaci označeny. Také výrobní procesy jsou 
zaměřeny na efektivní využití zdrojů. Například teplo, které přirozeně vzniká 
při výrobě přístrojů, je využito jako energie pro vytápění. Všechny výrobní 
podniky firmy Liebherr jsou certifikovány podle mezinárodních norem pro 
management kvality ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001.

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicí-
mi systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků 
atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických tří-
dách. S přístroji patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší 
úrovni v úsporách energie. Liebherr však již nabízí i spotřebiče, které mají 
o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.

Nejširší program

Liebherr nabízí v rámci svých 250 modelů perfektní řešení uchování potravin 
pro každého zákazníka. Ať jde o volně stojící chladničky a mrazničky, pod-
stavné nebo volně stojící spotřebiče či kombinaci obojího. 

10 dobrých důvodů pro nákup výrobků Liebherr

 
Znamenité

Vynikající kvalita a design spotřebičů Liebherr jsou neustále potvrzovány 
nezávislými institucemi. Značka Liebherr byla zvolena v rámci Plus X Awards 
»Značkou odborného obchodu 2012«. Modely ICBP 3256 a IKB 3554 byly 
vyznamenány oceněním red dot 2013 a kromě toho zvolené jako produkty 
zvláště vhodné pro spotřebitele ve všech 5 kategoriích hodnocení týkajícího 
se «Inovace kuchyně roku 2013». Výrobek ECBN 5066 byl vyznamenán 
nejstarší a renomovanou cenou za design Good Design Award.
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Moderní nápady, 
špičková kvalita
a vrcholný design 
Liebherr jako specialista na chladničky a mrazničky vyvíjí a 

uskutečňuje nová, důsledná a přesvědčivá řešení s ještě větším 

komfortem, snazší obsluhou a úsporou energie.

Vysoce kvalitní materiály, do detailu skvělé zpracování, jednoduché 

a přesné elektronické řízení a nejmodernější výrobní procesy zaru-

čují již pověstnou kvalitu Liebherr. 

V oblasti energeticky úsporných přístrojů nabízí Liebherr široký 

sortiment v nejlepších energetických třídách, ale také a v nově 

definované energetické třídě A+++.  

Technologie BioFresh zaručuje správné klima pro dlouhou čerstvost 

potravin. Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin disponují 

přístroje NoFrost Liebherr  mrazicím výkonem v profesionální kvalitě. 

Pro dokonalé  skladování a temperování vína má Liebherr ve svém 

sortimentu mnoho přístrojů vinoték.

Mezní hodnota 

A+++*

Super úsporná hlediska:  
Kombinované chladničky CBP 4043 a CBPesf 4043 jsou v nejlepší energetické 
třídě A+++ a ještě k tomu jsou asi o 20% úspornější než je mezní hodnota této 
třídy. S nimi nastavuje Liebherr nová měřítka. 
 

* o 20% menší index energetické efektivnosti (EEI 17,6) než je mezní hodnota (EEI 22)

  energetické třídy A+++ podle nařízení EU 2010/1060
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Více k tématu BioFresh pod 
biofresh.liebherr.com

Superúsporné ve spotřebě energie

Energetická účinnost byla a je u Liebherra hlav-
ním hlediskem, které mělo rozhodující vliv již 
při konstruování přístrojů. Precizní elektronická 
řízení ve spojení s optimalizovanými chladícími 
komponenty, využití izolačních materiálů s vel-
kou tlumící schopností a použití velmi účinných 
kompresorů zaručují tu nejlepší energetickou 
účinnost. Tím také Liebherr ve svém aktuálním 
programu chladniček a mrazniček opět určuje 
měřítka a nabízí atraktivní sortiment v nejlepších 
třídách energetické účinnosti A++ a A+++.

Ekologické a úsporné

Jako specialista na chladničky a mrazničky vyvíjí a realizuje Liebherr zásadně nová řešení pro jednodušší ovládání a větší úspory energie. 

Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klimatické 
podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých 
potravin. Při teplotě těsně nad 0°C a ideální nasta-
vitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, 
ryby a mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou 
vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické 
chladicí části.

Jak dokládají nezávislé studie, například u mnoha 
potravin obsah vitaminu C při skladování v zásuvce 
BioFresh dokonce ještě narůstá. Je znatelně sníže-
no přirozené vysychání ovoce a zeleniny. 

Pokrokové nápady od Liebherru

BioFresh od Liebherru – prokazatelně zdravější

Pokrokové myšlenky, špičková kvalita a Top-Design

06-07_Ost_CS.indd   6 13.02.14   09:32
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Více k tématu Víno pod 
wine.liebherr.com

Více k tématu NoFrost pod 
nofrost.liebherr.com

U chladniček s  vlastností NoFrost probíhá auto-
maticky samovolné odmrazování, aniž byste to 
postřehli. Tyto přístroje mrazí pomocí ochlazeného 
cirkulujícího vzduchu. Vzdušná vlhkost je odváděna 
ven, tudíž se potraviny nepokrývají námrazou. 
Přístroje se v pravidelných intervalech automatic-
ky odmrazují a zůstávají tedy vždy bez námrazy. 
Použitím efektivních kompresorů ve spojení se 
speciální elektronikou jsou tyto přístroje nejen 
komfortní, ale i energeticky úsporné. 

NoFrost – profesionální kvalita chlazení

Víno můžeme považovat za nejzdravější živý nápoj, 
který stále zraje, a proto pouze za vhodných pod-
mínek se může dobré víno vyvinout do opravdu 
lahodného nápoje. Musíme mu tedy věnovat tu 
nejlepší péči. 
Temperované a klimatizované chladničky na víno 
od Liebherr mu ji zajistí a navíc mohou být skvělým 
designovým doplňkem Vašeho bytu nebo domu. 
Chladničky na víno Liebherr s nejmodernější tech-
nologií nabízí skvělé zázemí pro to, aby mohlo víno 
v  klidu zrát a aby se mohla zcela rozvinout jeho 
chuť. Nejmodernější elektronika, speciální kom-
presory a četné detaily výbavy, jako například filtr 
z aktivního uhlí nebo prosklené dveře s ochranou 
proti UV záření předurčují tyto přístroje ke sklado-
vání vína. 

Pro náročné milovníky vína
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Zásuvky BioFresh s regulací vlhkosti vzduchu 
mohou být použity podle potřeby jako HydroSafe 
nebo DrySafe (zásuvky s vlhkým nebo suchým pro-
středím).

Osvětlení BioFresh pomocí techniky LED diod 
optimálně osvětluje zásuvky BioFresh u modelů 
PremiumPlus. LED osvětlení je vkusně integrováno 
do boční stěny.

Zásuvky BioFresh na teleskopických kolejničkách 
jsou při úhlu otevření dveří od 90° výsuvné a vyjí-
matelné.

BioFresh

DrySafe, s nízkou úrovní vlhkosti je ideál-
ní pro uchovávání masa, ryb a mléčných 
výrobků. 

HydroSafe s vysokou úrovní vlhkosti nabízí 
perfektní klima pro uchovávání ovoce a zele-
niny. Pokud je to nutné, lze HydroSafe použít 
také jako DrySafe pomocí regulace vlhkosti 
integrované do dělící stěny.

08-09_Ost_CS.indd   8 13.02.14   09:32
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BioFresh od Liebherru nabízí trvanlivost na míru: 
Zásuvka DrySafe s nižší vlhkostí je ideální pro 
ukládání masa, ryb a mléčných výrobků.  Zelenina 
a ovoce se optimálně uchovávají v zásuvce 
HydroSafe s vyšší vlhkostí vzduchu. Vlhkost vzdu-
chu lze nastavit. V závislosti na modelu mohou být 
podle potřeby nastaveny jedna nebo dvě zásuvky 
jako DrySafe nebo HydroSafe (zásuvky s vlhkým 
nebo suchým prostředím).

BioFresh – pro aktivní milovníky chutí 
Pro moderní zdravou kuchyni jsou nejlepšími recepty čerstvost, bohatství vitaminů a rozmanitost. Čím jsou potraviny čerstvější, tím jsou 

cennější pro zdravé stravování. Dobrý důvod rozhodnout se pro BioFresh od Liebherru. Zásuvky BioFresh zaručují totiž perfektní klima pro 

uchování potravin čerstvých po velmi dlouhou dobu. Při teplotě těsně nad 0°C a nastavitelné ideální vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, 

maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají své vitamíny a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

BioFresh – důraz na čerstvost

V zásuvkách BioFresh zůstávají potraviny výrazně déle čerstvé než v klasických zásuvkách na zeleninu.

Hlávkový salát + 8 dní Krevety + 1 den Maliny + 2 dny Artyčoky + 7 dní

Hroznové víno + 17 dní Mrkev + 30 dní Chřest + 8 dní Jablka + 30 dní

08-09_Ost_CS.indd   9 13.02.14   09:32



10

Brutto- / Nutzinhalt Kühlteil

 davon BioFresh

 Gefrierteil

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch Jahr / 24 h

Klimaklasse

Außenmaße in cm (H / B / T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür / Seitenwände

CBNes 6256 PremiumPlus

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

n

325 / 0,890 kWh

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - DuoCooling

Edelstahl / Edelstahl

91 cm breite Kühl-Gefrier-
Kombination mit BioFresh

10

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

CBNes 6256 PremiumPlus

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

n

325 / 0,890 kWh

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - DuoCooling

nerezové / nerezové

91 cm široká kombinovaná 
chladnička s BioFresh  

10-11_Ost_CS_mit BILD.indd   10 04.04.14   10:11
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Průhledné a prostorné zásuvky BioFresh, které 
lze komfortně a bez námahy vytáhnout na teles-
kopických kolejničkách, zajišťují jasný přehled o 
uložených potravinách. Boční bodové osvětlení 
z LED diod zajišťuje perfektní osvětlení zásuvek. 
Podle potřeby lze variabilní poličky použít buď na 
láhve nebo za pomoci skleněné poličky, umístěné 
v úložném prostoru pod poličkami na láhve.

Profesionální Liebherr technologie NoFrost Vás 
zbavuje námahy s odmrazováním spotřebiče. 
Model CBNes 6256 NoFrost je velmi energeticky 
úsporný  a je proto zařazen do energetické třídy A+. 
Dvě výsuvné zásuvky v mrazicí části jsou umístěny 
na vysoce kvalitních teleskopických kolejničkách, 
díky kterým zásuvky bez námahy vytáhnete a 
získáte tak ideální přehled o skladovaných potra-
vinách.

Variabilní vnitřní prostor se skleněnými poličkami 
GlassLine přesvědčí svou elegancí a kvali-
tou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním 
požadavkům. Obzvlášť silné skleněné satinované 
odkládací plochy a dveřní poličky s masivními 
hliníkovými lištami jsou výškově nastavitelné. Ve 
vnitřním prostoru najdou své místo i velké láhve 
a široké nádoby.

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních 
stranách vybaven integrovanými LED světel-
nými sloupky. Speciální satinování krytu světla 
vytváří příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc 
umožňují variabilní výškové nastavení skleněných 
poliček. Do jedné linie zarovnané integrované 
stropní LED osvětlení zajišťuje perfektní osvět-
lení vnitřního prostoru. 

Čerstvost ve velkém stylu: CBNes 6256

Elegantní a precizní elektronika MagicEye s 
moderním komfortním dotykovým ovládáním 
zaručuje na stupeň přesné dodržení teploty 
nastavené v chladničce i v mrazničce. Jemnými 
doteky ovládací dotykové plochy lze jednoduše a 
velmi pohodlně řídit všechny funkce.

Novou kvalitu požitku zažijete s  funkcí IceMaker 
od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. 
Výrobník ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu 
vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky 
ledu v  nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automa-
tický IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových 
kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro 
velkou společnost. Ve dvou zásuvkách ve spotře-
biči je vždy dostatečná zásoba ledových kostek v 
nejvyšší kvalitě pro každou příležitost. 

10-11_Ost_CS_mit BILD.indd   11 04.04.14   10:11
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Side-by-Side s BioFresh-Plus
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145 / 128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)
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1 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

Kombinace Side-by-
side SBSes 7165 s šesti 
různými klimatickými 
zónami nabízí řadu ino-
vativních řešení. Chladicí 

část, BioFresh, BioFresh-Plus, mrazení a dvě 
teplotní zóny na víno, které poskytují optimální 
skladovací teplotu pro všechny potraviny.

Elegantní a přesný 
MagicEye řídicí systém, 
zahrnuje LCD displej a 
ukazatel teploty, který 
udržuje přesně zvolenou 

teplotu ve spotřebiči. Zřetelné přiřazení funkčních 
tlačítek umožňuje uživatelsky příjemné a jednodu-
ché ovládání. 

Funkce BioFresh-Plus 
se samostatnou elektro-
nikou nabízí ještě více 
flexibility: Tak lze teplotu 
v horní zásuvce snížit na 

-2°C. Při nastavení DrySafe (nízká vlhkost) zůstá-
vají ryby ještě déle čerstvé. Při teplotě +6°C a 
nastavení HydroSafe (vysoká vlhkost) může být jižní 
ovoce ideálně skladováno.

Elektronické ovládání
 · MagicEye s dotykovou elektronikou, LCD displej 
s digitálním ukazatelem teploty

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při výpadku proudu varovný optický a akustický 
signál

 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: lze dodatečně vybavit sadou 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl, dětské pojistky, 
nastavení na dovolenou, výpadku sítě

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna dělená 
a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s 
elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných poliček

 · LED světelné sloupky na obou stranách pro 
rovnoměrné, vysoce kvalitní osvětlení vnitřního 
prostoru

 · Integrovatelné variabilně využitelné poličky na 
láhve

 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování

 · Podnos na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení cirkulujícím 
vzduchem

 · BioFresh-Plus, nastavitelný rozsah teploty
 · Zásuvky BioFresh s LED osvětlením 
integrovaným do boční stěny

 · Zásuvky BioFresh, výsuvné na teleskopických 
kolejničkách, s flexibilní regulací vlhkosti 
vzduchu pro použití jako DrySafe (nízká vlhkost) 
nebo HydroSafe (vysoká vlhkost) pro delší 
udržení čerstvosti ovoce, zeleniny, masa a 
mléčných výrobků

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení cirkulujícím vzduchem
 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Plně automatický výrobník ledu IceMaker 
s přípojením k vodovodu 3/4‘‘

Teplotní zóny na víno
 · Digitální ukazatel teploty viditelný zvenku
 · Elektronická regulace se dvěma částmi s 
nastavitelnou teplotou

 · Dřevěné výsuvné poličky na teleskopických 
kolejničkách

 · Nastavitelný teplotní rozsah +5° C až +20° C
 · Chlazení cirkulujícím vzduchem, přívod 
čerstvého vzduchu přes FreshAir filtr s 
aktivním uhlím v každé poličce

 · Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochranou 
proti UV záření

 · LED vnitřní osvětlení s možností plynulého 
nastavení intenzity osvětlení a trvalého zapnutí

 · Regulace vlhkosti vzduchu samostatně 
ovládanou ventilací

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · SoftSystém s tlumením zavírání
 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Vzadu výškově nastavitelný sokl s kolečky

Side-by-Side s BioFresh-Plus

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 z toho chladící část na víno

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

549 / 483 l

126 / 111 l

145 / 128 l

150 / 119 l

l

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

nerezové SmartSteel / nerezové

SBSes 7165 PremiumPlus

(Max. 41 počet láhví Bordeaux 0,75 l) 1

14-15_Ost_CS.indd   15 13.02.14   09:31
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Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

576 / 548 l

171 / 157 l

150 / 119 l

v

387 / 1,060 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

3

nerezové SmartSteel / nerezové

SBSes 7353 Premium

                         

1  

                               1

                               1

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Automatický výrobník 
ledu IceMaker Liebherr 
s připojením na vodovod 
zajišťuje ledové kostky v 
nejlepší kvalitě pro každou 
příležitost. Ať už na jeden 

chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemné 
zásuvce je dostatečná zásoba ledových kostek. 
Integrovaný filtr na vodu zajišťuje vždy optimální 
kvalitu vody pro výrobu čerstvých kostek ledu. 
Nutnost výměny filtru na vodu je vždy nahlášena 
elektronicky. 

Side-by-Side

Side-by-Side s BioFresh

Elektronické ovládání
 · MagicEye s dotykovou elektronikou a digitálním 
ukazatelem teploty pro chladicí a mrazicí část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
 · Při výpadku proudu varovný optický a akustický 
signál

 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: lze dodatečně vybavit sadou 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna děle-
ná a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s 
elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných poliček

 · LED osvětlení
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou 

 · Polička na láhve
 · Vyjímatelné VarioBoxy, vhodné pro servírování
 · Podnos na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Zásuvky BioFresh s LED osvětlením 
integrovaným do boční stěny

 · Polička na šampaňské pro rychlé ochlazení láhví
 · Zásuvky BioFresh, výsuvné na teleskopických 
kolejničkách, s regulací vlhkosti vzduchu 
pro použití jako DrySafe (nízká vlhkost) nebo 
HydroSafe (vysoká vlhkost) pro delší udržení 
čerstvosti ovoce, zeleniny, masa a mléčných 
výrobků

 · Dvě skleněné odkládací plochy GlassLine 
- z toho jedna dělená a podsouvatelná

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými poličkami

 · Plně automatický výrobník ledu IceMaker s 
přípojením k vodovodu 3/4“

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nožky vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Vzadu výškově nastavitelný sokl s kolečky

16_Ost_CS.indd   16 13.02.14   09:31
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Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

405 / 390 l

304 / 261 l

l

485 / 1,327 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

nerezové SmartSteel / stříbrné

SBSesf 7212 Comfort

Elektronické ovládání
 · Řízení MagicEye s LED ukazatelem teploty
 · Automatika SuperCool
 · Časově řízená automatika SuperFrost
 · Při poruše varovný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool a 
SuperFrost

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s elegant-
ními sloupky pro variabilní umístění skleněných 
poliček

 · LED stropní osvětlení 
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou 

 · Podnos na vejce

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · System FrostSafe s průhlednými zásuvkami 
 · s plným dnem i boky
 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Přihrádka na byliny a bobule

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné přední nohy, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

Side-by-Side

Průhledné zásuvky na 
ovoce a zeleninu ulože-
né na jakostních lehko-
běžných teleskopických 
výsuvech zajišťují kom-

fortní, praktické a příjemné denní používání. 

SBS 7212  bílé / bíléK dispozici i jako:

17_Ost_CS.indd   17 13.02.14   09:30
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Side-by-Side

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

  chladící část

  z toho část BioFresh

  z toho chladící část na víno

  mrazící část

Teplotní zóny

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 6

Hluk – akustický výkon re

Napětí / příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Zásuvky BioFresh

Regulovatelný BioFresh-Plus

Osvětlení BioFresh

Polička na láhve

GlassLine-sklo

VarioBox

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Osvětlení

Akumulátor chladu

IceMaker 7

Výroba ledových kostek / 24 h

Max. zásoba ledových kostek

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Rozhraní

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

SmartSteel dveře

Design

Příslušenství viz. strana 104-107

CBNes 6256
PremiumPlus

10

n

325 / 0,890 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

3

4

51 h

11 kg

SN-T

44 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatické

LED světelné sloupky a LED stropní osvětlení

2

LED

Variabilní polička na láhve

Premium

NoFrost

automatické

LED

připojení k vodovodu 3/4“ / -

1,3 kg

2,7 kg

203,9 x 91 cm

61,5 cm

HomeDialog-ready

HardLine

03, 06, 17, 18, 20

SBSes 7165
PremiumPlus

l

444 / 1,214 kWh

602 l

483 l

111 l

128 l

119 l

6

4

31 h

16 kg

SN-ST

42 dB (A)

220-240 V~ / 2,6 A

automatické

LED světelné sloupky na obou stranách

3

•

LED

Variabilní polička na láhve

Premium

1

NoFrost

automatické

2

připojení k vodovodu 3/4“ / -

0,8 kg

1,5 kg

185,2 x 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

•

•

SwingLine

04, 06, 17, 18, 20

SBSesf 7212
Comfort

l

485 / 1,327 kWh

651 l

390 l

261 l

2

4

24 h

20 kg

SN-T

43 dB (A)

220-240 V~ / 2,1 A

automatické

LED stropní osvětlení

Comfort

NoFrost

automatické

185,2 x 121 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 05, 06

SBSes 7353
Premium

v

387 / 1,060 kWh

667 l

548 l

157 l

119 l

3

4

31 h

16 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V~ / 2,6 A

automatické

LED

2

LED

Premium

1

NoFrost

automatické

2

připojení k vodovodu 3/4“ / -

0,8 kg

1,5 kg

185,2 x 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

•

SwingLine

02, 04, 06, 17, 18, 20

SBS 7212
Comfort

l

485 / 1,327 kWh

651 l

390 l

261 l

2

4

24 h

20 kg

SN-T

43 dB (A)

220-240 V~ / 2,1 A

automatické

LED stropní osvětlení

Comfort

NoFrost

automatické

185,2 x 121 cm

63 cm

SwingLine

02, 05, 06

Prodejní označení

6  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

4 4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší 7  IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek 

s připojením k vodovodu 3/4“

 

1 Typ přístroje - klasifikace      

 10:  Kombinované a volně stojící chladničky s funkcí BioFresh

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010 

(max. 41 počet láhví Bordeaux 0,75 l) 3

            5    

                                   5

              5 

5  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

  

Zásobník na láhve, zásobník na šampaňské
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Elektronický LCD displej 
ve dveřích vyniká svým 
moderním designem, 
přehledným menu a kon-
cepcí dotykového ovlá-
dání. Ovládání s funkcí 
HomeDialog umožňuje 
zobrazení a centrální ovlá-

dání dalších přístrojů, jako mrazničky nebo chlad-
ničky na víno.

Nová funkce BioFresh-Plus se samostatnou 
elektronikou nabízí ještě více flexibility pro indivi-
duální uchování potravin: Tak lze teplotu v horní 
zásuvce snížit pro skladování ryb až na -2°C. 
Společně s nastavením DrySafe (nízká vlhkost)  
zůstávají ryby ještě déle čerstvé.

Jižní ovoce může být ideálně skladováno v horní 
zásuvce při teplotě +6°C a vyšší vlhkosti vzduchu.

U obou zásuvek BioFresh může být při teplotě 
těsně nad 0°C nastavena vlhkost podle potře-
by. Tím získáme nastavení DrySafe (nízká vlh-
kost) nebo HydroSafe (vysoká vlhkost). Zásuvka 
DrySafe s nižší vlhkostí je ideální pro ukládání 
masa, ryb a mléčných výrobků. Ovoce a zelenina 
se optimálně udržují v zásuvce HydroSafe s vyšší 
vlhkostí vzduchu.

Kombinovaná chladnička s BioFresh-Plus 

20-21_Ost_CS.indd   20 13.02.14   09:30
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Kombinovaná chladnička s 
BioFresh-Plus 

Moderní osvětlení 
mrazící části zajišťuje 
maximální přehled: U 
kombinované chladničky 
CBNPes 5167 je ve dveřích 

chladničky integrována světelná lišta s LED diodami,
která zaručuje optimální osvětlení vysunutých 
zásuvek mrazničky.

Systém tlumeného uza-
vírání dveří SoftSystem 
je moderní systém pro 
více bezpečí a komfor-
tu. Na dveřích umístěný 

SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při 
plném naložení poliček uvnitř dveří zaručuje tento 
SoftSystem obzvlášť jemné zavírání. Navíc se dveře 
otevřené v úhlu asi 45° automaticky zavřou samy.

Ve světelných sloupcích
na obou stěnách chladí-
cí části je použito velké 
množství LED diod, které 
zaručují rovnoměrné 

osvětlení chladícího prostoru. Speciální satinování 
krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Štíhlý a oblý 
tvar obou světelných sloupků harmonicky zapadá 
do vnitřního prostoru. Světelné sloupky navíc 
umožňují variabilní nastavení výšky skleněných 
odkládacích ploch.

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

346 / 299 l

114 / 99 l

141 / 112 l

n

304 / 0,832 kWh

SN-T

202 / 75 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové

CBNPes 5167 PremiumPlus

Elektronické ovládání
 · LCD displej ve dveřích s dotykovou elektronikou 
Touch

 · DuoCooling: oddělená regulace teploty pro 
chladicí a mrazicí část (2 chladicí okruhy)

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
 · Varovný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm 
 · Systém HomeDialog
 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, SuperFrost, 
FrostControl, dětské pojistky, 
nastavení na dovolenou, výpadku sítě

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněná polička GlassLine - z toho jedna dělená 
a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s elegant-
ními sloupky pro variabilní umístění skleněných 
poliček

 · LED světelné sloupky na obou stranách pro rovno-
měrné, vysoce kvalitní osvětlení vnitřního prostoru

 · Zabudovaná variabilní polička na láhve
 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování

 · Podnos na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · BioFresh-Plus, nastavitelný rozsah teploty
 · LED osvětlení integrováno do boční stěny
 · Zásuvky BioFresh, výsuvné na teleskopických 
kolejničkách, s regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe (nízká vlhkost) nebo 
HydroSafe (vysoká vlhkost) pro delší udržení čers-
tvosti ovoce, zeleniny, masa a mléčných výrobků

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami s průhlednými čely

 · LED osvětlení pro optimální osvětlení 
vytažených zásuvek

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými policemi

 · Plně automatický IceMaker s přípojením k 
vodovodu 3/4“

Výhody vybavení
 · SwingLine-Design
 · Nerezové tyčové madlo s integrovanou 
mechanikou otevírání

 · SoftSystem s tlumením zavírání dveří
 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nožky vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

                         

1  

                               1

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Elektronické ovládání
 · LCD displej ve dveřích s dotykovou elektronikou 
Touch

 · DuoCooling: Oddělená regulace teploty pro 
chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: možno doplnit o balíček 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl, dětské pojistky a 
přepnutí na režim dovolené

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování 

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolejnič-
kách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky
 · Plně automatický IceMaker s nádrží na vodu 
(u CBNPes 3976)

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou 
otevírání 

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky s BioFresh 

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

Kombinované chladničky s BioFresh

CBNPes 3956

22-23_Ost_CS.indd   22 13.02.14   09:37

23

22-23_Ost_14.indd   23 17.01.14   09:35

CBNPes 3976 Premium CBNPes 3956 Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CBNP 3956 Premium

274 / 246 l

93 / 86 l

111 / 85 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové

Elektronika Premium 
umístěná ve dveřích. 
Elegantní a přesné řízení 
MagicEye s moderní doty-
kovou koncepcí ovládání 

zaručuje na stupeň přesné dodržení nastavených 
teplot. Jemnými doteky ovládací dotykové plochy 
lze jednoduše a velmi komfortně  nastavit všechny 
funkce.

S výrobníkem ledu 
IceMaker s nádržkou 
na vodu jsou k dispozi-
ci ledové kostky nejvyšší 
kvality pro každou příleži-

tost. S kapacitou 1,2 litru je vodní nádržka prog-
resivním řešením při nekvalitní vodě z vodovodu 
nebo pokud není k dispozici připojení k vodovodu.  

Kvalitní osvětlení vnitřního 
prostoru zajišťuje LED-
stropní osvětlení. Pěkně 
tvarované těleso je umís-
těno uprostřed stropu a 

zajišťuje tak s úsporou místa rovnoměrné kvalitní 
osvětlení.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

    

1
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1
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1

                               1

                               1 

22-23_Ost_CS.indd   23 13.02.14   09:37



24

CBNPgw 3956
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Elektronické ovládání 
 · MagicEye s elektronikou Touch, LCD displej s 
digitálním ukazatelem teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace teploty pro 
chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · HomeDialog-ready: možno doplnit o balíček 
příslušenství

 · Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, 
SuperFrost, FrostControl, dětské pojistky a 
přepnutí na režim dovolené

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Vyjímatelné VarioBoxy s možností nastavení, 
vhodné pro servírování 

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolejnič-
kách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami s průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · SwingLine-Design (u CBNPes 3756)
 · Tyčová madla z ušlechtilé oceli s integrovanou 
mechanikou otevírání (u CBNPes 3756)

 · SoftSystem - tlumení zavírání 
(u CBNPgb 3956 a CBNPgw 3956)

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu 

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky s BioFresh

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

Kombinované chladničky s BioFresh
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CBNPgb 3956 Premium CBNPgw 3956 Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - DuoCooling

skleněné bílé / bílé

230 / 208 l

72 / 67 l

111 / 89 l

s

171 / 0,466 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / nerezové

CBNPes 3756 Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - DuoCooling

skleněné černé / stříbrné

Systém tlumeného uza-
vírání dveří SoftSystem 
je moderní systém pro 
více bezpečí a komfor-
tu. Na dveřích umístěný 

SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při 
plném naložení poliček uvnitř dveří zaručuje tento 
SoftSystem obzvlášť jemné zavírání. Navíc se dveře 
otevřené v úhlu asi 45° automaticky zavřou samy.

Skleněné dveře v chlad-
né bílé nebo elegantní 
černé barvě - spotřebiče 
řady GlassEdition jsou 
středem pozornosti každé 

kuchyně. Rukojeť je integrována do boční stěny pro 
nerušený dojem ze skleněných dveří a pro vytvoře-
ní jednotného designu kuchyně: bez madel. Sklo je 
odolné proti poškrábání a velmi snadno se udržuje.

Funkce DuoCooling od 
Liebherr reguluje přesně 
teplotu u kombinovaných 
chladniček jak v  mrazicí 
tak i v chladicí části. A co 

více, nedochází k  oběhu vzduchu mezi chladicí a 
mrazicí části a tím je zabráněno přenosu pachů, 
osychání a namrzání uskladněných potravin. 

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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Kombinované chladničky s BioFresh

CBPesf 4043 Comfort

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

s

130 / 0,355 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

Kombinované chladničky s BioFresh

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LED-ukazatelem teploty
 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Zásuvky BioFresh výsuvné na teleskopických 
kolejničkách
- DrySafe - na ryby, maso a mléčné produkty, 
nízká vlhkost vzduchu
- HydroSafe - na ovoce a zeleninu, 
regulovatelná vlhkost vzduchu

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými zásuvka-
mi a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčová madla s integrovanou mechanikou 
otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

K dispozici i jako:

    

1

                               1
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CBPesf 4033 Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

s

161 / 0,441 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

n

242 / 0,662 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CBPesf 4013 Comfort

274 / 246 l

93 / 86 l

111 / 89 l

m

343 / 0,938 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - DuoCooling

černé / černé

CBNb 3913 Comfort

I modelům řady Comfort 
přináší GlassLine vyso-
ce kvalitní výbavu vnitřní 
strany dveří. Odkládací 
plochy pro konzervy a 

lahve jsou tvořeny satinovanými tabulkami bez-
pečnostního skla s  dokonalým plastovým rámo-
váním. K  dispozici je i stavitelný držák lahví, 
jenž za všech okolností zaručuje jejich stabilitu. 
Odkládací plochy řady Comfort GlassLine jsou 
výškově stavitelné. 

Dělené a podsouvatelné 
skleněné poličky zajiš-
ťují ještě více flexibility 
při uchování potravin a 
při vysokých nádobách. 

Všechny ukládací plochy z bezpečnostního skla 
mohou být nasazeny v různých výškách podle 
potřeby. 

Comfort elektronika 
zaručuje přesné dodr-
žení zvolené teploty. V 
Magickém oku MagicEye 
se zobrazuje teplota v 

chladicí části pomocí LED diod.
SuperFrost sníží teplotu ve vnitřním prostoru 
na -32°C v co nejkratším čase. To umožňuje 
obzvlášť šetrné zmrazení čerstvě vložených potra-
vin. Vitamíny, chuť a vzhled zůstávají zachovány. 

CBP 4013  bílé / bílé

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

    

1

                               1

    

1

                               1
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Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

 chladící část

 z toho část BioFresh

 mrazící část

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí / příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Zásuvky BioFresh

Regulovatelný BioFresh-Plus

Osvětlení BioFresh

Polička na láhve

GlassLine-sklo

VarioBox

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Osvětlení

Akumulátor chladu

Výrobník ledu IceMaker

Výroba ledových kostek / 24 h

Max. zásoba ledových kostek

Miska na ledové kostky

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Rozhraní

SmartSteel dveře / SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Design

Příslušenství viz. strana 104-107

CBNPes 5167
PremiumPlus

10

n

304 / 0,832 kWh

411 l

299 l

99 l

112 l

4

34 h

14 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V~ / 1,0 A

automatické

LED světelné sloupky na obou stranách

2

•

•

Variabilní polička na láhve

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

2

připojení k vodovodu 3/4“ 6

1 kg

1,5 kg

202 x 75 cm

63 cm 3

HomeDialog

• / •

SwingLine

04, 06, 17, 18, 19

CBNPes 3976
Premium

10

n

270 / 0,738 kWh

331 l

246 l

86 l

85 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Premium

1

NoFrost

automatické

2

Nádržka na vodu

0,8 kg

1,5 kg

201,1 x 60 cm

63 cm 3

HomeDialog-ready

• / -

SwingLine

02, 06, 07, 17, 18, 20

CBNPes 3956
Premium

10

n

270 / 0,738 kWh

337 l

248 l

86 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Premium

1

NoFrost

automatické

2

•

201,1 x 60 cm

63 cm 3

HomeDialog-ready

• / -

SwingLine

02, 06, 07, 17, 18, 20

CBNPgb 3956
Premium

10

n

270 / 0,738 kWh

337 l

248 l

86 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Premium

1

NoFrost

automatické

2

•

201,1 x 60 cm

65 cm 3

HomeDialog-ready

- / •

GlassEdition

02, 06, 07, 20

Típusszám

Kapható fehér színben is, mint: CBNPgw 3956CBNP 3956

Kombinované chladničky s BioFresh

1 Typ přístroje - klasifikace     10:  Kombinované a volně stojící 

    chladničky s funkcí BioFresh

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší  

 hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu  

 energie.

            3    
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CBNPes 3756
Premium

10

s

171 / 0,466 kWh

297 l

208 l

67 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Premium

NoFrost

automatické

2

•

201,1 x 60 cm

63 cm 3

HomeDialog-ready

• / -

SwingLine

02, 06, 07, 17, 18, 20

CBPesf 4043
Comfort

10

s

130 / 0,355 kWh

292 l

205 l

67 l

87 l

4

46 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Comfort

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63 cm 3

• / -

SwingLine

02, 06

CBPesf 4033
Comfort

10

s

161 / 0,441 kWh

292 l

205 l

67 l

87 l

4

33 h

14 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Comfort

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63 cm 3

• / -

SwingLine

02, 06

CBPesf 4013
Comfort

10

n

242 / 0,662 kWh

292 l

205 l

67 l

87 l

4

33 h

14 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Variabilní polička na láhve

Comfort

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63 cm 3

• / -

SwingLine

02, 06

CBNb 3913
Comfort

10

m

343 / 0,938 kWh

335 l

246 l

86 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED stropní osvětlení

2

Comfort

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm 

- / -

SwingLine

02, 06, 07

CBP 4013

4  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší

5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

6  IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek s připojením k 

vodovodu 3/4“

            3    
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            3    

                                   3
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Nové průhledné zásuvky na zeleninu pohybující 
se po desce s kolečky zapadají svým designem 
harmonicky do vnitřního prostoru a nabízejí maxi-
mální přehled o uložených potravinách. S novým 
kolečkovým výsuvem lze s přihrádkami na zeleninu 
komfortně vyjíždět.

Pro ukládání nápojů nabízí polička na láhve stejně 
tak praktické jako elegantní řešení. Zde lze s úspo-
rou místa uložit až pět lahví.

Automatická funkce SuperFrost Vás při zmra-
zování potěší svou jednoduchostí a energetickou 
úsporností. Zajišťuje rychlé snížení teploty v chlad-
ničce na -32°C a tím vytvoří rezervu chladu pro 
rychlé mrazení, které dokáže uchovat vitamíny 
v potravinách.  

Funkce DuoCooling od Liebherr reguluje přesně 
teplotu u kombinovaných chladniček jak v mrazicí 
tak i v chladicí části. A co více, nedochází k oběhu 
vzduchu mezi chladicí a mrazicí části a tím je 
zabráněno přenosu pachů, osychání a namrzání 
uskladněných potravin. 

 Kombinované chladničky 
s funkcí NoFrost 

Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin 
nabízí přístroje NoFrost chladicí výkon v profe-
sionální kvalitě. Mrazené produkty jsou mrazeny 
cirkulací chlazeného vzduchu a vlhkost vzduchu 
je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává mra-
zicí část vždy bez námrazy a potraviny nemohou 
namrzat. S komfortem NoFrost již není třeba nikdy 
odmrazovat.

Nová série BlackSteel firmy Liebherr volně sto-
jících přístrojů kombinuje moderní design s nad-
časovou elegancí. Úprava Premium SmartSteel 
nejenže významně snižuje viditelnost otisků prstů a 
umožňuje extrémně jednoduché čištění, ale nabízí 
také nový stupeň odolnosti proti poškrábání. Do 
stylových hliníkových madel je začleněn otvírací 
mechanismus, který umožňuje otevření dveří bez 
jakékoliv námahy.

Více k tématu NoFrost pod 

nofrost.liebherr.com
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Elektronické ovládání
 · MagicEye s LED-ukazatelem teploty
 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část pomocí tlačítek

 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení
 · Zásuvky na ovoce a zeleninu výsuvné na 
kolečkách

 · Box na láhve
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčová madla s integrovanou mechanikou 
otevírání

 · Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke 
stěně

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky s NoFrost

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

358 / 338 l

141 / 115 l

m

371 / 1,016 kWh

SN-T

202 / 75 / 63

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CNesf 5113 ComfortKombinované chladničky s NoFrost

K dispozici i jako: CN 5113  bílé / bílé
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287 / 281 l

111 / 89 l

n

257 / 0,703 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CNP 4013 Comfort

237 / 231 l

150 / 123 l

n

269 / 0,735 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CNPesf 3913 Comfort CNP 3513 Comfort

237 / 231 l

111 / 89 l

n

242 / 0,661 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63 1

2 - DuoCooling

bílé / bílé

Všechny skleněné polič-
ky a zásuvky lze pohodl-
ně vyjmout. Tak lze celý 
vnitřní prostor VarioSpace 
použít volně i pro objemné 

mražené potraviny.

Přístroje NoFrost firmy 
Liebherr poskytují profesi-
onální kvalitu chlazení pro 
dlouhodobé uchování čer-
stvosti. Potraviny se zmrazí 

působením studeného vzduchu a vzdušná vlhkost 
se odvede pryč. Mrazicí prostor zůstává neustále 
bez námrazy a na potravinách nemůže vzniknout 
vrstva ledu. Díky NoFrost už nikdy nebudete muset 
odmrazovat.  

Nové průhledné zásuvky 
na zeleninu pohybující 
se po desce s kolečky 
zapadají svým designem 
harmonicky do vnitřního 

prostoru a nabízejí maximální přehled o uložených 
potravinách. S novým kolečkovým výsuvem lze s 
přihrádkami na zeleninu komfortně vyjíždět.

             1

                                  1

 

                                

                                      

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

             1

                                  1

 

                           

                                      

             1

                                   1

 

                              

                                      

CNPesf 3513 nerezové SmartSteel / stříbrnéCNPesf 4013 nerezové SmartSteel / stříbrné CNP 3913  bílé / bílé                                             
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Kombinované chladničky s NoFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

  chladící část

  mrazící část

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí / příkon

Chladící část

Odmrazování

Chlazení cirkulujícím vzduchem

Osvětlení

Polička na láhve

Nádoba na vejce

GlassLine-sklo

Zásuvky na zeleninu a ovoce

 z toho na kolečkách

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Miska na ledové kostky

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

SmartSteel dveře

Design

Příslušenství viz. strana 104-107

CNesf 5113
Comfort

07

m

371 / 1,016 kWh

453 l

338 l

115 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

202 x 75 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 06

CN 5113
Comfort

07

m

371 / 1,016 kWh

453 l

338 l

115 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

202 x 75 cm

63 cm

SwingLine

02, 06

CNPesf 4013
Comfort

07

n

257 / 0,703 kWh

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 06, 07

CNP 4013
Comfort

07

n

257 / 0,703 kWh

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm

SwingLine

02, 06, 07

1 Typ přístroje - klasifikace 
      07:   Kombinovaná chladnička (4-hvězdičková mrazicí část) 

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší  

 hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu  

 energie.

            3    

                                   3

              3 

            3    

                                   3

              3 
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CNPbs 4013
Comfort

07

n

257 / 0,703 kWh

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 06, 07

CNPesf 3913
Comfort

07

n

269 / 0,735 kWh

354 l

231 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 06, 07

CNP 3913
Comfort

07

n

269 / 0,735 kWh

354 l

231 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

201,1 x 60 cm

63 cm

SwingLine

02, 06, 07

CNPesf 3513
Comfort

07

n

242 / 0,661 kWh

320 l

231 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

181,7 x 60 cm

63 cm

•

SwingLine

02, 06, 07

CNP 3513
Comfort

07

n

242 / 0,661 kWh

320 l

231 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

•

Comfort

2

2

NoFrost

automatické

•

181,7 x 60 cm

63 cm

SwingLine

02, 06, 07

5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

4 4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší
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                                   3
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                                   3

              3 
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                                   3
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                                   3

              3 
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                                   3
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Již při vývoji a také výrobě chladniček a mrazniček Liebherr umísťuje ekologii 
do centra všech procesů. Povědomí o životním prostředí patří v Liebherru k 
dlouholetým tradicím. Ať už v designu nebo při výrobě chladniček a mrazniček, 
dopad životního prostředí ve všech procesech je základním zájmem. V roce 
1993 byl Liebherr prvním výrobcem, který změnil veškeré volně stojící spotře-
biče na bezfreonové přístroje. Kovové části jsou povrchově upraveny práškovou 
metodou, která je šetrná k životnímu prostředí. Teplo, které je vyprodukováno 
během výrobního procesu je recyklováno jako tepelná energie. Všechny plas-
tové části jsou označeny tak, aby byly řádně recyklovány.

Po celá desetiletí Liebherr přináší na trh řadu energeticky úsporných chlad-
niček a mrazniček. Nyní dále rozvíjí svůj sortiment vybavený precizním 
elektronickým řízením ve spojení s optimalizovanými chladicími komponenty. 
Liebherr poskytuje mnoho nových spotřebičů v nejvyšší energetické třídě, A+++.

Srovnáním nejnovějších modelů v nejvyšší A++ a A+++ energetické třídě s jejich 
15ti letými předchůdci, kteří se stále ještě používají v řadě domácností, zdů-
razňuje enormní úspory, kterých bylo dosaženo a to pokud jde o elektrickou 
energii a poměrné náklady.

Inovativní chladničky a mrazničky Liebherr dávají nový rozměr 
úsporám energie: spotřebiče v nově definované energetické třídě 
A+++ spotřebují o 48% méně energie než ty v horní hranici ener-
getické třídy A+. 

Srovnání mezi současnými modely a 15ti letými předchůdci.

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh):  12.907,80 Kč

Spotřeba energie za rok

ActiveGreen technologií

Úspora energie = úspora peněz
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Kombinované chladničky se 
SmartFrost

Funkce DuoCooling od 
Liebherr reguluje přesně 
teplotu u kombinovaných 
chladniček jak v  mrazicí 
tak i v chladicí části. A co 

více, nedochází k oběhu vzduchu mezi chladicí a 
mrazicí části a tím je zabráněno přenosu pachů, 
osychání a namrzání uskladněných potravin. 

S funkcí SmartFrost 
je značně redukována 
námraza vnitřního prosto-
ru a mražených potravin. 
Tím je odmrazování nutné 

mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou hladké 
a tak snadno čistitelné. Automatická funkce 
SuperFrost rychle snižuje teplotu, by byly Vaše 
potraviny co nejrychleji zmraženy a byly tak uchovány 
vitamíny. 

CPesf 3413  nerezové SmartSteel / stříbrnéK dispozici i jako: CP 3813  bílé / bílé

Kombinované chladničky se SmartFrost

             1

                                  1 

                                  1

             1

                                  1 

                               

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

239 / 233 l

92 / 91 l

s

155 / 0,422 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63,1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CPesf 3813 Comfort

197 / 191 l

92 / 91 l

s

146 / 0,399 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 1 

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CP 3413 Comfort

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LED ukazatelem teploty
 · DuoCooling: Oddělená regulace teploty pro 
chladící a mrazící části (2 chladicí okruhy)

 · Časově řízená automatika SuperFrost
 · Při výpadku proudu výstražný optický a 
akustický signál 

 · Kontrolní ukazatel provozu, alarmu a SuperFrost

Chladící část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z toho jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s 
elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných poliček

 · LED stropní osvětlení 
 · Zásobníky na ovoce a zeleninu
 · Police na láhve
 · Podnos na vejce

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a lehce čistitelný vnitřní 
prostor usnadňuje odmrazování

 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Miska na ledové kostky

Výhody vybavení
 · SwingLine design
 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou 
otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří 
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Elektronické ovládání
 · MagicEye s LED ukazatelem teploty
 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teploty pro chladící a mrazící část
Časově řízený automatický systém SuperFrost

 · Při poruše výstražný signál - optický a akustický 
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost

Chladící část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné odkládací plochy GlassLine - z toho 
jedna dělená a posouvatelná

 · Skleněné dveřní poličky Comfort-GlassLine s 
držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny s elegant-
ními sloupky pro variabilní umístění skleněných 
poliček

 · LED stropní osvětlení 
 · Zásobníky na ovoce a zeleninu
 · Police na láhve
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a lehce čistitelný vnitřní 
prostor usnadňuje odmrazování

 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami s 
plným dnem a boky

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

 · Miska na ledové kostky

Výhody vybavení
 · SwingLine design
 · Tyčová madla s integrovanou mechanikou 
otevírání

 · Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke 
stěně

 · Nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka a 
transportní madla vzadu

 · Oboustranné dveře

Kombinované chladničky se SmartFrost

CP 4023 Comfort

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

288 / 281 l

92 / 91 l

n

247 / 0,674 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 1

2 - DuoCooling

bílé / bílé

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

                                  1

                                  1
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CPesf 4023 Comfort

288 / 281 l

92 / 91 l

n

247 / 0,674 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

236 / 231 l

92 / 91 l

n

231 / 0,632 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 1

2 - DuoCooling

nerezové SmartSteel / stříbrné

CPesf 3523 Comfort

236 / 231 l

92 / 91 l

n

231 / 0,632 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 1

2 - DuoCooling

bílé / bílé

CP 3523 Comfort

Comfort elektronika 
zaručuje přesné dodr-
žení zvolené teploty. V 
Magickém oku MagicEye 
se zobrazuje teplota v 

chladicí části pomocí LED diod. Pomocí automa-
tiky SuperFrost se potraviny zmrazují způsobem 
obzvláště šetrným k vitamínům. 

Polička na ukládání lahví 
a nápojů je nejen praktic-
ká, ale také dobře vypadá. 
Lze na ni položit až pět 
lahví, které tak zaberou 

minimum místa. 

Díky technologii  
DuoCooling se dvěma 
zcela samostatně regulo-
vatelnými chladicími okru-
hy lze teplotu chladicího a 

mrazicího oddílu kombinovaných přístrojů regulo-
vat přesně a nezávisle. Mezi chladicím a mrazicím 
oddílem nenastává ani žádná výměna vzduchu, což 
brání šíření pachů a vysychání uložených potravin.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

                                  1

                                  1

                               1

                                  1

                                  1

                                  1

38-39_Ost_CS.indd   39 13.02.14   09:46



40

40-41_Ost_14.indd   40 17.01.14   09:40

Kombinované chladničky se SmartFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

  chladící část

  mrazící část

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Chladící část

Odmrazování

Ventilátor

Osvětlení

Polička na láhve

GlassLine-sklo

Zásuvky na zeleninu a ovoce

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Miska na ledové kostky

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Design

Druh ovládání

SmartSteel dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

CPesf 3813
Comfort

07

s

155 / 0,422 kWh

324 l

233 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CP 3813
Comfort

07

s

155 / 0,422 kWh

324 l

233 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

02, 06, 07

CPesf 3413
Comfort

07

s

146 / 0,399 kWh

282 l

191 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CP 3413
Comfort

07

s

146 / 0,399 kWh

282 l

191 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

02, 06, 07

1 Typ přístroje - klasifikace
            07: Kombinovaná chladnička (4-hvězdičková mrazicí část)

3 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se  

 zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší  

 spotřebu energie.

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

            3    

                                   3

            3    

                                   3

              3               3               3               3 

            3    

                                   3

            3    

                                   3
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CPesf 4023
Comfort

07

n

247 / 0,674 kWh

372 l

281 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CP 4023
Comfort

07

n

247 / 0,674 kWh

372 l

281 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

02, 06, 07

CPesf 3523
Comfort

07

n

231 / 0,632 kWh

322 l

231 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CP 3523
Comfort

07

n

231 / 0,632 kWh

322 l

231 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

02, 06, 07

4  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší 5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3
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Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

288 / 282 l

92 / 91 l

m

299 / 0,817 kWh

SN-ST

201,1 / 60 / 63,1

1

nerezové SmartSteel / stříbrné

CUesf 4023 Comfort

Řízení 
(u CU(esf) 4023 a CUP(esf) 3513)
 · MagicEye s LED-ukazatelem teploty
 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost

Mechanické ovládání 
(u CUP(sl) 3221 a CUP(sl) 2901)

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Úložné plochy GlassLine - z nich jedna dělená a 
podsouvatelná

 · Skleněné dveřní přihrádky Comfort GlassLine s 
držáky na láhve a konzervy

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED stropní osvětlení 
(u CU(esf) 4023 a CUP(esf) 3513)

 · LED-osvětlení (u CUP(sl) 3221 a CUP(sl) 2901)
 · Úložné boxy na ovoce/zeleninu
 · Box na láhve
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčová madla s integrovanou mechanikou 
otevírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky se SmartFrost

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

CU 4023 bílé / bíléK dispozici i jako:
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236 / 232 l

92 / 91 l

n

221 / 0,603 kWh

SN-ST

181,7 / 60 / 63,1 1

1

bílé / bílé

CUP 3513 Comfort

203 / 199 l

87 / 85 l

n

217 / 0,594 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 62,9 1

1

stříbrné / stříbrné

CUPsl 3221 Comfort CUP 2901 Comfort

203 / 199 l

55 / 54 l

n

197 / 0,538 kWh

SN-T

162,3 / 60 / 63,6 1

1

bílé / bílé

Dveře spotřebičů z  nere-
zové oceli označené logem 
SmartSteel jsou vyrobe-
né speciální povrchovou 
úpravou, která za pomoci 

vysoce jakostního zušlechtění povrchu chladničky 
zásadně snižuje viditelnost otisku prstů na těchto 
dveřích. Povrch SmartSteel je nejen snadno čisti-
telný bez potřeby použití speciálních přípravků, ale 
také je odolnější proti povrchovému poškrábání. 

S funkcí SmartFrost 
je značně redukována 
námraza vnitřního prosto-
ru a mražených potravin. 
Tím je odmrazování nutné 

mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou hladké 
a tak snadno čistitelné. Automatická funkce 
SuperFrost rychle snižuje teplotu, aby byly Vaše 
potraviny co nejrychleji zmraženy a byly tak ucho-
vány vitamíny. 

Vysoce jakostní osvět-
lení chladícího prostoru 
zajišťuje LED-stropní 
osvětlení. Pěkně tvaro-
vané těleso je umístěno 

uprostřed stropu a zajišťuje tak s úsporou místa 
rovnoměrné kvalitní osvětlení.

     
1

                               1

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

     
1

                               1

     
1

                               1

CUP 3221 bílé / bíléCUPesf 3513  Enerezové SmartSteel / stříbrné CUPsl 2901 stříbrné / stříbrné
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Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

203 / 199 l

87 / 85 l

m

264 / 0,723 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

stříbrné / stříbrné

CUPsl 3021 Comfort

Mechanické ovládání

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Úložné plochy GlassLine - z nich jedna dělená a 
podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní přihrádky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy 
(mimo CUP 2221)

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED osvětlení
 · Úložné boxy na ovoce/zeleninu
 · Box na láhve (mimo CUP(sl) 2221)
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine (mimo CUP 2221)
 · SwingDesign (u CUP 2221)
 · Tyčová madla s integrovanou mechanikou 
otevírání (u modelů CUPsl)

 · Ergonomická tyčová madla 
(u CUP 3021 a CUP 2721)

 · Prohlubeň s madlem (u CUP 2221)
 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky se SmartFrost

Kombinované chladničky se 
SmartFrost

K dispozici i jako:

44-45_Ost_CS.indd   44 13.02.14   09:39

45

44-45_Ost_14.indd   45 17.01.14   09:55

203 / 199 l

87 / 85 l

m

264 / 0,723 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé

CUP 3021 Comfort

203 / 199 l

55 / 54 l

m

241 / 0,658 kWh

SN-ST

160 / 55 / 62,9

1

stříbrné / stříbrné

CUPsl 2721 Comfort CUP 2221 Comfort

145 / 142 l

55 / 54 l

m

220 / 0,601 kWh

SN-ST

136 / 55 / 62,9

1

bílé / bílé

Modely SwingLine mají 
stylový design s elegant-
ními bočními hranami na 
dveřích. Vystupující logo 
Liebherr na dveřích dává 

podtrhující dotyk nadčasové elegance SwingLine 
designu. Nadchnou vysokou úrovní zpracování 
a kvalitou použitých materiálů.  Elektronika je u 
těchto spotřebičů integrována za dveřmi. 

Všechny přístroje Comfort 
jsou vybaveny LED-
vnitřním osvětlením 
umístěným z boku přístro-
je. Zabudování do roviny 

zaručuje více užitného objemu a větší odkládací 
plochu. Umístění uprostřed vnitřního prostoru zajiš-
ťuje nejlepší možné osvětlení v celém chladícím 
prostoru.

Zásuvky s průhlednými 
čely jsou koncipovány 
prakticky: obzvlášť vysoké, 
dokola uzavřené s plným 
dnem a vyjímatelné. To 

zaručuje optimální přehled a nejlepší možnosti při 
skladování. Zásuvky jsou tak prostorné, že do nich 
mohou být mražené potraviny pohodlně ukládány. 
Dokola uzavřené  zásuvky mohou být kvůli čištění 
snadno vyjmuty. Systém FrostSafe zajišťuje i 
při otevřených dveřích svými dokola uzavřenými 
zásuvkami ochranu mražených potravin v zásuv-
kách.

CUP 2721 bílé / bílé CUPsl 2221 stříbrné / stříbrné
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Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

  chladící část

  mrazící část

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Polička na láhve

GlassLine-sklo

Zásuvky na zeleninu a ovoce

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

CoolPlus

Miska na ledové kostky

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Design

Druh ovládání

SmartSteel dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

CUesf 4023
Comfort

07

m

299 / 0,817 kWh

373 l

282 l

91 l

4

25 h

9 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CUPesf 3513
Comfort

07

n

221 / 0,603 kWh

323 l

232 l

91 l

4

25 h

9 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED stropní osvětlení

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

SwingLine

elektronický

•

02, 06, 07

CUPsl 3221
Comfort

07

n

217 / 0,594 kWh

284 l

199 l

85 l

4

27 h

4 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

•

181,7 x 60 cm

62,9 cm

SwingLine

mechanický

02, 06

Prodejní označení

K dispozici i v bílé jako: CUP 3221CUP 3513CU 4023

Kombinované chladničky se SmartFrost

1 Typ přístroje - klasifikace 

 07: Kombinovaná chladnička (4-hvězdičková mrazicí část)

3 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se  

 zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší  

 spotřebu energie.

              3 

            3    

                                   3

              3 

            3    

                                   3

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

46-47_Ost_CS.indd   46 13.02.14   09:39

47

46-47_Ost_14.indd   47 17.01.14   09:54

CUPsl 2901
Comfort

07

n

197 / 0,538 kWh

253 l

199 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

•

162,3 x 60 cm

63,6 cm

SwingLine

mechanický

02, 06

CUPsl 3021
Comfort

07

m

264 / 0,723 kWh

284 l

199 l

85 l

4

27 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

•

180 x 55 cm

62,9 cm

SwingLine

mechanický

02, 06

CUPsl 2721
Comfort

07

m

241 / 0,658 kWh

253 l

199 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

polička na láhve

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

•

160 x 55 cm

62,9 cm

SwingLine

mechanický

02, 06

CUPsl 2221
Comfort

07

m

220 / 0,601 kWh

196 l

142 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

Comfort

2

SmartFrost

ruční

•

•

136 x 55 cm

62,9 cm

SwingLine

mechanický

02, 06

CUP 2221CUP 3021 CUP 2721CUP 2901

4  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší 5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

              3 

            3    

                                   3
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Mechanické ovládání u modelů 55cm
 · Teplotní regulace pro chladící část

Ovládání u CT(sl) 3306
 · MagicEye, LCD displej s digitálním ukazatelem 
teploty

 · Teplotní regulace pro chladící část
 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Kontrolky provozu a SuperFrost

Chladící část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem (u CT(sl) 3306)
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná (u CT(sl) 3306)

 · Skleněné dveřní poličky Comfort-GlassLine s 
držáky na láhve a konzervy

 · Hladké, snadno čistitelné vnitřní stěny
 · s elegantními sloupky pro variabilní umístění 
skleněných desek

 · LED vnitřní osvětlení
 · Miska na ovoce a zeleninu
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a lehce čistitelný vnitřní 
prostor usnadňuje odmrazování

 · Miska na ledové kostky
 · Bezpečnostní skleněné police

Výhody vybavení
 · SwingLine design
 · Zapuštěná rukojeť
 · Ventilace zepředu umožňuje zasunutí do 
výklenku nebo linky (u CT(sl) 3306)

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Transportní kolečka a madla vzadu 
(u CT(sl) 3306)

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Kombinované chladničky s mrazničkou nahoře se SmartFrost

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Regulovatelné chladící okruhy

Dveře/ boční stěny

CTsl 3306 Comfort

243 / 236 l

77 / 76 l

m

271 / 0,740 kWh

SN-ST

176,1 / 60 / 63

1

stříbrné / stříbrné

CT 3306 Comfort

243 / 236 l

77 / 76 l

m

271 / 0,740 kWh

SN-ST

176,1 / 60 / 63

1

bílé / bílé

Kombinované chladničky s 
mrazničkou nahoře se SmartFrost

K dispozici i jako:
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225 / 220 l

53 / 52 l

n

202 / 0,552 kWh

SN-T

157,1 / 55 / 63

1

bílé / bílé

CTP 2921 Comfort

195 / 191 l

45 / 44 l

n

188 / 0,514 kWh

SN-T

140,1 / 55 / 63

1

stříbrné / stříbrné

CTPsl 2521 Comfort

157 / 153 l

45 / 44 l

n

176 / 0,481 kWh

SN-T

124,1 / 55 / 63

1

stříbrné / stříbrné

CTPsl 2121 Comfort

Elegantní a přesné ovládá-
ní MagicEye se zobraze-
ním teploty Vám umožňuje 
udržovat teplotu přesně 
na úrovni, kterou zvolíte. 

Přehlednost funkčních tlačítek umožňuje snad-
né a pohodlné používání. Automatická funkce 
SuperFrost rychle snižuje teplotu aby byly Vaše 
potraviny co nejdříve zmraženy a byly tak uchovány 
vitamíny.

Průhledná zásuvka na 
ovoce a zeleninu nám 
poskytuje jasný přehled 
a snadný přístup k ulo-
ženým potravinám.

S funkcí SmartFrost 
je značně redukována 
námraza vnitřního prosto-
ru a mražených potravin. 
Tím je odmrazování nutné 

mnohem méně často. Vnitřní stěny jsou hladké 
a lze je tak snadno čistit. Automatická funkce 
SuperFrost rychle snižuje teplotu aby byly Vaše 
potraviny co nejdříve zmraženy a byly tak uchovány 
cenné vitamíny. 

CTP 2521 bílé / bílé CTP 2121 bílé / bíléCTPsl 2921 stříbrné / stříbrné

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

48-49_Ost_CS.indd   39 13.02.14   09:38



50

50-51_Ost_14.indd   50 17.01.14   09:51

Kombinované chladničky s mrazničkou nahoře se SmartFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

   chladící část

   mrazící část

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Chladící část

Odmrazování

Ventilátor

Osvětlení

Nádoba na vejce

GlassLine-sklo

Zásuvky na zeleninu a ovoce

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Funkce SuperFrost

Miska na ledové kostky

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Design

Druh ovládání

Příslušenství viz. strana 104-107

CTsl 3306
Comfort

07

m

271 / 0,740 kWh

312 l

236 l

76 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

časově řízená

•

176,1 x 60 cm

63 cm

SwingLine

MagicEye

02

CT 3306
Comfort

07

m

271 / 0,740 kWh

312 l

236 l

76 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

•

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

časově řízená

•

176,1 x 60 cm

63 cm

SwingLine

MagicEye

02

CTPsl 2921
Comfort

07

n

202 / 0,552 kWh

272 l

220 l

52 l

4

24 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

157,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

CTP 2921
Comfort

07

n

202 / 0,552 kWh

272 l

220 l

52 l

4

24 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

157,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

1 Typ přístroje - klasifikace  07: Kombinovaná chladnička  
             (4-hvězdičková mrazicí část)

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se  

 zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší  

 spotřebu energie.

            3    

                                   3

              3 

            3    

                                   3

              3 
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CTPsl 2521
Comfort

07

n

188 / 0,514 kWh

235 l

191 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

140,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

CTP 2521
Comfort

07

n

188 / 0,514 kWh

235 l

191 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

140,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

CTPsl 2121
Comfort

07

n

176 / 0,481 kWh

197 l

153 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

124,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

CTP 2121
Comfort

07

n

176 / 0,481 kWh

197 l

153 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatické

LED

•

Comfort

1

SmartFrost

ruční

•

124,1 x 55 cm

63 cm

SwingLine

mechanický

02

5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

4 4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší

            3    

                                   3
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Více k tématu NoFrost pod 

nofrost.liebherr.com
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Vyjímatelné, velmi hluboké zásuvky s průhlednou 
přední stěnou jsou uzavřeny kolem dokola včetně 
dna. Poskytují dokonalý přehled o svém obsahu a 
ty nejlepší podmínky pro skladování zmrazených 
potravin. Zásuvky a skleněné poličky nacházející 
se pod nimi lze pohodlně vyjmout a vytvořit tak 
VarioSpace: praktický systém pro rychlé vytvo-
ření místa pro objemné potraviny, např. celou 
krůtu. Inovativní LED osvětlení v předním panelu 
u modelů GNP zajišťuje, že vysunuté zásuvky jsou 
optimálně osvětleny.

Bezpečnostní sada tvořená akustickým teplotním 
alarmem a ukazatelem FrostControl zaručuje 
optimální ochranu cenných mrazených potravin. 
Akustický teplotní alarm, který lze v případě 
potřeby vypnout, ihned nahlásí, pokud teplota 
v mrazicí části naroste. Ukazatel FrostControl 
pomáhá ochránit kvalitu a další trvanlivost mraze-
ných produktů po výpadku sítě. Před nežádoucím 
zapnutím a vypnutím chrání dětská pojistka.

Pokud někdy nevyužijete celou mrazicí část, 
můžete pomocí spořicí přepážky, kterou lze 
zakoupit jako příslušenství, odstavit nepoužívané 
zásuvky. Spotřebu energie tak můžete snížit jěště 
až o 50%.

Moderní mrazničky Liebherr v nové energeticky 
úsporné dimenzi: V nově definované energetické 
třídě energetické účinnosti, A+++ jsou přístroje o 
asi 48% úspornější než je horní hranice energe-
tické třídy A+. 

Mrazničky s NoFrost

U mrazniček vybavených systémem HomeDialog 
může být např. mraznička stojící ve sklepě ovlá-
dána pomocí displeje kombinované chladničky se 
systémem HomeDialog. Zapojení až šesti dalších 
spotřebičů Liebherr do sítě se přitom provádí 
výhradně pomocí modulu domácí sběrnice PLC, 
který lze získat jako příslušenství. Nákladné poklá-
dání kabelů není nutné.

Pro bezpečné a dlouhodobé skladování potravin 
mají spotřebiče Liebherr fuknci NoFrost. Potraviny 
jsou mraženy chlazeným vzduchem a vlhkost vzdu-
chu je odváděna mimo mrazicí část. Tak zůstává 
mrazicí část bez ledu a potraviny již nejsou pokryty 
námrazou. S technologií NoFrost již nikdy nemusíte 
odmrazovat. A co více, s funkcí NoFrost nedochází 
k cirkulaci vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí 
a tím je zabráněno přenosu pachů, vysoušení a 
namrzání potravin v chladící části suchým a ledo-
vým vzduchem z mrazicí části.
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Elektronické ovládání
 · MagicEye s dotykovou elektronikou, LCD displej 
s digitálním ukazatelem teploty

 · Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
 · Při výpadku proudu výstražný a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Systém HomeDialog
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost, 
FrostControl, dětské pojistky

Mrazicí část
 · NoFrost: Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s průhlednými zásuvkami
s plným dnem a boky

 · Přihrádka na byliny a bobule 
(u modelů s šířkou 60 cm)

 · Zásuvky výsuvné na teleskopických kolejničkách 
(u modelů s šířkou 70 cm)

 · LED osvětlení 
 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými přepážkami

Výhody vybavení
 · SwingLine design
 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou ote-
vírání

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a transportní madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Mrazničky s NoFrost

GNP 4166 Premium

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

Počet košů

na teleskopických kolejničkách

406 / 351 l

s

198 / 0,541 kWh

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 1 

bílé / bílé

8

6

Mrazničky s NoFrost

                                  1

                                  1

   

Spotřeba energie za rok

Srovnání mezi současnými modely a 15ti letými předchůdci.

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh): 20.000,70 Kč

 ·  
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GNP 3666 Premium

356 / 304 l

s

181 / 0,494 kWh

SN-T

175,1 / 69,7 / 75 1

bílé / bílé

7

5

304 / 261 l

n

248 / 0,677 kWh

SN-T

184,1 / 60 / 63 1

bílé / bílé

8

GNP 3056 Premium

265 / 224 l

n

227 / 0,621 kWh

SN-T

164,4 / 60 / 63 1

bílé / bílé

7

GNP 2756 Premium

Zásuvky lze snadno vysu-
nout na teleskopických 
kolejničkách a pomocí 
integrovaných nosných 
madel mohou být snadno 

vyjmuty. Systém FrostSafe s průhlednými zásuvka-
mi s plným dnem a boky udržuje v přístroji chlad, 
průhledné čelo usnadňuje přehled o uložených 
mrazených produktech.

Moderní mrazničky a 
mrazničky Liebherr v 
nové energeticky úsporné 
třídě. V nově definované 
energetické třídě energe-

tické účinnosti A+++ jsou přístroje o asi 48 % 
úspornější než je horní hranice energetické třídy A+. 

SmartGrid - tato funkce 
Vám v budoucnosti pomůže 
snížit Vaše náklady spo-
jené s elektrickou energií 
ve Vaší domácnosti, pro-

střednictvím „inteligentního“ měřiče poskytnutého 
Vaším dodavatelem elektrické energie. V případě 
nadbytků energie, jako například dodávka obnovi-
telné energie, je do domácností dodávána levnější 
elektrická energie. Zásuvkové mrazničky s funkcí 
SmartGrid-ready jsou připraveny na tuto pokroko-
vou technologii.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

                                  1
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                               1
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                                  1
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Elektronické ovládání
 · LCD displej s LED ukazatelem teploty 
(u GN 4113)

 · LCD displej s grafickým ukazatelem teploty 
(mimo GN 4113)

 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, funkce 
SuperFrost a dětské pojistky

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami s průhlednými čely

 · Přihrádka na byliny a bobule 
(u modelů s šířkou 60 cm)

 · Osvětlení v čelní části (u GN 4113)
 · VarioSpace vyznačující se vyjímatelnými 
zásuvkami

 · skleněnými mezipodlážkami

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou 
otevírání 

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní 
kolečka a madla vzadu

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Mrazničky s NoFrost

GN 4113 Comfort

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

406 / 351 l

n

297 / 0,813 kWh

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 1

bílé / bílé

Mrazničky s NoFrost

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

                                  1

                                  1

Spotřeba energie za rok

Srovnání mezi současnými modely a 15ti letými předchůdci.

Úspory za 15 let (s 4,26 Kč/kWh):  13.674,60 Kč
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GN 3023 Comfort

304 / 261 l

m

315 / 0,862 kWh

SN-T

184,1 / 60 / 63

bílé / bílé

265 / 224 l

m

289 / 0,791 kWh

SN-T

164,4 / 60 / 63

bílé / bílé

GN 2723 Comfort

226 / 188 l

m

264 / 0,722 kWh

SN-T

144,7 / 60 / 63

bílé / bílé

GN 2323 Comfort

Přístroje NoFrost firmy 
Liebherr poskytují profesi-
onální kvalitu chlazení pro 
dlouhodobé uchování čer-
stvosti. Potraviny se zmrazí 

působením studeného vzduchu a vzdušná vlhkost 
se odvede pryč. Mrazicí prostor zůstává neustále 
bez námrazy a na potravinách nemůže vzniknout 
vrstva ledu. Díky NoFrost už nikdy nebudete muset 
odmrazovat.  

Všechny skleněné poličky 
a zásuvky lze pohodlně 
vyjmout. Tak můžeme celý 
vnitřní prostor VarioSpace 
použít volně i pro objemné 

potraviny jakou je např. Svatomartinská husa. 

Elegantní a přesné ovládání 
MagicEye s LC displejem a 
grafickým ukazatelem teplo-
ty zaručuje přesné dodržení 
zvolené teploty. Zřetelné 

přiřazení funkčních tlačítek umožňuje jednoduché a 
komfortní ovládání. Automatika SuperFrost obsta-
rá rychlé snížení teploty, a vytvoří tak rezervu chladu 
pro zmrazení, při kterém se lépe uchovávají vitamíny. 
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Elektronické ovládání
 · MagicEye, LCD displej s grafickým ukazatelem 
teploty 

 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Kontrolní ukazatele provozu, funkce SuperFrost 
a dětské pojistky

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

Přednosti vybavení
 · Design SwingLine
 · Tyčové madlo s integrovanou mechanikou 
otevírání 

 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Transportní kolečka a madla vzadu
 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Možnost změny směru otevírání dveří

Volně stojící a stolní mrazničky se SmartFrost

GP 2733 Comfort

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

232 / 226 l

n

208 / 0,568 kWh

SN-T

164,4 / 60 / 63,2 1

bílé / bílé

Volně stojící a stolní mrazničky 
se SmartFrost

    

1

                               1
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GP 2433 Comfort

197 / 192 l

n

192 / 0,525 kWh

SN-T

144,7 / 60 / 63,2 1

bílé / bílé

162 / 158 l

n

176 / 0,482 kWh

SN-T

125,0 / 60 / 63,2 1

bílé / bílé

GP 2033 Comfort

S funkcí SmartFrost 
je značně redukována 
námraza vnitřního prosto-
ru a mražených potravin, 
a proto není nutné časté 

odmrazování. Vniřní strany jsou hladké a lze je 
snadno čistit. Automatická funkce SuperFrost rych-
le snižuje teplotu. Díky tomu budou Vaše potraviny 
budou rychle zmraženy a uchovají si tak důležité 
vitamíny. 

Automatická funkce 
SuperFrost Vás při zmra-
zování potěší svou jedno-
duchostí a energetickou 
úsporností. Zajišťuje rych-

lé snížení teploty v  chladničce na -32°C a tím 
vytvoří rezervu chladu pro rychlé mrazení, které 
dokáže uchovat vitamíny v potravinách.  
Úspora energie
Ve chvíli, kdy je proces zmrazení ukončen, přepne 
se automaticky spotřebič do normálního provozu a 
tím přispěje k úspoře energie. 

Kolem dokola uzavřené 
šuplíky s průhlednými 
čely jsou extra vysoké a 
vyjímatelné – zaručují opti-
mální přehled a nejlepší 

možnost skladování mražených produktů.

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

    

1

                                1

    

1

                               1
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Ovládání (u modelů Premium)
 · MagicEye, LC displej s digitálním ukazatelem 
teploty

 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost, 
FrostControl, dětské pojistky

Ovládání (u GP 1213)
 · MagicEye, LCD displej s grafickým ukazatelem 
teploty 

 · Automatika SuperFrost časově řízená
 · Optický výstražný signál při poruše
 · Kontrolní ukazatele provozu, funkce SuperFrost 
a dětské pojistky

Mrazicí část
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami a průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

Přednosti vybavení
 · SwingDesign (mimo GPesf 1476)
 · HardLine (u GPesf 1476)
 · Ergonomické tyčové madlo
 · Vhodné pro instalaci do kuchyňských linek díky 
přední ventilaci

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Možnost změny směru otevírání dveří

Stolní mrazničky se SmartFrost

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Dveře/ boční stěny

GP 1486 Premium

106 / 104 l

s

101 / 0,276 kWh

SN-T

85,1 / 60,2 / 62,8 1

bílé / bílé

GPesf 1476 Premium

106 / 104 l

n

152 / 0,414 kWh

SN-T

85,1 / 60,2 / 61 1

nerezové / stříbrné

Stolní mrazničky se SmartFrost

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.  

 Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

             1
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106 / 104 l

n

152 / 0,414 kWh

SN-T

85,1 / 60,2 / 62,8 1

bílé / bílé

GP 1476 Premium

106 / 104 l

n

152 / 0,414 kWh

SN-T

85,1 / 55,3 / 62,4 1

bílé / bílé

GP 1376 Premium

101 / 98 l

n

149 / 0,407 kWh

SN-T

85,1 / 55,3 / 62,4 1

bílé / bílé

GP 1213 Comfort

Deska stolu u stolních 
mrazniček je extrémně 
robustní. Je odolná proti 
proříznutí a poškrabání a 
kromě toho je i žáruvzdorná.

Tyčová madla jsou ergo-
nomicky přizpůsobena 
k aktuální výšce dveří a 
zaručují nejlepší komfort 
otevírání.

Dokola uzavřené zásuv-
ky s průhlednými čely jsou 
extra vysoké a vyjímatelné 
– zaručují optimální pře-
hled a nejlepší možnosti 

skladování mražených produktů. Přepážky z bez-
pečnostního skla a zásuvky mohou být vyjmuty. Tak 
vznikne VarioSpace – praktický systém zajišťující 
extra vysoký odkládací prostor, např. pro celou 
krůtu

             1
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Volně stojící mrazničky s NoFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Počet košů

 Přihrádka na byliny a bobule

 na teleskopických kolejničkách

Funkce SuperFrost

Osvětlení

VarioSpace

Akumulátor chladu

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Rozhraní

Design

Tyčové madlo 

 s integrovanou mechanikou otevírání

SmartGrid-ready

Příslušenství viz. strana 104-107

GNP 4166
Premium

08

s

198 / 0,541 kWh

351 l

4

60 h

26 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

8

6

řízená podle množství

LED

•

2

194,7 x 69,7 cm

75 cm

HomeDialog

SwingLine

tyčové madlo

•

•

05, 06, 20

GNP 3666
Premium

08

s

181 / 0,494 kWh

304 l

4

60 h

24 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

7

5

řízená podle množství

LED

•

2

175,1 x 69,7 cm

75 cm

HomeDialog

SwingLine

tyčové madlo

•

•

05, 06, 20

GNP 3056
Premium

08

n

248 / 0,677 kWh

261 l

4

43 h

20 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

8

1

řízená podle množství

LED

•

2

184,1 x 60 cm

63 cm

HomeDialog

SwingLine

tyčové madlo

•

•

05, 06, 07, 20

GNP 2756
Premium

08

n

227 / 0,621 kWh

224 l

4

43 h

18 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

7

1

řízená podle množství

LED

•

2

164,4 x 60 cm

63 cm

HomeDialog

SwingLine

tyčové madlo

•

•

05, 06, 07, 20

1 Typ přístroje - klasifikace      08: Mrazničky

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. 
  Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, 
  má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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GN 4113
Comfort

08

n

297 / 0,813 kWh

351 l

4

34 h

26 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

8

časově řízená

•

•

194,7 x 69,7 cm

75 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

05, 06

GN 3023
Comfort

08

m

315 / 0,862 kWh

261 l

4

24 h

20 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

8

1

časově řízená

•

184,1 x 60 cm

63 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

05, 06, 07

GN 2723
Comfort

08

m

289 / 0,791 kWh

224 l

4

24 h

18 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

7

1

časově řízená

•

164,4 x 60 cm

63 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

05, 06, 07

GN 2323
Comfort

08

m

264 / 0,722 kWh

188 l

4

24 h

16 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

NoFrost

automatické

6

1

časově řízená

•

144,7 x 60 cm

63 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

05, 06, 07

4  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší 5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
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Mrazničky se SmartFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

Počet hvězdiček 4

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 5

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Počet košů

Funkce SuperFrost

VarioSpace

Akumulátor chladu

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Design

Tyčové madlo 

   s integrovanou mechanikou otevírání

Příslušenství viz. strana 104-107

GP 2733
Comfort

08

n

208 / 0,568 kWh

226 l

4

28 h

22 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

SmartFrost

ruční

7

časově řízená

•

164,4 x 60 cm

63,2 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

06, 07

GP 2433
Comfort

08

n

192 / 0,525 kWh

192 l

4

26 h

22 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

SmartFrost

ruční

6

časově řízená

•

144,7 x 60 cm

63,2 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

06, 07

GP 2033
Comfort

08

n

176 / 0,482 kWh

158 l

4

24 h

19 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

SmartFrost

ruční

5

časově řízená

•

125,0 x 60 cm

63,2 cm

SwingLine

tyčové madlo

•

06, 07

GP 1486
Premium

08

s

101 / 0,276 kWh

104 l

4

32 h

11 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

SmartFrost

ruční

4

řízená podle množství

•

2

85,1 x 60,2 cm

62,8 cm

SwingDesign

ergonomické tyčové madlo

06

1 Typ přístroje - klasifikace      08: Mrazničky

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3  Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. 
  Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, 
  má ale nepatrně větší spotřebu energie.
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GPesf 1476
Premium

08

n

152 / 0,414 kWh

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

SmartFrost

ruční

4

řízená podle množství

•

2

85,1 x 60,2 cm

61 cm

HardLine

nerezová tyč

06, 17, 18

GP 1476
Premium

08

n

152 / 0,414 kWh

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

SmartFrost

ruční

4

řízená podle množství

•

2

85,1 x 60,2 cm

62,8 cm

SwingDesign

ergonomické tyčové madlo

06

GP 1376
Premium

08

n

152 / 0,414 kWh

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

SmartFrost

ruční

4

řízená podle množství

•

2

85,1 x 55,3 cm

62,4 cm

SwingDesign

ergonomické tyčové madlo

06

GP 1213
Comfort

08

n

149 / 0,407 kWh

98 l

4

26 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

SmartFrost

ruční

3

časově řízená

•

85,1 x 55,3 cm

62,4 cm

SwingDesign

ergonomické tyčové madlo

06

4  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší 5  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
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Komfortní a při denním používání osvědčený je 
systém tlumeného zavírání SoftSystem u truhlic 
řady Premium. SoftSystem integrovaný do pantu 
víka truhlice jemně ztlumí pohyb při zavírání. I 
tvrdá nebo rychlá zavírání jsou bezpečně odpru-
žena.  

  

Praktickou vlastností u truhlicových mrazniček 
v  řadě Premium je zabudování ovládacích a kon-
trolních funkcí do madla mrazničky pro správný 
přehled. Přesné elektronické ovládání zaručuje 
na stupeň přesné udržování nastavené teploty. 
Pomocí automatiky SuperFrost se potraviny zmra-
zují způsobem obzvláště šetrným k vitamínům. 

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné 
výhody: Namrzání mrazicího prostoru a mrazených
potravin je sníženo, což podstatně snižuje náro-
ky na odmrazování. Kromě toho již po otevření 
a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. 
Truhlicová mraznička tak může být kdykoliv ote-
vřena bez námahy.

Truhlicové mrazničky s funkcí 
StopFrost

Kondenzátor je kolem dokola hladce zapěněn do 
vnějšího pláště. Přístroj tak pracuje proto potichu a 
s minimálními vibracemi. 

Integrované osvětlení ve víku mrazničky zajišťuje 
dokonalé osvětlení a jasný přehled o všech sklado-
vaných potravinách.

Zmrazovací podnos lze snadno vyjmout a může 
být použit pro zachycení odtáté vody při odmra-
zování. Pokud dojde k výpadku energie, zůstanou 
potraviny uchovány v  mrazničce bezpečně až po 
dobu 110 hodin. Tak jsou potraviny zachovány ve 
zmrazeném stavu.
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Truhlicové mrazničky s funkcí 
StopFrost

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Závěsné koše sériově

Max. počet košů

Dveře/ boční stěny

215 / 200 l

s

117 / 0,318 kWh

SN-T

91,7 / 112,9 / 75,8

3

10

bílé / bílé

GTP 2356 Premium
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Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

V / Š / H včetně odstupu od stěny

Závěsné koše sériově

Max. počet košů

Dveře/ boční stěny

403 / 380 l

n

247 / 0,675 kWh

SN-T

91,7 / 128,5 / 75,8

2

10

bílé / bílé

475 / 449 l

n

275 / 0,751 kWh

SN-T

91,7 / 136,9 / 80,7

2

13

bílé / bílé

343 / 324 l

n

225 / 0,614 kWh

SN-T

91,7 / 112,9 / 75,8

2

10

bílé / bílé

GT 4932 Comfort GT 4232 Comfort GT 3632 Comfort

Elektronické ovládání
 · Elektronické řízení v madlu truhlice
 · Časově řízený automatický systém SuperFrost
 · Optický výstražný signál při poruše
 · Kontrolní ukazatele provozu, alarmu, SuperFrost

Mrazicí část
 · Zapěněný kondenzátor
 · Vnitřní osvětlení
 · Systém StopFrost
 · Odtok odtáté vody
 · Dělící stěna sestávající z vyjímatelného zmrazo-
vacího podnosu - využitelného i jako záchytná 
miska na vodu

Výhody vybavení
 · SwingDesign
 · Ergonomické madlo truhlice

Truhlicové mrazničky se StopFrost

Truhlicové mrazničky se StopFrost

          obr. str. 70
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301 / 284 l

n

209 / 0,570 kWh

SN-T

91,7 / 99,5 / 75,8

2

7

bílé / bílé

GT 3032 Comfort

252 / 237 l

n

190 / 0,518 kWh

SN-T

91,7 / 86,9 / 75,8

2

7

bílé / bílé

605 / 572 l

m

432 / 1,183 kWh

SN-T

91,7 / 164,4 / 80,7

3

16

bílé / bílé

GT 2632 Comfort GT 6122 Comfort

Moderní funkce StopFrost 
nabízí dvě významné 
výhody: Namrzání mrazi-
cího prostoru a mrazených
potravin je sníženo, což 

podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě 
toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká 
žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak může být 
kdykoliv otevřena bez námahy.

Všechny ovládací a kon-
trolní funkce jsou pře-
hledně a prakticky zabu-
dovány v ergonomicky 
tvarovaném madlu truh-

lice. Nastavení teploty se provádí pomocí jedno-
duše ovladatelného otočného regulátoru. Pomocí 
automatiky SuperFrost se potraviny zmrazují 
způsobem obzvláště šetřícím vitamíny. Jakmile 
je zmrazení ukončeno, přepne se automatika 
SuperFrost zpět na normální provoz.

Kondenzátor je kolem 
dokola hladce zapěněn 
do vnějšího pláště. Přístroj 
pracuje tiše s minimálními 
vibracemi. 

obr. str. 70
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Truhlicové mrazničky se StopFrost

Prodejní označení

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

Počet hvězdiček 3

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 4

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Mrazicí část

StopFrost System

Odmrazování

Funkce SuperFrost

Osvětlení

Závěsné koše sériově

Max. počet košů

Dělící stěna jako záchytná miska

Odtok odtáté vody

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

SoftSystem

Design

Zámek

Druh ovládání

Madlo

Příslušenství viz. strana 104-107

GTP 2356
Premium

09

s

117 / 0,318 kWh

200 l

4

110 h

23 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

ruční

řízená podle množství

boční světlo

3

10

•

•

91,7 x 112,9 cm

75,8 cm

•

SwingDesign

•

MagicEye

•

07, 08

GT 4932
Comfort

09

n

275 / 0,751 kWh

449 l

4

74 h

31 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

2

13

•

•

91,7 x 136,9 cm

80,7 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

GT 4232
Comfort

09

n

247 / 0,675 kWh

380 l

4

72 h

29 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

2

10

•

•

91,7 x 128,5 cm

75,8 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

1  Typ přístroje - klasifikace   09: Truhlicové mrazničky

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

3  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší
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GT 3632
Comfort

09

n

225 / 0,614 kWh

324 l

4

70 h

28 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

2

10

•

•

91,7 x 112,9 cm

75,8 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

GT 3032
Comfort

09

n

209 / 0,570 kWh

284 l

4

65 h

27 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

2

7

•

•

91,7 x 99,5 cm

75,8 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

GT 2632
Comfort

09

n

190 / 0,518 kWh

237 l

4

60 h

24 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

2

7

•

•

91,7 x 86,9 cm

75,8 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

GT 6122
Comfort

09

m

432 / 1,183 kWh

572 l

4

76 h

33 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

•

ruční

časově řízená

boční světlo

3

16

•

•

91,7 x 164,4 cm

80,7 cm

SwingDesign

možnost dokoupení

elektronický

•

06, 07, 08, 09

4 Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
   N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
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  Vestavné spotřebiče

Vestavné přístroje lze bez problému umístit za nábytková 
dvířka a tím dokonale zapadnou do kuchyně. Tak vzniká 
opticky jednotná kuchyňská přední stěna. Za povšimnutí 
stojí rozdílné druhy montáže nábytkových dveří na dvířka 
spotřebiče:

Pevné uchycení dveří
Pevná nábytková dvířka – nábytková dvířka a dvířka 
přístroje jsou pevně spojena. Nábytková dvířka jsou tedy 
připevněna přímo na dveře přístroje. 

Pohyblivé uchycení dveří
Dveře nábytku jsou upevněny přímo na skříňce a s 
dveřmi spotřebiče jsou spojeny vodicí lištou. Při otevírání 
a zavírání se nábytkové dveře pohybují po této liště.

Chladničky a mrazničky mají možnost podstavby a 

skrytí za nábytkové dveře, což umožňuje jednotný vzhled 

kuchyňské linky. Při montáži s pevným uchycením dveří 

se dveře spotřebiče pevně spojí s dveřmi nábytkovými. 

Odvětrání je zajištěno soklem spotřebiče, takže nejsou 

nutné žádné větrací štěrbiny v pracovní desce. Sokl Vario 

umožňuje přizpůsobení výšce a hloubce kuchyňského 

nábytku. 

Montáž s pevným uchycením dveří

Dveře nábytku a spotřebiče jsou navzájem spojeny 

tak, že jsou dveře nábytku připevněny přímo na dveře 

spotřebiče.

Pohyblivé uchycení dveří

Pevné uchycení dveří

  Podstavné spotřebiče

Pevné uchycení dveří

Vestavné spotřebiče

Tak najdete vhodný
vestavný a podstavný spotřebič
Vestavné a podstavné přístroje Liebherr jsou k dispozici jako zabudované modely, které mohou mít i skleněné dveře.

Pro nalezení Vámi požadovaného spotřebiče si vyberte pro svou kychyni vhodný druh montáže nábytkových dvířek, rozměr výklenku a 

skupinu výrobků ideální pro Vaši potřebu.
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WTEes 2053

WKEes 553

    ICBN 3366 ECBN 5066 ECBN 6156
    ICBN 3356 
    ICBP 3256 
    ICBN 3314
    IKB 3554
    IKB 3550
    IKB 3510
 
   ICUS 2914 ICN 3366 
    ICN 3356 
    ICUNS 3314 
    ICUS 3314
     
    IK 3514
    IK 3510

    SIGN 3566
    IGN 3556
    
    

UIK 1620
UIK 1424

UIG 1323

UWT 1682
UWTes 1672

85

85

97

74

82

84

87

99

103

15
80

 m
m

82
0-

87
0 

m
m

45 122 158 178
82–
87

20
32

 m
m

762 mm

203 203
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  Vestavné spotřebiče se skleněnými dveřmi Strana

  Podstavné spotřebiče Strana

Podstavná chladnička na víno Strana

Chladničky

Temperovaná chladnička 
na víno

BioFresh

Temperovaná

chladnička na víno  

Mrazničky

Klimatizovaná
chladnička na víno

Chladničky

Kombinované
chladničky

Mraznička

Rozměry
výklenku

 Vestavné spotřebiče Strana
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Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

Směr otvírání dveří

pevné uchycení dveří

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

m

414 / 1,134 kWh

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

001 Směr otevírání dveří vpravo

617 Směr otvírání dveří vlevo

ECBN 6156 PremiumPlus

Vestavné kombinované chladničky s BioFresh

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená podle množství
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Odkládací dveřní poličky Premium GlassLine s 
držáky na láhve 

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Světelné LED sloupky na obou stranách pro 
rovnoměrné vysoce kvalitní osvětlení

 · LED stropní osvětlení
 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s ventiláto-
rem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolejnič-
kách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu pro 
použití jako DrySafe nebo HydroSafe

 · LED osvětlení

Mrazicí část
 · NoFrost: Automatické odtávání
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, průhled-
nými zásuvkami 

 · LED osvětlení
 · Plně automatický IceMaker pro pevné připojení k 
vodovodu 3/4" 

Přednosti vybavení
 · Úhel otevření dveří 115°

Vestavné kombinované chladničky 
s BioFresh
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Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

Směr otvírání dveří

pevné uchycení dveří

314 / 284 l

66 / 61 l

148 / 103 l

n

290 / 0,792 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

001 Směr otevírání dveří vpravo

617 Směr otvírání dveří vlevo

ECBN 5066 PremiumPlus

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty

 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená množstvím 
potravin

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Odkládací dveřní poličky Premium GlassLine s 
držákem na láhve

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Oboustranné světelné LED sloupky pro 
rovnoměrné, vysoce kvalitní osvětlení

 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s 
ventilátorem

 · Přihrádky BioFresh na teleskopických kolej-
ničkách, s flexibilní regulací vlhkosti vzduchu 
pro použití jako DrySafe (zásuvky se suchým 
prostředím) nebo HydroSafe (zásuvky s vlhkým 
prostředím)

 · LED osvětlení

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, 
průhlednými zásuvkami 

 · LED osvětlení
 · Plně automatický IceMaker pro pevné připojení k 
vodovodu 3/4“

Přednosti vybavení
 · Úhel otevření dveří 115°

Vestavné kombinované chladničky 
s BioFresh

Elegantní a kvalitní elek-
tronika MagicEye s 
moderním ovládáním 
zaručuje na stupeň přes-
né dodržení teploty nasta-

vené v chladničce i v mrazničce. Jemnými doteky 
ovládací dotykové plochy lze jednoduše a velmi 
pohodlně řídit všechny funkce.

Obě zásuvky BioFresh 
jsou uloženy na kvalitních 
teleskopických kolejnič-
kách a lze je snadno bez 
vynaložení větší síly vyta-

hovat: pro optimální přehled a výborný přístup ke 
skladovaným potravinám. Boční bodové osvětlení 
z LED diod zajišťuje perfektní osvětlení zásuvek. 
Podle potřeby lze variabilní poličky použít buď na 
láhve nebo za pomoci skleněné poličky, umístěné 
v úložném prostoru pod poličkami na láhve.

Přístroj řady PremiumPlus 
je na obou vnitřních stra-
nách vybaven integrova-
nými LED světelnými 
sloupky. Speciální sati-

nování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. 
Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výško-
vé nastavení skleněných poliček. Do jedné linie 
zarovnané integrované stropní LED osvětlení 
zajišťuje perfektní osvětlení vnitřního prostoru. 

 Rozměry výklenku 203 cm
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Vestavné kombinované chladničky s BioFresh

178

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

pevné uchycení dveří

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 59 l

n

234 / 0,641 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICBN 3366 Premium

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty (u modelů Premium)

 · MagicEye s LCD, elektronika s tlačítky a digitální
 · ukazatel teploty (u ICBN 3314)
 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool
 · Automatika SuperFrost řízená podle množství 
(u modelů Premium)

 · Automatika SuperFrost časově řízená 
(u ICBN 3314)

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Ukládací dveřní poličky Comfort GlassLine
 · Komfortní ukládací boxy Comfort GlassLine s 
držákem na láhve (u ICBN 3314)

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Světelné LED sloupky na obou stranách pro rov-
noměrné vysoce kvalitní osvětlení 
(u modelů Premium)

 · LED vnitřní osvětlení (u ICBN 3314)
 · VarioSafe, praktická zásuvka pro drobné 
potraviny (u ICBP 3256)

 · Integrované, variabilně využitelné zásobníky na 
láhve (u modelů Premium)

 · Vyjímatelné boxy Vario vhodné pro servírování s 
flexibilními možnostmi nastavení 
(u modelů Premium)

 · Nádoba na vejce

Část BioFresh
 · Automatické odmrazování, chlazení s ventilátorem
 · Zásuvky BioFresh výsuvné na teleskopických 
kolejničkách

 · SoftTelescopic: Zásuvky BioFresh na teleskopic-
kých kolejničkách s možností úplného vytažení, 
automatické zasunutí zpět, tlumení zavírání 
(u modelů Premium)

 · Zásuvka s nižší vlhkostí vzduchu DrySafe 
– pro ryby, maso a mléčné produkty

 · HydroSafe s regulovatelnou vlhkostí vzduchu 
- na ovoce a zeleninu

 · LED osvětlení vpředu uprostřed 
(u modelů Premium)

Mrazicí část
 · NoFrost: Automatické odtávání (u modelů ICBN)
 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání (u ICBP 3256)

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, 
průhlednými zásuvkami 

 · LED osvětlení vpředu uprostřed 
 · (u modelů Premium)
 · VarioSpace vyznačující se vyjímatelnými
 · zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami
 · Plně automatický IceMaker pro pevné připojení 
k vodovodu 3/4“(u ICBN 3366)

 · Miska na ledové kostky (mimo ICBN 3366)

Přednosti vybavení
 · SoftSystém tlumení zavírání  
(u modelů Premium)

 · Úhel otevření dveří 115°
 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a nivelizační 
kolejničky pro optimální montáž přístroje do 
nábytku

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Vestavné kombinované chladničky 
s BioFresh
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178 178 178

pevné uchycení dveří

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 63 l

n

238 / 0,650 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICBN 3356 Premium

pevné uchycení dveří

230 / 208 l

72 / 68 l

59 / 58 l

s

164 / 0,447 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICBP 3256 Premium ICBN 3314 Comfort

pevné uchycení dveří

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 63 l

n

238 / 0,650 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

Elektronické ovládání 
Liebherr řady Premium 
zajišťuje, že Vámi zvole-
ná teplota v chladicí nebo 
mrazicí části spotřebiče 

zůstává vždy do dalšího nastavení stejná. Díky 
digitálnímu LCD displeji můžete kdykoliv zkontrolo-
vat zvolenou teplotu ve spotřebiči. 

  Rozměry výklenku 178 cm

Všechny přístro-
je Premium-BioFresh 
jsou vybaveny zásuv-
kou BioFresh s úplným 
výsuvem a SoftTelescopic-

samočinným vtažením s jemným tlumením uzavírá-
ní, což je při denním používání praktické, bezpečné 
a komfortní. Zásuvky lze plně vysunout a vyjmout 
při otevření dveří větším než 90°.

Novou kvalitu požitku zaži-
jete s funkcí IceMaker od 
Liebherr, která se stará o 
chlazené nápoje. Výrobník 
ledu IceMaker s  vlastní 

nádržkou na vodu vždy vytváří pro každou příležitost 
dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, 
plně automatický IceMaker zajišťuje dostatečný pří-
sun ledových kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj 
nebo pro velkou společnost. Ve dvou zásuvkách 
ve spotřebiči je vždy dostatečná zásoba ledových 
kostek v nejvyšší kvalitě pro každou příležitost. 
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Vestavné chladničky s BioFresh

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 z toho část BioFresh

 4 – mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

Ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty (u modelů Premium)

 · MagicEye s LCD, elektronika s tlačítky a digitální 
ukazatel teploty (u IKB 3510)

 · Automatika SuperCool
 · Akustický dveřní alarm

Chladící část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s cirkulací vzduchu ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna děle-
ná a podsouvatelná

 · Odkládací zásuvky Premium GlassLine s
držákem na láhve (u modelů Premium)

 · Odkládací zásuvky Comfort GlassLine s 
držákem na láhve (u IKB 3510)

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Světelné LED sloupky na obou stranách pro 
rovnoměrné vysoce kvalitní osvětlení 
(u modelů Premium)

 · LED vnitřní osvětlení (u IKB 3510)
 · Integrované, variabilně využitelné poličky na 
láhve (u modelů Premium)

 · Pro servírování vhodné vyjímatelné VarioBoxy 
s flexibilními možnostmi nastavení
(u modelů Premium)

 · Podnos na vejce

BioFresh-část
 · Automatické odmrazování, chlazení cirkulujícím 
vzduchem

 · Zásuvky BioFresh výsuvné na teleskopických 
kolejničkách

 · SoftTelescopic: Zásuvky BioFresh na teleskopic-
kých kolejničkách s možností úplného vytažení, 
automatické vtažení zpět, tlumení zavírání 
(u modelů Premium)

 · Zásuvka s nižší vlhkostí vzduchu DrySafe 
– pro ryby, maso a mléčné produkty

 · HydroSafe s regulovatelnou vlhkostí vzduchu 
- na ovoce a zeleninu

 · LED osvětlení vpředu uprostřed 
(u modelů Premium)

Mrazící část
 · Miska na ledové kostky (u IKB 3554)

Přednosti vybavení
 · SoftSystém - tlumení zavírání 
(u modelů Premium)

 · Úhel otevření dveří 115°
 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Nivelizační kolejničky pro optimální montáž 
přístroje do nábytku

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Vestavné chladničky s BioFresh 
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178178 178

pevné uchycení dveří

293 / 263 l

98 / 92 l

28/28 l

n

234 / 0,639 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IKB 3554 Premium

pevné uchycení dveří

344 / 308 l

99 / 92 l

n

134 / 0,366 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IKB 3550 Premium

pevné uchycení dveří

343 / 308 l

99 / 92 l

n

134 / 0,366 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IKB 3510 Comfort

Zásuvky BioFresh u mode-
lů Premium jsou pro opti-
mální přehled o uložených 
potravinách vybaveny 
centrálním LED osvětle-

ním. LED diody jsou integrovány do oddělovací 
desky a osvětlují tak vytažené BioFresh zásuvky 
rovnoměrně a jasně přímo shora.

   Rozměry výklenku 178 cm

U kombinovaných chlad-
niček řady Premium je i 
mraznička vybavena LED 
osvětlením. Nad mrazící-
mi zásuvkami je umístěna 

LED světelná lišta, která zaručuje osvětlení vytaže-
ných průhledných zásuvek a ještě lepší přehled o 
uložených potravinách.

SoftSystem tlumení 
zavírání dveří je pokroko-
vý systém pro více  bezpečí 
a komfortu. Na dveřích 
integrovaný SoftSystem 

tlumí pohyb při uzavírání dveří. I při plném naložení 
poliček dveří zaručuje tento SoftSystem opravdu 
jemné zavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v 
úhlu 30° a menším automaticky zavřou samy.

78-79_Ost_CS.indd   79 13.02.14   10:06



80

 

80-81_Ost_14.indd   80 20.01.14   12:44

Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

   chladící část

   z toho část BioFresh

   mrazící část

Počet hvězdiček 3

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 4

Hluk – akustický výkon re

Napětí

Příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Zásuvky BioFresh

SoftTelescopic

Osvětlení BioFresh

VarioSafe

Palacktároló

GlassLine-sklo

VarioBox

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Osvětlení

Miska na ledové kostky

Akumulátor chladu

Výrobník ledu IceMaker 5

Výroba ledových kostek / 24 h

Max. zásoba ledových kostek

Konstrukce

Montáž dveří

Rozměry

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Přednosti vybavení

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Teplotní alarm

Dveřní alarm

Příslušenství viz. strana 104-107

ECBN 6156
PremiumPlus

10

m

414 / 1,134 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

4

21 h

11 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

automatické

LED světelné sloupky a LED 

stropní osvětlení

4

LED

Variabilní polička

Premium

NoFrost

automatické

LED

připojení k vodovodu 3/4“

1,3 kg

2,7 kg

pevné uchycení dveří

203,2 / 91,5 / min. 62,5

optický a akustický

akustický

03, 06

ECBN 5066
PremiumPlus

10

n

290 / 0,792 kWh

387 l

284 l

61 l

103 l

4

30 h

12 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

4

LED

Variabilní polička

Premium

NoFrost

automatické

LED

připojení k vodovodu 3/4“

1 kg

2,7 kg

pevné uchycení dveří

203,2 / 76,2 / min. 61

optický a akustický

akustický

03, 06

ICBN 3366
Premium

10

n

234 / 0,641 kWh

238 l

179 l

68 l

59 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

Variabilní polička

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

2

připojení k vodovodu 3/4“

0,8 kg

1 kg

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 04, 06, 07

ICBN 3356
Premium

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

24 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

Variabilní polička

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

•

2

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 06, 07

Prodejní označení

Vestavné kombinované chladničky s BioFresh 

1 Typ přístroje - klasifikace

10:  Kombinované a volně stojící chladničky s funkcí BioFresh

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010
  

3 4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší
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ICBP 3256
Premium

10

s

164 / 0,447 kWh

266 l

208 l

68 l

58 l

4

40 h

10 kg

SN-T

34 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

2

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

SmartFrost

ruční

LED

•

2

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

optický a akustický

akustický

01, 06, 07

ICBN 3314
Comfort

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatické

LED

2

Comfort

NoFrost

automatické

•

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

optický a akustický

akustický

02, 06, 07

IKB 3554
Premium

10

n

234 / 0,639 kWh

291 l

263 l

92 l

28 l

4

22 h

2 kg

SN-ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

3

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

ruční

•

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

akustický

01

IKB 3550
Premium

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED světelné sloupky na obou 

stranách

3

•

LED

•

Variabilní polička

Premium

1

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

•

akustický

01

IKB 3510
Comfort

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatické

LED

3

Comfort

pevné uchycení dveří

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

akustický

02

Vestavné chladničky s BioFresh 

4  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

5 IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek s připojením k
vodovodu 3/4“
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Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, dotyková elektronika a digitální 
ukazatel teploty (u modelů Premium)

 · MagicEye s LCD, elektronika s tlačítky a digitální 
ukazatel teploty (u modelů Comfort)

 · DuoCooling: Oddělená regulace a zobrazení 
teplot pro chladící a mrazící část

 · Automatika SuperCool (u modelů Premium)
 · Automatika SuperFrost řízená podle množství 
(u modelů Premium)

 · Časově řízená automatika SuperFrost 
(u modelů Comfort)

 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm (u modelů Premium)

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s cirkulací vzduchu ventilátorem 
(kromě ICUS 2914)

 · Skleněné odkládací poličky GlassLine - jedna u 
nich dělená a podsouvatelná (mimo ICUS 3314)

 · Úložné plochy GlassLine (u ICUS 3314)
 · Skleněné odkládací dveřní poličky Premium 
GlassLine (u modelů Premium)

 · Skleněné odkládací poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve (u modelů Comfort)

 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · Na jedné straně světelný LED sloupek zajišťující 
osvětlení vyšší třídy (u modelů Premium)

 · Vnitřní LED osvětlení (u modelů Comfort)
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou s LED
(u modelů Premium)

 · Zásuvky Comfort na ovoce a zeleninu na 
kolečkách (u modelů Comfort)

 · Vyjímatelné boxy Vario vhodné pro servírování s 
flexibilními možnostmi nastavení
(u modelů Premium)

 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · NoFrost: Automatické odtávání 
(u ICN 3366, ICN 3356 a ICUNS 3314)

 · SmartFrost: Hladký a snadno čistitelný vnitřní 
povrch usnadňuje odtávání 
(u ICUS 3314 a ICUS 2914)

 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými, 
průhlednými zásuvkami 

 · LED osvětlení vpředu uprostřed 
(u modelů Premium)

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Plně automatický IceMaker s nádrží na vodu 
(u ICN 3366)

 · Miska na ledové kostky 
(u ICN 3356 a ICUNS 3314)

Přednosti vybavení
 · SoftSystém tlumení zavírání 
(u modelů Premium)

 · Výškově nastavitelné nohy vpředu a nivelizační 
kolejničky pro optimální montáž přístroje do 
nábytku

 · Možnost změny směru otevírání dveří

Vestavné kombinované chladničky

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

ICN 3366 Premium

pevné uchycení dveří

202 / 196 l

81 / 59 l

n

228 / 0,624 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

ICN 3356 Premium

pevné uchycení dveří

202 / 198 l

81 / 63 l

n

233 / 0,637 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

178178Vestavné kombinované chladničky
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pohyblivé uchycení dveří

201 / 199 l

83 / 82 l

n

227 / 0,620 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

ICUS 3314 Comfort

pohyblivé uchycení dveří

190 / 189 l

59 / 58 l

n

206 / 0,563 kWh

SN-ST

157,4-159 / 56-57 / min. 55

1

ICUS 2914 Comfort

pohyblivé uchycení dveří

201 / 199 l

81 / 63 l

n

233 / 0,638 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

ICUNS 3314 Comfort 158178178

Průhledné zásuvky na 
ovoce a zeleninu ulože-
né na jakostních lehko-
běžných teleskopických 
výsuvech zajišťují kom-

fortní, praktické a příjemné denní používání.

Přístroje Premium pro 
výklenky vysoké 122 cm a 
více nabízejí jednu velkou 
plně průhlednou zásuv-
ku na ovoce a zeleninu. 

Zásuvka drží na vysoce kvalitních a snadno pohy-
blivých výsuvných kolejničkách, díky ní je každo-
denní používání pohodlné, praktické a příjemné. 
I při velkém zatížení je její vysouvání a zasouvání 
bezpečné. LED osvětlení je pěkně integrováno do 
boční stěny. 

S výrobníkem ledu 
IceMaker s nádržkou na 
vodu jsou k dispozici ledo-
vé kostky nejvyšší kvality 
pro každou příležitost. S 

kapacitou 1,2 litru je vodní nádržka progresivním 
řešením při nekvalitní vodě z vodovodu nebo pokud 
není k dispozici připojení k vodovodu. Lze ji pro 
plnění pohodlně vyndat.  Nové je madlo na nádržce 
na vodu, které usnadňuje komfortní vyjmutí z pří-
stroje, naplnění vodou a vrácení do přístroje.

 Rozměry výklenku 178 / 158 cm
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178178

Elektronické ovládání
 · MagicEye s LCD, elektronika s tlačítky a digitální 
ukazatel teploty

 · Automatika SuperCool

Chladicí část
 · Automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · Skleněné poličky GlassLine - z nich jedna 
dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine

 · GlassLine s držáky na láhve a konzervy
 · Hladký, snadno čistitelný vnitřní povrch s opěr-
nými sloupky pro variabilní nastavení skleněných 
desek

 · LED vnitřní osvětlení
 · Zásuvky Premium na ovoce a zeleninu s 
teleskopickou výsuvnou kolejničkou 

 · Box na láhve
 · Nádoba na vejce

Mrazicí část
 · Miska na ledové kostky

Přednosti vybavení
 · Úhel otevření dveří 115°
 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Nivelizační kolejničky pro optimální montáž 
přístroje do nábytku

Vestavné chladničky             

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Regulovatelné chladící okruhy

pevné uchycení dveří

296 / 286 l

28 / 28 l

n

217 / 0,594 kWh

ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IK 3514 Comfort

pevné uchycení dveří

347 / 334 l

n

118 / 0,322 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1

IK 3510 ComfortVestavné chladničky,
Podstavné spotřebiče

Modely Comfort získávají 
díky poličkám Comfort 
GlassLine kvalitní skle-
něné vybavení vnitřních 
dveří. Charakteristickým 

znakem Comfort GlassLine jsou satinovaná skle-
něná dna z bezpečnostního skla a tvarově krásná 
plastová obruba. Pro bezpečné uchovávání potra-
vin ve vnitřních dveřích jsou poličky pro konzervy a 
láhve vybaveny variabilně nastavitelným držákem.

Přehledné a přesné ovlá-
dání s magickým okem 
MagicEye zaručuje na 
stupeň přesné udržování 
zvolené, digitálně zobra-

zené teploty. Zřetelné označení funkčních tlačítek 
umožňuje jednoduché a komfortní ovládání.
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82-8782-87 82-87

     Podstavné spotřebiče

pevné uchycení dveří

143 / 137 l

n

94 / 0,255 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

1

UIK 1620 Comfort

pevné uchycení dveří

105 / 98 l

16 / 16 l

n

137 / 0,375 kWh

N-ST

82-87 / 60 / min. 55

1

UIK 1424 Comfort

pevné uchycení dveří

98 / 97 l

n

149 / 0,406 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

UIG 1323 Comfort

Ovládání u modelů UIK
 · MagicEye s LED ukazatelem teploty v chladící 
části

 · Automatika SuperCool

Ovládání u UIG 1323
 · MagicEye s LED ukazatelem teploty v mrazícím 
dílu

 · Automatika SuperFrost
 · Výstražný optický a akustický signál

Chladící část u modelů UIK
 · Automatické odmrazování
 · Skleněné poličky GlassLine 
- z toho jedna dělená a podsouvatelná

 · Skleněné odkládací dveřní poličky Comfort 
GlassLine s držáky na láhve a konzervy 

 · LED - osvětlení
 · Extra hluboký zásobník na láhve
 · Misky na ovoce/zeleninu
 · Podnos na vejce

Mrazící část UIG 1323
 · SmartFrost: Hladké a snadno čistitelné vnitřní 
stěny usnadňuje odmrazování

 · System FrostSafe s průhlednými zásuvkami 
s plným dnem a boky

 · VarioSpace vyznačující se vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

Výhody vybavení
 · SoftSystem s tlumením zavírání dveří 
 · Úhel otevření dveří 115°
 · Odvětrání je z čela, proto nejsou nutné žádné 
větrací mřížky na pracovní desce

 · Čelní odvětrání a odnímatelná deska stolu 
umožňují vestavbu nebo podstavbu (odvod 
vzduchu probíhá drážkami v pracovní desce)

 · Sokl Vario: lze přizpůsobit výškou i hloubkou 
kuchyňskému nábytku

 · Výškově nastavitelné nohy
 · Možnost změny směru otevírání dveří

     Rozměry výklenku 178/82-87 cm

obr. str. 89

V extra hluboké poličce na láhve mohou být 
potraviny uskladněny ve dvou řadách. V zadní 
řadě mohou být umístěny například vysoké láhve 
a a vpředu potom menší nádoby jako například 
jogurty. Obě řady jsou od sebe bezpečně odděleny 
přepážkou. Posuvný držák láhví udržuje láhve ve 
správné poloze.

UIK 1620 je přístroj vhodný pro montáž 
Side-by-Side s vestavnou mrazničkou pro spodní 
vestavbu UIG 1323 (chladnička musí být vlevo). 
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SBS 70I4
(SIGN 3566 / IKB 3550)
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Úsporné LED osvětlení 
šetří místo nad průhledný-
mi mrazicími zásuvkami. 
LED s dlouhou životností 
zaručuje dobrý přehled o 

 potravinách.

Tlumení zavírání 
SoftSystem je inovativní 
systém pro více bezpečí 
a komfortu. Do dveří inte-
grovaný SoftSystem tlumí 

pohyb při zavírání dveří a zaručuje obzvlášť jemné 
zavírání dveří. Mimoto jsou dveře při úhlu otevření 
od asi 30° automaticky zavírány.

Průhledné mrazicí zásuv-
ky na teleskopických 
kolejničkách vyjíždějí i 
při těžkém zatížení lehce 
a pohodlně. Zaručují 

správný přehled a nejlepší přístup při skladování 
potravin. Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
průhlednými zásuvkami udržuje v přístroji chlad a 
podporuje energeticky úsporný provoz. 

  Rozměry výklenku 178 cmMrazničky pro integrované použití

Elektronické ovládání
 · MagicEye s digitálním ukazatelem teploty v 
mrazícím dílu

 · Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
 · Při poruše výstražný optický a akustický signál
 · Akustický dveřní alarm
 · Kontrolky pro provoz, SuperFrost a FrostControl

Mrazicí část
 · NoFrost: automatické odmrazování
 · Chlazení s ventilátorem
 · LED osvětlení
 · Systém FrostSafe s dokola uzavřenými 
zásuvkami s průhlednými čely

 · Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými 
zásuvkami a skleněnými mezipodlážkami

 · Plně automatický výrobník ledu IceMaker s pev-
ným připojením k vodovodu 3/4“ (u SIGN 3566)

Přednosti vybavení
 · SoftSystem tlumení zavírání
 · Úhel otevření dveří 115°
 · Výškově nastavitelné nohy vpředu
 · Možnost změny směru otevírání dveří

Montáž dveří

Brutto / užitný objem chladicí část

 Mrazicí část

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h

Klimatická třída

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Počet košů

 na teleskopických kolejničkách

178178

pevné uchycení dveří

248 / 205 l

n

240 / 0,655 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

9

5

SIGN 3566 Premium

pevné uchycení dveří

248 / 210 l

n

242 / 0,663 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

8

6

IGN 3556 PremiumMrazničky pro integrované použití
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Typ přístroje-klasifikace 1

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 2

Užitný objem  celkem

  chladící část

  mrazící část

Počet hvězdiček 3

Skladovací doba při výpadku proudu

Zmrazovací kapacita za 24 h.

Klimatická třída 4

Hluk – akustický výkon re

Napětí / příkon

Chladící část

Odmrazování

Osvětlení

Ventilátor

Misky na ovoce / zeleninu

 z toho na výsuvných kolejničkách

 z toho na kolečkách

Polička na láhve

Funkce SuperCool

GlassLine-sklo

VarioBox

Mrazicí část

NoFrost/SmartFrost

Odmrazování

Osvětlení

Počet košů

na teleskopických kolejničkách

Funkce SuperFrost

Akumulátor chladu

Miska na ledové kostky

Výrobník ledu IceMaker

Výroba ledových kostek / 24 h

Max. zásoba ledových kostek

VarioSpace

Rozměry

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Přednosti vybavení

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Příslušenství viz. strana 104-107

ICN 3366
Premium

07

n

228 / 0,624 kWh

255 l

196 l

59 l

4

20 h

10 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED světelné sloupky vlevo

•

1 s LED

1

•

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

4

řízená podle množství

2

Nádržka na vodu

0,8 kg

1 kg

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

•

02, 06, 07

ICN 3356
Premium

07

n

233 / 0,637 kWh

261 l

198 l

63 l

4

24 h

10 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED světelné sloupky vlevo

•

1 s LED

1

•

Premium

1

NoFrost

automatické

LED

3

řízená podle množství

2

•

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

•

02, 06, 07

ICUNS 3314
Comfort

07

n

233 / 0,638 kWh

262 l

199 l

63 l

4

20 h

4 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED

•

1

1

Comfort

NoFrost

automatické

3

časově řízená

•

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICUS 3314
Comfort

07

n

227 / 0,620 kWh

281 l

199 l

82 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

37 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED

•

1

1

Comfort

SmartFrost

ruční

3

časově řízená

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICUS 2914
Comfort

07

n

206 / 0,563 kWh

247 l

189 l

58 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

36 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatické

LED

1

1

Comfort

SmartFrost

ruční

2

časově řízená

•

157,4-159 / 56-57 / 

min. 55

158 cm

02, 06, 07

Prodejní označení

Vestavné spotřebiče

1 Typ přístroje - klasifikace    01: Chladnička
    07: Kombinovaná chladnička 
       (4-hvězdičková mrazicí část)
    08: Mrazničky

2 Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010 

3  4 = mrazicí část s teplotou –18 °C nebo nižší
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IK 3514
Comfort

07

n

217 / 0,594 kWh

314 l

286 l

28 l

4

22 h

2 kg

ST

37 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatické

LED

•

2

2

•

Comfort

ruční

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

02

IK 3510
Comfort

01

n

118 / 0,322 kWh

334 l

334 l

SN-T

34 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatické

LED

•

2

2

•

Comfort

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

02

UIK 1620
Comfort

01

n

94 / 0,255 kWh

137 l

137 l

SN-T

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatické

LED

1

•

Comfort

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

UIK 1424
Comfort

07

n

137 / 0,375 kWh

114 l

98 l

16 l

4

12 h

2 kg

N-ST

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatické

LED

1

•

Comfort

ruční

•

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

UIG 1323
Comfort

08

n

149 / 0,406 kWh

97 l

97 l

4

24 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V~ / 1,3 A

SmartFrost

ruční

3

časově řízená

•

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

06, 07

SIGN 3566
Premium

08

n

240 / 0,655 kWh

205 l

205 l

4

34 h

18 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V~ / 1,3 A

NoFrost

automatické

LED

9

5

řízená podle množství

2

připojení k vodovodu 3/4“ 5

0,8 kg

1,5 kg

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

•

04, 06, 07

IGN 3556
Premium

08

n

242 / 0,663 kWh

210 l

210 l

4

34 h

18 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V~ / 1,3 A

NoFrost

automatické

LED

8

6

řízená podle množství

2

•

177,2-178,8 / 56-57 / 

min. 55

178 cm

•

06, 07

4 Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C
   N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C
  

5 IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek s připojením k
vodovodu 3/4“
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WTes 5872

BEST PRODUCT
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Více k tématu Víno pod 

wine.liebherr.com

Řada Vinidor
Řada Vinidor od Liebherr spojuje klimatizované a temperované vinotéky v jeden spotřebič. 

Tato řada nabízí dvě nebo tři samostatné části na víno, ve kterých lze navzájem nezávisle 

na sobě nastavit teplotu s přesností na stupeň. To znamená, že vinotéka umožňuje 

skladování bílého, červeného vína a šampaňského vždy při správné konzumační teplotě. 

Řada Vinodor zajišťuje ideální podmínky i pro dlouhodobé skladování vína. Různé velikosti 

jednotlivých částí na víno umožňují přizpůsobit tyto spotřebiče pro každý sortiment vína. 

Tak lze například u modelu WTes 5872 uchovávat současně v jednom přístroji červené 

a bílé víno, jakož i šampaňské vždy při optimální teplotě pro konzumaci. 

Masivní dřevěné výsuvné poličky nabízí dobrý
přehled a pohodlný přístup k lahvím. Popisovací 
systém s klipy umožňuje rychlý a uspořádaný 
přehled o Vaší zásobě vína. Prezentační polička 
může být použita pro vystavení vín nebo pro 
skladování otevřených lahví.

Prezentační polička upozorňuje na vybraná 
vína a slouží k temperování již otevřených láhví. 
Pomocí variabilní poličky lze vystavovat až 6 láhví 
vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být usklad-
něny ležící láhve vína.

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na víno 
garantuje základní ochranu proti UV záření pro kva-
litní vína. Praktické dveřní madlo, s integrovaným 
otevíracím mechanismem umožňuje, aby se dveře 
spotřebiče otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. 
Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím 
přístupem.

Každá přihrádka na víno disponuje plynule nasta-

vitelným LED osvětlením s možností trvalého 
zapnutí. To zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřní-
ho prostoru. Protože LED diody vyvíjejí minimální 
teplo, mohou být  vína prezentována s osvětlením 
bez problémů i dlouhodobě.

Inovativní elektronický LCD displej s dotykovým 
ovládáním zajišťuje nepřetržité udržování teploty 
v každé teplotní zóně. Digitální teplotní displej 
ukazuje přesně zvolený stupeň. Ovládání je snadné 
a pohodlné. Přehlednost funkcí umožňuje snadný 
a zábavný provoz.

SoftSystem s tlumením zavírání zatlumí pohyb 
při zavírání dveří. Tak je zaručeno obzvlášť jemné 
zavření, které zabraňuje pro víno škodlivým otře-
sům. Mimoto se dveře od úhlu otevření asi 45° 
automaticky zavírají.
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+5°C – +20°C

92-93_Ost_14.indd   94 20.01.14   13:04

Ručně vyrobené stabilní poličky z přírodního 
dřeva jsou navrženy optimálně na skladování láhví 
Bordeaux. Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných 
dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít 
kapacitu přístroje. Další dřevěné poličky lze získat 
jako příslušenství.

Přesná řídící elektronika je vybavena digitál-
ním ukazatelem teploty. Dveřní a teplotní alarm 
informují o nepravidelnostech, například o zapo-
menutých otevřených dveřích. Dětská pojistka 
chrání před nežádoucím nastavováním na ovláda-
cím panelu. Do roviny zapuštěný zámek zabraňuje 
nežádoucímu přístupu k vínům.  

Klimatizované chladničky vytvářejí prostředí podobné vinnému sklípku. Jsou tedy ideální 

volbou obzvláště pro dlouhodobé skladování vína, ale také pro přechovávání větších 

zásob při teplotě vhodné k pití. Teplota je nastavitelná v rozsahu +5°C až +20°C a je 

udržována rovnoměrně a stále v celém vnitřním prostoru. V řadách GranCru a Vinothek 

nabízí Liebherr klimatizované chladničky na víno v různých velikostech a výbavách.

Klimatizované chladnič-
ky na víno GrandCru a 
Vinothek
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 +5°C
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Vlhkost vzduchu může být podle potřeby zvýšena 
použitím lávového kamene (je obsažen standard-
ně v přístroji).

Přesná řídící elektronika je vybavena digitálním 
ukazatelem teploty. Teploty lze ve spodní oblasti 
nastavit v rozsahu +5°C až +7 °C, v horní oblasti v 
rozsahu +16 °C až +18 °C, ve střední oblasti vždy 
dojde k rozvrstvení teplot.

Temperované chladničky na víno jsou vhodné pro skladování zásob různých 

druhů vína vždy při teplotě vhodné pro konzumaci. V těchto přístrojích je použitím 

speciálních komponentů dosaženo vrstvení teplot; v horní části mohou být tempero-

vána například červená vína při teplotě +18°C, s teplotou +5°C je spodní část vhod-

ná speciálně pro temperování sektů nebo šampaňského. 

Temperované chladničky 
na víno Vinothek
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Typ přístroje-klasifikace 1

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 2

Brutto / užitný objem

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 3

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 4

Napětí / příkon

Chladnička na víno

Temperaturzonen / -bereich

Samostatně regulovatelné chladící okruhy

Druh ovládání

Teploměr

Regulace vlhkosti přes

Chlazení cirkulujícím vzduchem / Odmrazení

Vnitřní osvětlení

Trvale v provozu / stmívatelné

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

Dřevěné sklopné poličky (pro prezentaci vína)

výškově nastavitelné poličky

Rozměry

Vnější rozměry v cm (V/Š/H 5)

Přednosti vybavení

Rozhraní

Design

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Madlo

Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání

Dveře

Povrchová úprava boků

Směr otevírání dveří

Zámek

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Příslušenství viz. strana 104-107

WTes 5872
Vinidor

02

178

578 / 505 l

B

245 / 0,670 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

3 / +5°C až +20°C

3

LCD

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

• / •

dřevěná polička

13

10

1

192/70/74,2

HomeDialog

HardLine

•

masivní hliníkové 

madlo

•

dveře s izolačním 

sklem nerez

nerez

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 12, 14, 17, 

18, 20

WTes 5972
Vinidor

02

211

593 / 526 l

B

248 / 0,679 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

2 / +5°C až +20°C

2

LCD

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

• / •

dřevěná polička

10

8

1

192/70/74,2

HomeDialog

HardLine

masivní hliníkové 

madlo

•

dveře s izolačním 

sklem nerez

nerez

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 12, 14, 17, 

18, 20

WTes 1672
Vinidor

02

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

2 / +5°C až +20°C

2

LCD

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

• / •

dřevěná polička

5

3

82.2/60/57,5

HardLine

nerezové tyčové 

madlo

dveře s izolačním 

sklem

nerez

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 14, 17, 18

WTb 4212
Vinothek

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

6 / +5°C až +18°C

1

MagicEye

vně, digitální

lávový kámen

• / automatické

•

• / -

dřevěná polička

6

•

165/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

dveře s izolačním 

sklem

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 11, 13, 14, 20

WTr 4211
Vinothek

02

200

409 / 383 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

6 / +5°C až +18°C

1

MagicEye

vně, digitální

lávový kámen

• / automatické

dřevěná polička

6

•

165/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

černá

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 11, 13, 14, 20

WKt 6451
GrandCru

02

312

666 / 625 l

m

143 / 0,391 kWh

41 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 2,0 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

boční světlo

dřevěná polička

7

•

193/74,7/75,9

HomeDialog-ready

SwingLine

masivní hliníkové 

madlo

•

černá

černá

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 14, 20

Prodejní označení

Temperované chladničky na víno Klimatizované c

1  Typ přístroje - klasifikace  02: Chladničky na víno 2 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy 

NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
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WKes 4552
GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

• / -

dřevěná polička

6

•

165/70/74,2

HomeDialog-ready

HardLine

masivní hliníkové 

madlo

•

dveře s izolačním 

sklem

nerez

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 12, 13, 14, 17, 

18, 20

WKt 4552
GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

• / -

dřevěná polička

6

•

165/70/74,2

HomeDialog-ready

HardLine

masivní hliníkové 

madlo

•

dveře s izolačním 

sklem

černá

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 12, 13, 14, 20

WKt 4551
GrandCru

02

201

456 / 413 l

m

134 / 0,367 kWh

40 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

uvnitř, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

LED

dřevěná polička

6

•

165/70/74,2

HomeDialog-ready

HardLine

masivní hliníkové 

madlo

•

černá

černá

vpravo, lze zaměnit

•

•

10, 12, 13, 14, 20

WKb 4212
Vinothek

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

•

• / -

dřevěná polička

6

•

165/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

dveře s izolačním 

sklem

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 13, 14, 20

WKr 4211
Vinothek

02

200

409 / 383 l

m

132 / 0,361 kWh

40 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

dřevěná polička

6

•

165/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

černá

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 13, 14, 20

WKb 3212
Vinothek

02

164

336 / 314 l

A

161 / 0,441 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

•

• / -

dřevěná polička

4

•

135/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

dveře s izolačním 

sklem

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 13, 14, 20

WKr 3211
Vinothek

02

164

322 / 300 l

m

126 / 0,344 kWh

40 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

dřevěná polička

4

•

135/60/73,9

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

černá

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 13, 14, 20

WKb 1812
Vinothek

02

66

151 / 134 l

A

146 / 0,400 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C až +20°C

1

MagicEye

vně, digitální

samostatně ovládaná 

ventilace

• / automatické

•

• / -

pozinkovaná polička

3

•

89/60/61,3

HomeDialog-ready

HardLine

ergonomické tyčové 

madlo

dveře s izolačním 

sklem

černá

vpravo, lze zaměnit

•

10, 14, 15, 20

chladničky na víno

4  Okolní teplota: SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

    N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

3 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení 

a při vnitřní teplotě +12 °C, 

Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010 
  

5 včetně odstupu od stěny
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UWT 1682
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Technologie TipOpen-Technologie od spo-
lečnosti Liebherr je vhodná pro spotřebiče 
zabudované do kuchyňského nábytku bez 
madel, protože se skleněné dveře spotřebiče 
otevřou na 7 cm, když na ně lehce poklepete.  
Pokud se dveře během 3 vteřin neotevřou dále, 
SofSystem je zase samostatně zavře. 

Přístroje řady Vinidor nabízejí dvě nebo tři navzá-
jem nezávisle regulovatelné přihrádky na víno. 
Každou přihrádku lze flexibilně nastavit na +5 
°C a +20 °C. Přesné elektronické ovládání 
s digitálním ukazatelem teploty je přehledné a 
pohodlné - podle modelu se ovládá buď doty-
kem nebo tlačítky. 

Každá přihrádka na víno disponuje plynule 
nastavitelným LED osvětlením s možností trva-
lého zapnutí. To zaručuje rovnoměrné osvětlení 
vnitřního prostoru. Protože LED diody vyvíjejí 
minimální teplo, mohou být vína prezentována s 
osvětlením bez problémů i dlouhodobě.
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Podstavné chladničky na víno 1

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní 

teplotě +12 °C, Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

Podstavné chladničky na víno

1 Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína 

2  Typ přístroje - klasifikace  02: Chladničky na víno

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

 

   

Více informací o UWT 1682 najdete pod 

tipopen.liebherr.com

Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Chladnička na víno

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Regulovatelné chladící okruhy

Druh ovládání

Vnitřní osvětlení

Trvale v provozu / stmívatelné

Teploměr / Dětská pojistka

Otevřené dveře: varovný signál

Teplotní alarm

Konstrukce

Konstrukce

Rozměry výklenku v cm (V / Š / H)

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

TipOpen

Filtr s aktivním uhlím FreshAir / Zámek

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Směr otevírání dveří

Madlo

Dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

02

123 / 95 l

34

A

137 / 0,375 kWh

36 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5 °C až +20 °C

2

2

LCD

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

podstavný

82-87 / 60 / min. 55

dřevěná polička

5

3

•

• / -

•

vpravo, lze zaměnit

Izolační skleněné dveře bez madla a rámu

10, 14

UWT 1682 Vinidor

02

123 / 95 l

34

B

190 / 0,520 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5 °C až +20 °C

2

2

MagicEye

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

podstavný

82-87 / 60 / min. 57

dřevěná polička

5

3

• / •

vpravo, lze zaměnit

nerezové tyčové madlo

dveře s izolačním sklem

10, 14, 17, 18

UWTes 1672 Vinidor
82-87 82-87

96-97_Ost_CS.indd   97 13.02.14   10:20



WTEes 2053
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Poličky z přírodního dřeva jsou ručně vyráběné a vysunují se po 
teleskopických kolejničkách. Podle velikosti láhví může být 
bezpečně chlazeno až 38 láhví typu Bordeaux.

SoftSystem tlumení zavírání dveří je pokrokový systém pro 
více  bezpečí a komfortu. Na dveřích integrovaný SoftSystem tlumí 
pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu 30° a 
menším automaticky zavřou samy.

Přesná řídící elektronika je přehledně umístěna na izolační 
desce. Digitální teplotní dislej lze číst z vnějšku spotřebičů se 
skleněnými dveřmi. Vlhkost může být zvýšena aktivací ventilací.
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Vestavná chladnička na víno 1

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní 

teplotě +12 °C, Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

Vestavná chladnička na víno 

1 Tento přístroj je určen výhradně pro skladování vína 

2  Typ přístroje - klasifikace  02: Chladničky na víno

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

   

Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Chladnička na víno

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Regulovatelné chladící okruhy

Druh ovládání

Vnitřní osvětlení

Trvale v provozu / stmívatelné

Teploměr / Dětská pojistka

Otevřené dveře: varovný signál

Teplotní alarm

Konstrukce

Konstrukce

Výška x Šířka

Min. hloubka

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

SoftSystem – tlumení zavírání dveří

Směr otevírání dveří

Madlo

Dveře

Příslušenství viz. strana 104-107

02

195 / 187 l

64

A

155 / 0,424 kWh

39 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

+5 °C až +20 °C

2

2

MagicEye

LED

• / •

• / •

akustický

optický a akustický

vestavný

122,1-122,5 x 56-57 cm

min. 55 cm

dřevěná polička

6

4

•

•

vpravo, lze zaměnit

nerezové tyčové madlo

dveře s izolačním sklem nerez

10, 14, 17, 18

WTEes 2053 Vinidor 122

  podstavný
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I při uzavřených lahvích dochází prostřednictvím 
korkové zátky k výměně vzduchu, která může vínu 
škodit. Proto je v klimatizované chladničce na víno 
WKes 653 zabudován filtr s aktivním uhlím, který 
čistí vzduch doplňovaný do vnitřního prostoru. 
FreshAir filtr s aktivním uhlím je snadno vymě-
nitelný. 

Pro optimální prezentaci Vašich vín je WKes 653 
vybaven samostatně ovládaným LED osvětle-
ním s nastavitelnou intenzitou světla. 

Praktická přihrádka na pomůcky slouží k uchování 
náčiní potřebného pro servírování vína a pochoutek 
k vínu, jako jsou čokolády a pralinky, které mohou 
být pro doplnění požitku z vína servírovány také při 
vhodné teplotě.

Bílá vína, která se udržují při teplotě vhodné pro 
servírování, mají být skladována ideálně při teplotě 
pod +10°C, červená vína se skladují při teplotě 
do +18°C. Proto lze teplotu pomocí přesné řídící 
elektroniky nastavit na stupeň přesně na dotyko-
vém panelu v rozsahu +5°C až +20°C.

Klimatizovaná 
chladnička na víno
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Pro optimální prezentaci Vašich doutníků disponuje 
Humidor od Liebherru kontinuálně nastavitelným 
LED osvětlením zabudovaným do skla ve dveřích.

Ve dvou různě vysokých prezentačních poličkách 
mohou být skladovány jednotlivé doutníky. Boxy 
jsou vyrobeny ze španělského cedrového dřeva a 
mohou být pohodlně vyjmuty.

Zabudovaná nádobka na vodu může být naplněna 
až 1 litrem destilované vody. Senzory vlhkosti 
regulují spotřebu vody a zaručují přesné udržo-
vání vlhkosti vzduchu v rozsahu 68% až 75%. 
Optický ukazatel včas informuje o nutnosti doplnit 
vodu.

Pomocí přesné řídící elektroniky s dotykovým 
ovládacím panelem lze teplotu regulovat v rozsahu 
+16 °C až +20 °C. Vlhkost vzduchu lze podle 
potřeby nastavit v rozsahu 68% až 75%. Dveřní 
a teplotní alarm informuje o nezavřených dveřích.

Humidor ZKes 453
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WKEes 553
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Typ přístroje-klasifikace 2

Brutto / užitný objem

Max. počet láhví Bordeaux 0,75 l 3

Energetická třída

Spotřeba energie za rok / 24 h 4

Hluk – akustický výkon re

Klimatická třída 5

Napětí / příkon

Rozsah teploty

Teplotní zóny

Vlhkost vzduchu Humidor

Prezentační polička

Zásuvka na pomůcky

Povrchová úprava boků

Dveře

Osvětlení

Druh ovládání

Teploměr / Dětská pojistka

Varovný signál: optický / akustický

Otevřené dveře: varovný signál

Rozměry

Výška x Šířka

Hloubka včetně odstupu od stěny

Přednosti vybavení

Materiál odkládacích ploch

Odkládací plochy

Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách

Filtr s aktivním uhlím FreshAir / Zámek

SmartSteel dveře

Design

Příslušenství viz. strana 104-107

Design a lifestyle spotřebiče

Klimatizovaná chladnička na víno WKEes 553

Abyste si mohli svá vína užívat i vizuálně, je ve stro-
pě přístroje integrováno LED osvětlení s nastavitel-
nou intenzitou světla a samostatným ovládáním. 
Protože LED diody vyvíjejí minimální teplo, mohou 
být vína tomuto světlu vystavovány i dlouhodobě.

WKEes 553 nabízí vše, co je nutné pro profesi-
onální skladování a chlazení. Dotykem ovládaná 
elektronika řídí teplotu přesně v rozsahu +5 °C 
až +20 °C. Integrované teplotní senzory zaručují, 
že bude udržovaná konstantní teplota nezávisle 
na teplotě vnější.

Poličky z přírodního dřeva jsou ručně vyráběné 
a vysunují se po teleskopických kolejničkách. 
Podle velikosti láhví může být bezpečně chlazeno 
až 18 láhví typu Bordeaux.

1  Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína 

2 Typ přístroje - klasifikace 01: Chladnička

   02: Chladničky na víno
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02

56 / 38 l

12

m

103 / 0,280 kWh

41 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5 °C až +20 °C

1

•

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

dřevěná polička

3

• / •

•

HardLine

10, 14, 16

43 / 39 l

185 / 0,506 kWh

41 dB (A)

N

220-240 V~ / 0,5 A

+16 °C až +20 °C

1

68% - 75%

2

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

španělské cedrové dřevo

2

• / •

•

HardLine

10, 16

02

48 / 47 l

18

A

130 / 0,356 kWh

32 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5 °C až +20 °C

1

černá stříbrná

LED

LCD

uvnitř, digitální / •

optický a akustický

akustický

45 x 56 cm

Min. hloubka: min. 55 cm

dřevěná polička

3

2

• / -

10, 14, 17, 18

WKes 653 GrandCru ZKes 453 Humidor WKEes 553 GrandCru

01

45 / 42 l

m

107 / 0,293 kWh

37 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

+2 °C až +10 °C

1

nerez se SmartSteel

dveře s izolačním sklem nerez

LED

mechanický

- / -

61,2 x 42,5 cm

45 cm

pozinkovaná mřížka

3

- / •

•

HardLine

CMes 502 CoolMini

Design a lifestyle spotřebiče

Vestavný

3 Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

4 Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení a při vnitřní teplotě +12 °C, 

Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

   

5 Okolní teplota:

 SN +10 °C až +32 °C  ST +16 °C až +38 °C

 N +16 °C až +32 °C T +16 °C až +43 °C

  

11
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vestavné přístroje na víno 7433 243

Tří metrová přívodní hadice pro přístroje připojené na vodu (3/4" připojení). 

V případě, že se nepoužívá vnitřní skladovací prostor v plném rozsahu, nepoužívané zásuvky v NoFrost mrazničkách a celý vnitřní 

prostor u chladniček s BioFresh, může být odstaven Vario spořící přepážkou. Spořící přepážka je dostupná jako příslušenství a při 

jeho použití může být snížena spotřeba energie až o 50%.  

Systém VarioSafe od Liebherr zavádí přehled a pořádek ve Vaší chladničce. Představuje správný prostor pro drobné potraviny, 

menší krabičky, konzervy a skleničky. Zásuvku VarioSafe lze umístit do různých výškových pozic na oboustranných světelných 

sloupcích. V případě potřeby lze zásuvku VarioSafe zvětšit o jeden rozestup odkládacích ploch. 

Při dlouhodobém skladování jsou víno a doutníky citlivé na všechny pachy, které mohou znečistit prostředí uvnitř přístroje 

spotřebiče. Přístroje Liebherr profi tují z optimální kvality vzduchu a svěžesti díky lehce vyměnitelnému aktivnímu uhlíkovému 

fi ltru, který je vestavěný do části vinotéky u modelu SBSes 7165, do všech vinoték a také do humidoru. Je doporučena výměna 

jednou za rok.

Zmrazovací podnos je vhodný pro jednotlivé zmrazování ovoce (bobulovitých plodů) či bylinek. Nejen, že tento podnos zabraňuje, 

aby potraviny přimrzly k sobě, ale také zajistí, aby si zachovaly stejný tvar a tím se snadněji dávají do vakuových obalů a později 

rozdělují na jednotlivé porce. 

Polička na láhve poskytuje elegantní a praktické skladování nápojů.

Přenosný zásobník chladu udržuje v mrazící části chladničky Liebherr dostatečnou rezervu chladu.  V případě výpadku proudu dokáže 

udržet chlad ve spotřebiči v průměru až o 50% déle než bez jeho použití. Zásobník chladu představuje dodatečnou rezervu chladu a 

chrání uložené potraviny. Je součástí modelů Premium; kromě toho ho nabízíme ve třech vyhotoveních dostupných i jako příslušenství. 

Tři metry dlouhá hadice pro IceMaker

Vario spořící přepážka

VarioSafe

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Zmrazovací podnosPolička na láhve

Akumulátor chladu

Všechny modely s pevným připojením k vodovodu 6030 785

60 cm široká: GN, GNP 9363 210

70 cm široká: GN, GNP 9363 373 SBS 9363 210

60 cm široká:  GN, GNP, CNP, CBNP 7426 080

60 cm široká: CU 40, CUP 35, CP 40, CP 35, 
CP 34, CP 38, GP 20, GP 24, GP 27 7430 662

GT  26, 30, 36, 42 7431 389

GT 49, 61 7431 387

Vestavné přístroje 7430 662

Vestavné přístroje 7275 118

WKes 653, ZKes 653 7440 699

WTes 1672 7434 557

UWTes 1672, UWT 1682 7434 557

Všechny ostatní samostatné a

Zabudovaný vodní fi ltr Liebherr zaručuje nejlepší kvalitu vody po celou dobu své životnosti. Elektronický kontrolní systém ukazuje, 

kdy je potřeba vodní fi ltr vyměnit. 

Vodní fi ltr

CBNes 6256

ECBN 6156, ECBN 5066 7440 002

Všestrannost je zvýšena použitím dalších košů. Zjednodušší se tím třídění malých zmražených potravin a umožní snadnější 

přístup ke skladovaným potravinám.

Přídavný koš pro truhlice

GT 4932 7113 553

GT 6122 7112 727

GTP 2356 7112 317

GT 2632, 3032 7112 725

GT 3632, 4232 7113 557

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň. Volně 

stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem integrovaným bočně ve dveřích. Pokud by byly 

instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V tomto případě lze namon-

tovat přídavný zámek do spodního rohu.

Sada se zámkem k dodatečnému vybavení04

05

01

10

0702

06

03 08

09

GT Comfort 21-61 9590 835

Příslušenství Při objednání příslušenství uveďte prosím celé označení přístroje včetně servisního čísla.

Vinothek 9086 415

55 cm široká: CUP 22, CUP 27, CUP 30 7112 822

60 cm široká: CU 40, CUP 35, CP 35, CP 40, CNP 7112 446

60 cm široká: CUP 2901, CUP 3221 7112 822

60 cm široká: CBNP 39, SBS 7112 448

60 cm široká: CBP 40, CBNP 37 7112 444

60 cm široká: CP 3413, CP 3813 7112 442

75 cm široká: CN 51 7112 341

75 cm široká: ICBN, ICUS, ICUNS 7112 506

75 cm široká: ICN 7112 502

CBP 40 7430 458

Vestavné kombinované přístroje a vestavné 
mrazničky 7422 838

ICBP 3256 7430 458

Truhlicové mrazničky 7412 053

Kombinované  (mimo CBP),

Mrazničky, SBSes 7422 838
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Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

Drátěná police pro další požadavky.

Připínací štítkový systém poskytuje rychlý a jasný přehled o Vaší chladničce na víno. Štítkové karty mohou být jednoduše připnuty 

a přiloženy jak požadujete. 

Ručně vyrobené dřevěné poličky z přírodního dřeva jsou ideálním příslušenstvím pro bezpečné skladování lahví typu Bordeaux. 

Umístění lahví v opačných směrech umožňuje plné využití kapacity polic.

Sada lávového kamene

Pozinkovaná drátěná police

Připínací štítkový systém

Dřevěné police

WTb 4212, WTr 4211 9590 785

WKb 1812 7112 035

Pro prezentaci vybraných vín a na skladování již otevřených lahví.

Prezentační box (Dřevěný sklápěcí box)

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211 7113 619

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 043

11

15

14

13

12

Příslušenství Při objednání příslušenství uveďte prosím celé označení přístroje včetně servisního čísla.

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211 7112 113

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 159

Popisovací klipy pro dřevěné poličky (obsah 5 kusů) 9086 709 Popisovací klipy pro rošty (obsah 2 kusy) 9086 723
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Zakrývá spodní část přístroje při montáži na stěnu a umožňuje tak přístroji být atraktivně připevněn ke stěně, aniž by bylo 

cokoliv vidět.

HomeDialog může být použit k zobrazení, spravování a kontrolování až 6 přístrojů přes displej kombinovaných chladniček 

PremiumPlus. Řídící přístroje vyžadují HomeDialog řídící modul pro komunikaci s dalšími přístroji v síti.

HomeDialog může být použit k zobrazení, spravování a kontrolování až 6 přístrojů přes displej kombinovaných chladniček 

PremiumPlus. Přístroje, které chceme připojit k síti vyžadují HomeDialog řízený modul, aby mohli být spojeny s řídícím přístrojem. 

Kryt při montáži na stěnu

HomeDialog řídící modul 

HomeDialog řízený modul

WKes  653, Zkes 453 9590 519

CBNPes 3967, CBNes 3957 9988 178

Čistič nerezové oceli spolehlivě a šetrně odstraňuje otisky prstů, šmouhy a skrvny na nerezovém povrchu. Čistí rychle, bez šmouh 

a zároveň zabraňuje usazování nečistot (nepoužívat na úpravu SmartSteel).

Pro leštění povrchů z nerezové oceli poté co byly umyty (nepoužívat na úpravu SmartSteel).

Čistič nerezové oceli

Leštěnka na nerezovou ocel

250 ml es-modely (nerezová ocel bez úpravy SmartSteel) 8409 022

50 ml es-modely (nerezová ocel bez úpravy SmartSteel) 8409 028

20

16

19

17

18

Sada pro dodatečnou montáž je

vyžadována 9590 585

250 ml es-modely (nerezová ocel bez úpravy SmartSteel) 8409 030

HomeDialog řízený modul 9988 176
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Skupina Liebherr

Široký sortiment výrobků
Liebherr má nejen kvalitní výrobky a služby, ale také dobrou pověst i 

v mnoha dalších odvětvích, do kterých patří například široká nabídka

domácích spotřebičů, letectví, přepravní systémy, obráběcí stroje a 

námořní jeřáby. 

Mimořádné výhody pro zákazníky
Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí výrobky 

Liebherr svým zákazníkům maximální výhody a praktické použití. 

Nejmodernější technologie
Společnost Liebherr si zakládá na kvalitě svých výrobků, a proto přikládá 

význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a klíčové techno-

logii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela sám 

(například celý pohon a řídící prvky pro stavební stroje). 

Světový a nezávislý
Pan Hans Liebherr založil rodinnou společnost Liebherr v roce 1949. Od 

té doby se společnost postupně rozrostla na skupinu více něž 130 firem 

nacházejících se na všech kontinentech s více než 38.000 zaměstnanci. 

Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v 

Bulle ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,

tel: +420 255 717 440, +420 602 360 120

e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz 
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