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Solidi patirtis

LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – jau 60 metų nuosekliai 
įgyvendina naujas ir įtikinamas gaminių technologijas. Mūsų klientų pasiti-
kėjimas – geriausia paskata kurti ir toliau. Nė vienas kitas didžiųjų elektros 
prietaisų gamintojas neturi tiek daug klientų kaip LIEBHERR, kurie įsigiję 
naują prietaisą, išlieka ištikimi tam pačiam prekiniam ženklui. 

Pripažinta: 
„BioFresh“ –  sveikiau

„BioFresh“ garantuoja idealų klimatą, kad maisto produktai ilgai išliktų 
švieži. Vaisiai ir daržovės, mėsa, žuvis, ir pieno produktai, laikomi maždaug 
0°C temperatūroje bei, esant optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo 
vertingus vitaminus, puikų skonį, ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi 
įprastame šaldytuve. 

„NoFrost“ – puikūs 
užšaldymo rezultatai

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai – tai puikūs 
užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ 
šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio 
vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. 

 Idealus klimatas
tauriam vynui

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti suteikia idealias sąlygas, kad vynas 
galėtų būti saugiai brandinamas ir įgautų tobulą skonį. Vyno šaldytuvai-rū-
siai palaiko optimalią vyno temperatūrą. O „Vinidor“ prietaisų linija puikiai 
sujungia šiuos du privalumus.

 
Įvertinimai

Nepriklausomos organizacijos kiekvieną kartą patvirtina aukščiausią 
LIEBHERR prietaisų ir dizaino kokybę. Pvz., „Plus X Awards“ konkurse 
LIEBHERR išrinktas „2012 metų specializuotos prekybos prekiniu ženklu“. 
Modeliai ICBP 3256 ir IKB 3554 apdovanoti „red dot 2013“ prizu ir visose 
5-iose vertinimo kategorijose kaip ypač patogūs naudojimui gaminiai pelnė 
„2013 metų virtuvės inovacijos“ titulą. O prietaisui ECBN 5066 teko seniau-
sias ir įžymiausias dizaino prizas pasaulyje – „Good Design Award“.

 

Aukščiausio lygio gaminių 
kokybė

Kad garantuotume mūsų gaminių patikimumą, gamindami prietaisus nau-
dojame tik aukščiausios kokybės medžiagas ir technologijas. Jau gamybos 
proceso metu ne kartą tikrinama kiekvieno prietaiso kokybė ir funkcionalu-
mas. Nuolatinis gaminių tobulinimas ir visų komponentų optimizavimas bei 
kruopščiai apgalvotas apdirbimas užtikrina plačiai pagarsėjusią LIEBHERR 
kokybę, ir tuo pačiu – ilgaamžiškumą, įtikinantį kasdien jau daugelį metų.

 
Klasikinis dizainas

Apjungdami tiek aukščiausios kokybės medžiagas, tiek klasikines 
formas, LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai įgyvendina modernaus dizai-
no reikalavimus. Aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno ir subtilios 
„GlassLine“ įrangos derinys su tiksliu elektroniniu valdymu užtikrina 
ilgaamžišką eleganciją daugelį metų.

Palankumas aplinkai

„ActiveGreen“ – palankumo aplinkai koncepcija LIEBHERR kompanijoje
prasideda jau nuo šaldytuvų ir šaldiklių projektavimo. LIEBHERR įdiegia 
prietaisuose aukščiausios kokybės komponentus, skirtus ilgam ir saugiam 
veikimui bei aukščiausiam energijos sąnaudų efektyvumui. Visas plastikas 
optimaliai tinka naudoti pakartotinai. Žaliavos efektyviai naudojamos taip 
pat ir gamybos procesuose, pvz., šiluma, susidaranti prietaisų gamybos 
metu, yra naudojama apšildymui. Visos LIEBHERR gamybos vietos yra 
sertifikuotos pagal šiuos tarptautinius standartus - kokybės standartą ISO 
9001 ir aplinkos vadybos standartą ISO 14001.

Ypač ekonomiški

Dėl įdiegtos šiuolaikiškos elektronikos su ypatingai efektyviomis šaldymo 
sistemomis LIEBHERR siūlo visoms gaminių grupėms patrauklią ir ypač 
ekonomišką geriausių energijos sąnaudų klasių programą. LIEBHERR nau-
jos A+++ energijos sąnaudų klasės prietaisai – tai ekonomiškumo pavyzdys.

Didžiausias asortimentas

Nesvarbu kokie, ar atskirai stovintys šaldytuvai ir šaldikliai, montuojami po 
stalviršiu arba įmontuojami prietaisai, ar tik šaldymo, užšaldymo, arba abiejų 
funkcijų prietaisai – LIEBHERR asortimentas, apimantis virš 250 modelių, 
gali pasiūlyti optimalų sprendimą kiekvienam klientui pagal pageidavimą.

10 svarių argumentų, kodėl verta pirkti LIEBHERR gaminius
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CBPesf 4043

LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – nuosekliai kuria 

ir įgyvendina naujas bei įtikinamas dar didesnio šviežumo, 

komforto, ir energijos taupymo technologijas.

Aukščiausios kokybės medžiagos, kruopščiai apgalvotas jų 

 apdirbimas, patogus ir tikslus elektroninis valdymas bei šiuolaikiški 

gamybos procesai užtikrina plačiai pagarsėjusią LIEBHERR kokybę. 

Taupių elektros prietaisų srityje LIEBHERR gali pasiūlyti gausią 

geriausių energijos sąnaudų klasių, tarp jų ir naujos ypač ekono-

miškos A+++ energijos sąnaudų klasės, šaldytuvų bei 

šaldiklių programą. Unikali „BioFresh“ zona užtikrina idealias sąly-

gas, kad maisto produktai itin ilgai išliktų švieži ir džiugintų vartoto-

ją savo kokybe. LIEBHERR „NoFrost“  prietaisai - tai puikūs užšaldy-

mo rezultatai ir ypatingas komfortas. Iš savo programos LIEBHERR 

taip pat siūlo daugybę prietaisų vynui brandinti ir 

laikyti jiems tinkamoje  temperatūroje.

20 % ekonomiškesni 

nei A+++* ribinė reikšmė

Ypatingo ekonomiškumo akcentai  
Jau ir taip geriausios energijos sąnaudų efektyvumo klasės šaldytuvai-šaldikliai
CBP 4043 ir CBPesf 4043 yra net apie 20 % ekonomiškesni nei A+++* klasės
ribinė reikšmė. Tai naujieji, LIEBHERR sukurti, prietaisų ekonomiškumo standartai.

* 20% mažesnis energijos sąnaudų efektyvumo indeksas (EEI 17,6) nei A+++ energijos sąnaudų    

 efektyvumo klasės ribinė reikšmė (EEI 22) pagal deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2010/1060 
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Daugiau apie vyną galima sužinoti 
interneto svetainėje 

wein.liebherr.com

Daugiau apie „BioFresh“ galima 
sužinoti interneto svetainėje

biofresh.liebherr.com

Daugiau apie „NoFrost“ galima 
sužinoti interneto svetainėje 

nofrost.liebherr.com

Ypač ekonomiški – minimalios energijos 
sąnaudos

„NoFrost“ techno-
logijos

automatiniu „SuperFrost“ režimu 

BioFresh“ stalčiukai 

„BioFresh“ stalčiukuose

optimaliomis sąlygomis 
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„BioFresh“

„HydroSafe“ „DrySafe“ 

„BioFresh“ apšvietimo su LED technologija 

„BioFresh“ stalčiukai su telesko-
piniais bėgeliais 

Gūžinės salotos 

 „BioFresh“
„DrySafe“

„HydroSafe“

Krevetės Avietės Artišokai 

Vynuogės Morkos Šparagai Obuoliai 
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Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys,

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

PremiumPlus

n

teleskopiniais bėgeliais, 

LED 
lemputės 

„NoFrost“ technologijos

„GlassLine“
LED šviesos kolonomis.

LED apšvietimas 

durų uždarymo sistema „SoftSystem“

automatinio „IceMaker“
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durų uždary-
mo sistema „SoftSystem“

įvairiems 
poreikiams naudoja-
ma butelių  lentynėlė. 

VarioBox“

„IceCenter“

BioFresh-Plus

-2°C

+6°C

BioFresh“
0°C

IceCenter“

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

l

PremiumPlus

Elektroninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh-Plus“ zona

Šaldiklis

Įrangos privalumai
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145 / 128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)

„Side-by-Side“ tipo šaldytu-
vas-šaldiklis SBSes 7165 
su šešiomis skirtingomis 
klimato zonomis pateikia 
daug inovatyvių galimybių: 

su šaldymo, „BioFresh“, „BioFresh-Plus“ užšal-
dymo, dviejų skirtingų vyno temperatūros sričių 
klimato zonomis kiekvienam maisto produktui užti-
krinama optimali laikymo temperatūra.

„Premium“ elektronika.
Elegantiškas ir tikslus 
„MagicEye“ displėjus 
su novatorišku sensoriniu 
„Touch“ valdymu užtikrina 

pasirinktos temperatūros  palaikymą laipsnio tiks-
lumu. Švelniai palietus sensorinį „Touch“ valdymo 
paviršių galima lengvai ir labai patogiai nustatyti 
visas funkcijas.

„BioFresh-Plus“ tech-
nologija ir atskira valdy-
mo elektronika suteikia 
dar daugiau galimybių. 
Temperatūrą viršutiniame 

stalčiuje galima sumažinti iki -2 °C. Tuo pat metu 
jame nustačius „DrySafe“ režimą, žuvis išliks 
šviežia dar ilgiau. Atitinkamai nustačius +6 °C 
temperatūrą ir „HydroSafe“ režimą, bus galima 
idealiai laikyti egzotinius vaisius. 

1 Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su „Touch“ paviršiumi, LCD 
displėjus su temperatūros skaitmenine indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti 
papildomai

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų,  
atostogų režimo ir nutrūkus elektros srovei

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 
ventiliatoriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
ir konservų laikikliais

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui 
keisti

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų

 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
 · Tinkamos serviruoti, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ zona
 · Automatinis atitirpinimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

 · „BioFresh-Plus“ technologija
 · LED apšvietimas, integruotas šoninėje sienelėje 
 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su 
teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro 
drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar 
„HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, 
mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles 
galima išimti)

 · Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie 
vandentiekio, 3/4”

Vyno šaldytuvo-rūsio zona
 · Skaitmeninė temperatūros indikacija, matoma 
iš išorės

 · Elektroninis reguliavimas, 2 temperatūros 
nustatymo sritys

 · Medinės lentynėlės, ištraukiamos su bėgeliais
 · Temperatūra nustatoma nuo +5°C iki +20°C

 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, gryno oro 
tiekimas per aktyvintos anglies FreshAir filtrą 
visuose stalčiukuose

 · Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys su 
apsauga nuo UV spindulių

 · LED vidaus apšvietimas, nuosekliai 
reguliuojamas ir įjungiamas ilgam laikui

 · Oro drėgmė reguliuojama įjungiant ventiliaciją

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su 
integruotu atidarymo mechanizmu

 · „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo 
sistema

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 iš jo vyno skyriaus

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

549 / 483 l

126 / 111 l

145 / 128 l

150 / 119 l

l

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

PremiumPlus

 (maks. 41 Bordo butelis 0,75 l) 1
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

576 / 548 l

171 / 157 l

150 / 119 l

v

387 / 1,060 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

3

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

Premium

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su „Touch“ paviršiumi, LCD displė-
jus su skaitmenine temperatūros indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti 
papildomai

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos ir apsaugos nuo vaikų

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 
ventiliatoriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
ir konservų laikikliais

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui 
keisti

 · LED apšvietimas
 · Stalčiukai vaisiams ir daržovėms su 
teleskopiniais bėgeliais

 · Plieninis laikiklis buteliams
 · LED viršutinis apšvietimas
 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ zona
 · Automatinis atitirpinimas 
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru
 · LED apšvietimas, integruotas į šoninę sienelę
 · Plieninis laikiklis šampanui - kad greitai atšaltų
 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su 
teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro 
drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar 
„HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, 
mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

 · 2 „GlassLine“ lentynėlės, viena lentynėlė - 2-jų 
dalių, sustumiama.

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles 
galima išimti)

 · Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie 
vandentiekio, 3/4“

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su 
integruotu atidarymo mechanizmu

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.   

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Dėl LIEBHERR auto-
matinio „IceMaker“ 
galite būti tikri, jog bet 
kuriai progai turėsi-
te kokybiškų ledukų. Ar 

vienam kokteiliui, ar gaiviems gėrimams pobū-
vio metu – ypač erdvaus stalčiuko talpa yra 
pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per 
visą vakarėlį. Integruotas vandens filtras nuolat
užtikrina optimalią vandens kokybę šviežiems ledu-
kams gaminti. Elektronika praneša, kada reikia 
keisti vandens filtrą.

                         

1  

                               1

                               1
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

405 / 390 l

304 / 261 l

l

485 / 1,327 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

Comfort

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“  ekranėlis su temperatūros LED 
indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 
ventiliatoriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
ir konservų laikikliais

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui 
keisti

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Stalčiukai vaisiams ir daržovėms su 
teleskopiniais bėgeliais

 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles 
galima išimti)

 · Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su 
integruotu atidarymo mechanizmu

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

Permatomi stalčiai
 vaisiams ir daržovėms 
su teleskopiniais
 bėgeliais
Dėl permatomų, patogiai

ištrau kiamų stalčių vaisiams ir daržovėms su 
 teleskopiniais bėgeliais dar geriau apžvelgsite
šaldytuve laikomus maisto produktus.

 Baltos spalvos / Baltos spalvosGalima įsigyti: 
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Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

PremiumPlus

n

4

PremiumPlus

l

4

PremiumPlus

l

4

Comfort

l

4

Premium

v

4

Comfort

l

4

Modelis

3

4 4
7

1

2
6 SN

N
ST
T

5
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„HomeDialog“

BioFresh-Plus“

-2°C

+6°C

0°C 

šaldiklio 
skyriaus apšvietimu „SoftSystem“šviesos 

kolonose 

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

n

PremiumPlus

Elektroninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh-Plus“ zona

Šaldiklis

Įrangos privalumai

1
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Valdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh“ skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Premium Premium

n n

Premium

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

n

„Premium“ elektronika
„IceMaker“

LED viršutinis apšvietimas 

1
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CBNPgw 3956

Valdymas 
 · „MagicEye“ su sensoriniu „Touch“ valdymu, 
LCD ekranėlis su temperatūros skaitmenine 
indikacija

 · „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio 
skyrių temperatūros reguliavimas

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti 
papildomai

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų ir 
atostogų režimo

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilia-
toriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir 
sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
ir konservų laikikliais

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių 
aukščiui keisti

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudo-
jant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas

Šaldiklio skyrius
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · „VarioSpace“ 
(stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas (CBNPes 3756)
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su 
integruotu atidarymo mechanizmu 
(CBNPes 3756)

 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
(CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo 
ratukai ir rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Premium Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - „DuoCooling“

„GlassEdition“ baltos spalvos stiklas / Baltos spalvos

230 / 208 l

72 / 67 l

111 / 89 l

s

171 / 0,466 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

Premium

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - „DuoCooling“

Durelės dengtos juodu stiklu/Sidabro spalvos

Durų uždarymo sistema 
„SoftSystem“ - tai dar 
daugiau saugumo ir kom-
forto. „SoftSystem“ yra 
integruota duryse ir jas 

uždarant sulėtina uždarymo greitį bei prislopina 
garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildyto-
mis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. 
Jei duris  atidarėte maždaug iki 45° kampu - jos 
užsivers automatiškai. 

„GlassEdition“ linijos 
prietaisai su baltomis arba 
juodomis elegantiškomis 
stiklinėmis durelėmis - 
 ryškus kiekvienos virtuvės 

akcentas. Kad būtų išlaikytas vizualus stiklinių 
durelių vientisumo įspūdis bei virtuvės dizaino „be 
rankenėlių“ komplektiškumas - prietaiso rankena 
yra integruota šone. Stiklas yra atsparus įbrėži-
mams ir ypatingai lengvai valomas.

Šaldytuvuose-šaldikliuose 
su „DuoCooling“ šaldymo
sistema, kuri pasižymi 
dviem visiškai atskirai 
valdomais šalčio apytakos 

ratais, vykdoma preciziška ir nepriklausoma viena 
nuo kitos šaldytuvo, ir šaldiklio skyrių temperatūrų 
kontrolė. Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp 
šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nevyktų jokia oro
cirkuliacija – tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi, 
ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdžiūvimo.

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.   

 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

    

1

                               1

    

1

                               1

                              1

    

1

                               1

                               1                                     1
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Comfort Comfort

s n

Comfort

m

Comfort

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

s

„Comfort GlassLine“
stiklinę 

lentynėlę dar 
lanksčiau pritaikysi-
te

„Comfort” elektronikaValdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh“ skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Galima įsigyti: 

1
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Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

PremiumPlus

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Modelis

Galima įsigyti baltos spalvos

4 41

2

6 

ST
T

3

5 SN
N
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CNPbs 4013

Permatomi stalčiai su ratukais vaisiams ir 
daržovėms savo  dizainu dera prie vidaus įran-
gos. Juose lengvai apžvelgsite  laikomus maisto 
produktus. Šiuos  naujos technologijos stalčius 
patogu ištraukti. 

Norite atšaldyti butelius? Plieninis laikiklis 
buteliams - tai ne tik praktiškas, bet ir dailus 
sprendimas. Taupydami vietą jame galėsite 
laikyti net penkis butelius.

Dėl automatinio „SuperFrost“ režimo vidaus 
temperatūra krenta labai greitai iki -32°C. Todėl 
maisto produktai užšaldomi staiga, o vitami-
nai, skonis ir išvaizda išsaugomi optimaliai. 
Pasibaigus užšaldymo procesui, įvyksta auto-
matinis persijungimas į įprastą veikos režimą.

Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ šal-
dymosistema, kuri pasižymi dviem visiškai atskirai 
valdomais šalčio apytakos ratais, vykdoma preci-
ziška ir nepriklausoma viena nuo kitos šaldytuvo, 
ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. Be to, 
„DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šal-
diklio skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu 
būdu išvengiama kvapų maišymosi, ir laikomas 
maistas apsaugomas nuo perdžiūvimo.

„NoFrost“  prietaisai –  tai  puikūs  užšaldymo 
rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai 
„NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuo-
jančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės,
nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. Su 
„NoFrost“ technologija –  daugiau jokio atitirpi-
nimo!

Naujosios LIEBHERR „BlackSteel“ serijos atskirai 
pastatomi prietaisai jungia modernų dizainą su 
visuomet madinga elegancija. „Premium“ klasės 
„SmartSteel“ paviršiaus padengimas ne tik žymiai 
sumažina pirštų žymes ant prietaisų, taigi valyti jas 
yra žymiai lengviau, bet ir yra ypatingai atsparus 
įbrėžimams. Su stilinga aliuminio rankena, kuri yra 
integruoto prietaiso atidarymo mechanizmo dalis, 
be jokių pastangų atversite prietaisą.

Daugiau apie „NoFrost“ galima 
sužinoti interneto svetainėje 

nofrost.liebherr.com
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Valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

m

Comfort

n

Comfort

n

Comfort Comfort

n

VarioSpace“ 
erdvę 

NoFrost“ Permatomi stalčiai 
su ratukais vaisiams 
ir daržovėms

1

Galima įsigyti: 
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Modelis

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

1 

2 

4 4

5 SN
N

ST
T

3
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(1999) (2014)

  

DuoCooling
SmartFrost“ 

Galima įsigyti: 

1

 1.424,10 Lt

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

s

Comfort

s

Comfort

Elektroninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklis

Įrangos privalumai
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Elektroninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklis

Įrangos privalumai

Comfort Comfort

n n

Comfort

n

Comfort

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

n

„Comfort“ elektronika 

automatinio 
„SuperFrost“

Plieninis laikiklis 
buteliams

DuoCooling

1



4140

Modelis

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

s

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

4 4 5 SN
N

ST
T

1

2 

3
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Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

m

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

Valdymas 
(CU(esf) 4023 ir CUP(esf) 3513)

Mechaninis valdymas 
(CUP(sl) 3221 ir CUP(sl) 2901)

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Comfort

n

 
„SmartSteel“

SmartFrost“ LED viršutinis apšvietimas 

1

Galima įsigyti: 
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Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

m

Comfort

m

Comfort

m

Comfort

Mechaninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Comfort

m

SwingLine
LED apšvietimas 

FrostSafe“ 
sistemos

Galima įsigyti:
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Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Modelis

Galima įsigyti baltos spalvos

4 4 5 SN
N

ST
T

1

2 

3
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Mechaninis valdymas 55 cm modeliuose

CT(sl) 3306 valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklis

Įrangos privalumai

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

Comfort

m

Comfort

m n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

SuperFrost

vaisių ir daržo-
vių stalčiai 

SmartFrost“ 

Galima įsigyti:   
1
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Modelis

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

5 SN
N

4 4

ST
T

1

2 

3



  

GNP 3666

Apvalūs uždari stalčiukai su skaidriu priekiu yra 
ypač aukšti ir išimami - labai patogu apžvelgti
užšaldomas prekes. Stalčiukai ir pagrindas gali 
būti išimti - ši praktiška „ “ sistema
suteikia papildomų saugojimo galimybių. Naujas 
GNP modelių  apšvietimas - tai  geriausia apž-
valga ir optimalus ištrauktų stalčiukų apšvietimas.

Dėl  su perspėjamuoju tem-
peratūros signalu ir „ “ indikacija 
užtikrinamas optimalus užšaldytų produktų sau-
gojimas. Jei šaldiklyje staiga pakyla temperatūra, 
iš karto būsite apie tai informuoti  perspėjamuoju 
temperatūros signalu, kurį galima išjungti. Jei 
buvo nutrūkęs energijos tiekimas, „FrostControl“ 
indikacija padės nustatyti užšaldytų produktų 
kokybę ir jų tinkamumą vartoti. Aktyvavę apsau-
gos nuo vaikų funkciją, išvengsite nereikalingo 
prietaiso įjungimo ir išjungimo.

Jei atsargoms laikyti neprireiks viso šaldiklio vidaus, 
dėl  , kurią 
galima įsigyti papildomai (priedas), galėsite išjungti 
nenaudojamų stalčių apšvietimą. Taip sutaupysite 
net iki 50 % elektros energijos.

Novatoriški LIEBHERR šaldikliai – nauja energijos 
taupymo samprata:  energijos sąnaudų klasės  
prietaisai – net apie 48 % ekonomiškesni nei  
energijos sąnaudų klasės viršutinė ribinė reikšmė.

LIEBHERR „  prietaisai - tai puikūs 
užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas.
Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose
užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei 
šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto  produktai 
nepasidengia šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija - 
daugiau jokio atitirpinimo. 

Jei šaldikliuose įdiegta  sistema, 
rūsyje stovintį šaldiklį galėsite valdyti kitur stovinčio 
šaldytuvo-šaldiklio „HomeDialog“ sistemos dis-
plėjumi. Duomenų magistralės PLC moduliu, kurį 
galima užsisakyti papildomai, į vieningą valdymo 
sistemą sujungsite net 6-is LIEBHERR prietaisus. 
Jokių papildomų laidų tikrai nereikės!
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(1999) (2014)GSN 3323

Elektroninis valdymas

Šaldiklis

Įrangos privalumai

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

GNP 4166 Premium GNP 3666 Premium

s n

GNP 3056 Premium

n

GNP 2756 Premium

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Durys / Šoninės sienelės

s

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

teleskopinių

FrostSafe

A+++

A+

SmartGrid

1

Energijos sąnaudos per metus

  2.206,65 Lt
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(1999) (2014)GSN 3323

Valdymas

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

GN 4113 Comfort GN 3023 Comfort

m m

GN 2723 Comfort

m

GN 2323 Comfort

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Durys / Šoninės sienelės

n

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

VarioSpace“ 
erdvę 

NoFrost“
MagicEye

1

Energijos sąnaudos per metus

  1.508,70 Lt
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Valdymas

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Comfort Comfort

n n

Comfort

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Durys / Šoninės sienelės

n

SmartFrost“ 
SuperFrost

stalčiai, kurių 
priekis skaidrus

1
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BEST PRODUCT

„Premium“ modelių valdymas

GP 1213 valdymas

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Durys / Šoninės sienelės

Premium

s

Premium

n n

Premium

n

Premium

n

Comfort

šaldiklio 
dangtis 

stalčiai, kurių 
priekis skaidrus

VarioSpace

1
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Modelis

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Premium

s

4

Premium

s

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

Comfort

m

4

1

2 

4 4 5 SN
N

ST
T

3
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Modelis

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Premium

s

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

1

2 

4 4 5 SN
N

ST
T

3
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„SoftSystem“StopFrost

Glotni daugiasluoksnė termoizoliacija apšvietimo 
lengva 

MagicEye

SuperFrost

šaldiklio padėklo 

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Įkabinami krepšiai, standartiniai

Maks. krepšių kiekis

Durys / Šoninės sienelės

s

Premium
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Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Matmenys, 

Įkabinami krepšiai, standartiniai

Maks. krepšių kiekis

Durys / Šoninės sienelės

nn n

Comfort Comfort Comfort

n

Comfort

n m

Comfort Comfort

Elektroninis valdymas

Šaldiklis

Įrangos privalumai

StopFrost

automatinio „SuperFrost“ 
režimo

       pav. puslapis 70

Glotni daugiasluoksnė 
termoizoliacija

pav. puslapis 70
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Modelis

Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Premium

s

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

m

4

1

2 

3 4 4 SN
N

ST
T
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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

Įmontuojami į baldus prietaisai Įmontuojami į baldus prietaisai Puslapis

Įmontuojami prietaisai su stiklinėmis durimis Puslapis

Montuojami po stalviršiu prietaisai Puslapis

Montuojami po stalviršiu prietaisai Puslapis

Šaldytuvai

Vyno šaldytuvai-
rūsiai vynui laikyti 
(su  stikli nėmis durelėmis) 

Prietaisai su
„BioFresh“ zona

Šaldikliai

Šaldytuvai 

Šaldytuvai-šaldikliai

Šaldikliai

Montuojami po stalviršiu prietaisai

Prietaisai lengvai ir kompaktiškai įmontuojami į baldus - 
tokiu būdu sukuriamas vienalytis virtuvės dizainas. 
LIEBHERR pristato pažangų ir praktišką baldų durų 
montavimą.

Tvirtinamų durų  montavimas
Baldų durų plokštė  tiesiogiai tvirtinama prie prietaiso 
durų. 

Slankiųjų durų  montavimas
Baldų durys montuojamos tiesiai prie  spintos, o prie    
prietaiso durų pritvirtinamos va žiuokle. Atidarant ir 
uždarant duris baldų durys lengvai ir patogiai slenka 
važiuokle.

Slankiųjų durų  montavimas

Tvirtinamų durų  montavimas

Nišos
matmenys 

Šaldytuvus ir šaldiklius galima integruoti į baldus, juos 

įmontuojant tiesiog už baldų durų - tokiu būdu sukuriamas

vienalytis virtuvės dizainas. Tvirtinamų durų montavimo

būdu baldų ir prietaiso durų plokštės tvirtinamos

tiesiogiai viena prie kitos. Oras cirkuliuoja per prietaiso 

pagrindą, todėl stalviršyje nebūtinos ventiliacinės angos. 

Dėl „Vario“ pagrindo prietaisas pritaikomas pagal virtuvės

baldų aukštį ir gylį. 

Tvirtinamų durų montavimas
Baldų ir prietaiso durys tvirtinamos viena prie kitos, 

baldų durų plokštę tiesiogiai tvirtinant prie prietaiso 

durų.

Įmontuojami prietaisai

Išsirinkite tinkamiausią:
įmontuojamą į baldus arba 
mon tuojamą po stalviršiu prietaisą
Iš LIEBHERR įmontuojamų į baldus ir montuojamų po stalviršiu prietaisų galite rinktis ir integruojamus modelius su stiklinėmis durimis. 

Jūs turite puikią galimybę įsigyti išsvajotą prietaisą – belieka pasirinkti tinkamą montavimo tipą, nišos matmenis bei Jūsų 

individualius poreikius atitinkančią prietaisų grupę. 

Tvirtinamų durų montavimas

Vyno šaldytuvas-rūsys 
vynui laikyti 

Vyno šaldytuvas-rūsys
vynui laikyti
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20391

Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

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“

PremiumPlus

Valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, „Touch“ pavir-
šiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija 

 · „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio sky-
riaus temperatūros reguliavimas ir indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal kiekį 

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilia-
toriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir 
sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais 

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių 
aukščiui keisti

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, ir LED viršutinis apšvietimas tolygiai ir 
jaukiai apšviečia vidų

 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė 
 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudo-
jant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas

 · LED apšvietimas

Šaldiklio skyrius
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · „FrostSafe" sistema su uždarais, permatomais 
stalčiais

 · LED apšvietimas
 · Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie van-
dens tiekimo sistemos 3/4" jungtimi

Įrangos privalumai
 · Durų atidarymo kampas 115°

   

Durų vyriai  su durų vyriais dešinėje

 su durų vyriais kairėje
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20376

 Nišos matmenys 203 cm

Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

314 / 284 l

66 / 61 l

148 / 103 l

n

290 / 0,792 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - „DuoCooling“

PremiumPlus

Valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, „Touch“ pavir-
šiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija

 · „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio 
skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilia-
toriumi

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir 
sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 
lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių 
aukščiui keisti

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų

 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudo-
jant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas

 · LED apšvietimas

Šaldiklio skyrius
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais, permatomais 
stalčiais

 · LED apšvietimas
 · Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie 
vandens tiekimo sistemos 3/4“ jungtimi

Įrangos privalumai
 · Durų atidarymo kampas 115°

Durų vyriai  su durų vyriais dešinėje

 su durų vyriais kairėje

Elegantiškas ir tikslus 
„MagicEye“ displėjus 
su novatorišku sensoriniu 
„Touch“ valdymo komfor-
tu užtikrina šaldytuvo ir 

šaldiklio skyriuose pasirinktos temperatūros palai-
kymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus „Touch“ 
valdymo paviršių galima lengvai ir labai patogiai 
valdyti visas funkcijas.

Abu „BioFresh“ stalčiukai 
yra su aukštos kokybės
teleskopiniais bėge-
liais, todėl ištraukiami 
lengvai, be jėgos: galėsite 

dar geriau apžvelgti juose laikomus maisto pro-
duktus. Šoninės LED lemputės užtikrina puikų 
stalčiukų apšvietimą. Prireikus, ant universaliai 
naudojamos butelių lentynėlės arba po ja esančios 
stiklinės lentynėlės galėsite sudėti įvairius indelius 
ar lėkšteles.

„PremiumPlus“ klasės 
prietaisai yra įrengti su 
integruotomis šoninėmis 
LED šviesos kolonomis.
Specialus matinis šviesos 

kolonų padengimas sukuria puikią ir jaukią šviesą. 
Šios šviesos kolonos netrukdo perstumti stiklinių 
lentynėlių. Į viršutinę sienelę papildomai integruotas 
LED apšvietimas - dar tobulesnei šaldytuvo vidaus 
apžvalgai.  



7776

178178 178 178

Durų montavimas

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Nišos matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

n

Premium

n

Premium

s

Premium Comfort

n

Valdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh“ skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

„MagicEye“

 Nišos matmenys 178 cm

„SoftTelescopic“

IceMaker“
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178178 178

Durų montavimas

Bendras / naudingasis 

 4

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Nišos matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

n

Premium

n

Premium

n

Comfort

Valdymas

Šaldytuvo skyrius

„BioFresh“ skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

LED 
apšvietimo optimaliai

   Nišos matmenys 178 cm

LED šviesa

durų 
uždarymo sistema 
„SoftSystem“
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Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Matmenys

Įrangos privalumai

PremiumPlus

m

4

PremiumPlus

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Premium

s

4

Comfort

n

4

Premium

n

4

Premium

n

Comfort

n

Modelis

1

2

3 4 5 ST
T

4 SN
N
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Valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Durų montavimas

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Nišos matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

n

Comfort

n

ComfortPremium

n

Premium

n n

Comfort 158178178178178

vaisiams ir 
daržovėms

LED 
apšvietimas

„IceMaker“

  Nišos matmenys 178 / 158 cm
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82-8782-87 82-87178178

Valdymas

Šaldytuvo skyrius

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Durų montavimas

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Nišos matmenys, 

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

UIK modelių valdymas

UIG 1323 valdymas

Šaldytuvo skyrius UIK modeliuose

Šaldiklio skyrius UIG 1323

Įrangos privalumai

 
„Comfort GlassLine“

„MagicEye“

Nišos matmenys  178/82-87 cm

pav. puslapis 89

Ypač gilioje lentynėlėje buteliams UIK 1620 UIG 1323
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SBS 70I4 
(SIGN 3566 / IKB 3550)

LED 
apšvietimas

SoftSystem

FrostSafe

  Nišos matmenys 178 cmĮmontuojami į baldus šaldikliai

Valdymas

Šaldiklio skyrius

Įrangos privalumai

Durų montavimas

Bendras / naudingasis 

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos 

Klimato klasė

Nišos matmenys, 

Stalčių skaičius

178178

n

SIGN 3566 Premium

n

IGN 3556 Premiumįmontuojami į baldus šaldikliai
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Energijos sąnaudos 

Bendras naudingasis 

Šaldytuvo skyriaus

Šaldiklio skyriaus

Matmenys

Įrangos privalumai

Premium

n

4

Premium

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Comfort

n

Comfort

n

Comfort

n

4

Comfort

n

4

Premium

n

4

Premium

n

4

Modelis

1 2

3 4

4 SN
N

5 ST
T
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+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

WTes 5872

BEST PRODUCT

Daugiau apie vyną galima sužinoti 
interneto svetainėje 

wine.liebherr.com

Dėl patvarių medinių lentynėlių su teleskopi-
niais bėgeliais galėsite dar geriau apžvelgti vyno 
atsargas ir patogiai paimti butelius. Rankiniu būdu 
pagamintos natūralaus medžio lentynėlės optima-
liai pritaikytos laikyti „Bordeaux“ vyno butelius. 
Laikant butelius sudėtus vienas priešais kitą, 
išnaudojama visa prietaisų talpa. Lanksti užrašų 
sistema su spaustukais padės greitai ir sistemin-
gai apžvelgti Jūsų vyno atsargas.

Prezentacinė lentynėlė ypač pabrėžia rafinuotus 
vynus ir naudojama jau atidarytiems buteliams 
laikyti tinkamoje temperatūroje. Lanksčioje lenty-
nėlėje galima pastatyti net 6 vyno butelius. Už jų 
arba šalia vynus galima laikyti gulsčiai.

Visi vyno stalčiukai yra su nuosekliai reguliuojamu 

ir įjungiamu ilgalaikiu LED apšvietimu, kuris toly-
giai apšviečia visą vidų. Dėl labai nežymaus LED 
lempučių šilumos skleidimo vynus laisvai galėsite 
laikyti apšviestus net ilgesnį laiką.

„SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
uždarant duris sulėtina uždarymo greitį bei pri-
slopina garsą. Tai užtikrina itin švelnų uždarymą 
ir apsaugo vyną nuo žalingo supurtymo. Be to, jei 
duris atidarėte maždaug 45° kampu ar daugiau - 
jos užsidarys automatiškai.

„Vinidor“ linija 

„Vinidor“ linijos prietaisai pasižymi visomis šaldytuvų-rūsių vynui brandinti ir laikyti 

savybėmis bei privalumais. Vyno šaldytuvuose-rūsiuose, atsižvelgiant į jų dydį, yra 

integruoti du ar trys vyno skyriai, kuriuose atskirai nustatoma temperatūra laipsnio 

tikslumu. Pavyzdžiui, modelyje WTes 5872 vienu metu galėsite laikyti raudoną ir baltą 

vyną bei šampaną jiems optimalioje temperatūroje.

Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys - tai ne 
tik apsauga nuo ultravioletinių spindulių, bet ir puiki 
galimybė apžvelgti saugomą vyną. Strypo formos 
rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu 
užtikrina ypatingai lengvą durų atidarymą. Durų 
užraktas apsaugo Jūsų vyną.

Novatoriškas LCD displėjus ir komfortabilus sen-

sorinis elektroninis „Touch“ valdymas užtikrina 
pasirinktos temperūros palaikymą atskirose tem-
peratūros zonose. Skaitmeninėje temperatūros 
indikacijoje nustatytą vertę matysite laipsnio tiks-
lumu. Švelniai liečiant „Touch“ valdymo paviršių 
- patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.
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+5°C – +20°C

+18°C 

 +5°C

Rankiniu būdu pagamintos stabilios natūralausTikslaus elektroninio valdymo
lavos

Tikslaus elektroninio valdymo

Vyno šaldytuvai-rūsiai 
„Vinothek“

Vyno šaldytuvai-rūsiai 
„GrandCru“ ir 
„Vinothek“
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Energijos sąnaudos 

Vyno skyrius

Matmenys

Įrangos privalumai

Vinidor

B

Vinidor

B

Vinidor

A

Vinothek

A

Vinothek

A

GrandCru

m

GrandCru

A

GrandCru

A

GrandCru

m

Vinothek

A

Vinothek

m

Vinothek

A

Vinothek

m

Vinothek

A

Modelis

4
SN
N

ST
T

53 2 1
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UWT 1682

            

Wine 1

4 Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus 

temperatūra +12 °C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

 

Montuojami po stalviršiu prietaisai 

1 Šie prietaisai skirti vynui laikyti 

2  Prietaisų tipas - klasifikacija  02: vyno šaldytuvai-rūsiai

3 Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

   

LIEBHERR „TipOpen“ technologija - tobulas 
sprendimas prietaisus įmontuojant į virtuvės 
baldus be rankenėlių. Lengvai prisilietus prie 
stiklinių durelių šios atsiveria 7 cm. Jei po 3 
sekundžių durelės neatveriamos plačiau, dėl 
„SoftSystem“ sistemos jos užsidaro pačios.

„Vinidor“ linijos prietaisuose yra integruoti du 
atskirai reguliuojami vyno skyriai. Kiekviename 
skyriuje temperatūrą galima nustatyti nuo +5 °C 
iki +20 °C. Tikslus elektroninio valdymo skydelis 
su skaitmenine temperatūros indikacija yra labai 
aiškus. Juo patogu naudotis tiek sensoriniu 
„Touch“ valdymo būdu, tiek mygtukais, priklau-
somai nuo modelio.

Visi vyno skyriai yra su nuosekliai reguliuojamu 
ir įjungiamu ilgalaikiu LED apšvietimu, kuris 
tolygiai apšviečia visą vidų. Dėl labai nežymaus 
LED lempučių šilumos skleidimo vynus laisvai 
galėsite laikyti apšviestus net ilgesnį laiką.

Daugiau informacijos apie UWT 1682 

rasite interneto svetainėje  

tipopen.liebherr.com

5 Aplinkos temperatūra:  

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C

  

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

Prietaisų tipas - klasifikacija 2

Tūris / naudingasis tūris

Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) 3

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 4

Triukšmo lygis

Klimato klasė 5

Įtampa / Galia

Vyno skyrius

Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos

Temperatūros zonos

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Valdymo būdas

Vidaus apšvietimas

  Pastoviai įjungntas / Prislopintas

Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų

Atidarytos durys: perspėjamasis signalas

Perspėjamasis temperatūros signalas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Įrangos privalumai

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

   Medinės lentynėlės

„TipOpen“

„FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras / Užraktas

„SoftSystem“

Durų vyriai

Rankena

Durų apdaila

Priedai (žr. 104-107 psl.)

02

123 / 95 l

34

A

137 / 0,375 kWh

36 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5°C iki +20°C

2

2

LCD

LED

akustinis

optinis ir akustinis

montuojamas po stalviršiu

82-87 / 60 / min. 55

medinės lentynėlės

5

3

dešinėje, galima keisti

termoizoliacinio stiklo durys, be rankenėlių ir rėmelių

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 iki +20°C

2

2

„MagicEye“

LED

akustinis

optinis ir akustinis

montuojamas po stalviršiu

82-87 / 60 / min. 55

medinės lentynėlės

5

3

-

-

dešinėje, galima keisti

nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo durys

10, 14, 17, 18

UWTes 1672 Vinidor82-87 82-87



9998

 

WTEes 2053

9898

            

 1

1 Šis prietaisas skirtas išimtinai vynui laikyti 

2  Prietaisų tipas - klasifikacija  02: vyno šaldytuvai-rūsiai

3 Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

Natūralaus medžio lentynėlės yra pagamintos rankiniu būdu ir 
ištraukiamos su teleskopiniais bėgeliais. Priklausomai nuo bute-
lių dydžio galima brandinti iki 38 „Bordeaux“ vyno butelių.

Novatoriška durų uždarymo sistema „SoftSystem“ - tai dar dau-
giau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir 
jas uždarant sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios 
sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis užda-
rysite itin švelniai. Jei duris  atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos 
užsivers automatiškai.

Preciziškas elektroninis valdymas yra integruotas prietaiso 
zonas skiriančioje izoliacinėje plokštėje, todėl jį lengva apžvelgti. 
Modeliuose su stiklinėmis durelėmis skaitmeninė temperatūros 
indikacija aiškiai matoma iš išorės. Drėgmės kiekį prietaisuose 
galima padidinti įjungus ventiliaciją. 

Prietaisų tipas - klasifikacija 2

Tūris / naudingasis tūris

Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) 3

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 4

Triukšmo lygis

Klimato klasė 5

Įtampa / Galia

Vyno skyrius

Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos

Temperatūros zonos

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Valdymo būdas

Vidaus apšvietimas

Pastoviai įjungntas / Prislopintas

Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų

Atidarytos durys: perspėjamasis signalas

Perspėjamasis temperatūros signalas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Aukštis x Plotis

Min. gylis

Įrangos privalumai

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

   Medinės lentynėlės

„FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras

„SoftSystem“

Durų vyriai

Rankena

Durų apdaila

Priedai (žr. 104-107 psl.)

02

195 / 187 l

64

A

155 / 0,424 kWh

39 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

+5°C iki +20°C

2

2

„MagicEye“

LED

• / •

viduje skaitmeninė / •

akustinis

optinis ir akustinis

įmontuojamas prietaisas

122,1-1225,5 / 56-57 cm

min. 55 cm

medinės lentynėlės

6

4

•

•

dešinėje, galima keisti

nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo durelės

10, 14, 17, 18

Vinidor 122

               ļmontuojamas prietaisas

4 Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus 

temperatūra +12 °C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

 
ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

5 Aplinkos temperatūra: 

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C
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„FreshAir“ akty-
vintos 

LED apšvietimas

reikmenų stalčiukas,

su sensoriniu „Touch“ 
paviršiaus skydelio tiksliu elektroniniu valdy-
mu

LED 
apšvietimas

prezentacinėse dėžutėse, kurios

oro 
drėgmę nuo 68 % iki 75 %

Sensoriniu „Touch“ tiksliu elektroniniu val-
dymu



 

WKEes 553

103102

45

02

56 / 38 l

12

m

103 / 0,280 kWh

41 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5°C iki +20°C

1

•

nerūdijančio plieno, SmartSteel

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

medinės lentynėlės

3

• / -

•

„HardLine“

10, 14, 16

43 / 39 l

185 / 0,506 kWh

41 dB (A)

N

220-240 V~ / 0,5 A

+16°C iki +20°C

1

68% - 75%

2

nerūdijančio plieno, SmartSteel

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

ispaniškas kedras

2

• / -

•

„HardLine“

10, 16

Prietaisų tipas - klasifikacija 2

Tūris / naudingasis tūris

Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) 3

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 4

Triukšmo lygis

Klimato klasė 5

Įtampa / Galia

Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos

Temperatūros zonos

„Humidor“ oro drėgnumas

Prezentacijos dėžutė

Reikmenų stalčiukas

Korpuso medžiaga

Durų apdaila

Apšvietimas

Valdymo būdas

Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų

Gedimas: perspėjamasis signalas optinis/akustinis

Atidarytos durys: perspėjamasis signalas

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

Medinės lentynėlės

„FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras / Užraktas

„SmartSteel“

Dizainas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

02

48 / 47 l

18

A

130 / 0,356 kWh

32 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5°C iki +20°C

1

plienas, sidabro spalvos

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

45 x 56 cm

Min. gylis: 55 cm

medinės lentynėlės

3

2

• / -

10, 14, 17, 18

GrandCru Humidor GrandCru

01

45 / 42 l

m

107 / 0,293 kWh

37 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

+2°C iki +10°C

1

nerūdijančio plieno, SmartSteel

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

mechaninis

- / -

61,2 x 42,5 cm

45 cm

cinkuota lentynėlė

3

- / •

•

„HardLine“

CoolMini

Kad galėtumėte ir vizualiai mėgautis savo ver-
tingu vynu, vidaus viršutinėje sienelėje yra inte-
gruotas įjungiamas ir nuosekliai reguliuojamas 
LED apšvietimas. Dėl LED lempučių sumažinto 
šilumos skleidimo vyną galėsite laikyti apšviestą 
ilgą laiką.

WKEes 553 suteikia viską, kas reikalinga profe-
sionaliai vynui brandinti ir laikyti tinkamoje tem-
peratūroje. Su elektroniniu sensoriniu „Touch“ 
valdymu, kuriuo taip lengva naudotis, galima 
tiksliai nustatyti ir palaikyti nuo +5°C iki +20°C 
temperatūrą. Integruoti temperatūros jutikliai 
užtikrina, kad visada būtų palaikoma pastovi, nuo 
aplinkos nepriklausoma temperatūra.

Natūralaus medžio lentynėlės yra pagamintos 
rankiniu būdu ir ištraukiamos su teleskopiniais 
bėgeliais. Priklausomai nuo butelių dydžio galima 
brandinti iki 18 „Bordeaux“ vyno butelių.

     ļmontuojamas
   prietaisas

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

3 Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

4 Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus temperatūra +12 °C, 

Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

   

1 Šie prietaisai skirti vynui laikyti 

2 Prietaisų tipas - klasifikacija  01: šaldytuvai  

   02: vyno šaldytuvai-rūsiai

   

5 Aplinkos temperatūra: 

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C

  

11
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vyno prietaisai

Visi modeliai su vandens tiekimo sistemos jungtimi

 GN, GNP

 GN, GNP SBS

  GN, GNP, CNP, CBNP

 CU 40, CUP 35, CP 40, CP 35, CP 
34, CP 38, GP 20, GP 24, GP 27

GT  26, 30, 36, 42

GT 49, 61

Visi įmontuojami prietaisai

Įmontuojami prietaisai

WKes 653, ZKes 653 

WTes 1672

UWTes 1672, UWT 1682

Visi kiti laisvai statomi ir įmontuojami

SBSes  8283, CBNes 6256

ECBN 6156, ECBN 5066

GT 4932

GT 6122

GTP 2356

GT 2632, 3032

GT 3632, 4232

04

05

01

10

0702

06

03 08

09

GT Comfort 21-61 Vinothek

 CUP 22, CUP 27, CUP 30 

CU 40, CUP 35, CP 35, CP 40, CNP 

 CUP 2901, CUP 3221

CBNP 39, SBS

CBP 40, CBNP 37

CP 3413, CP 3813

CN 51

 ICBN, ICUS, ICUNS 

ICN

CBP 40

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai ir 
įmontuojami šaldikliai

ICBP 3256

Šaldikliai

Šaldytuvai-šaldikliai (išskyrus CBP),

šaldymo dėžė, SBSes
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WTb 4212, WTr 4211 9590 785

WKb 1812 7112 035

WKes  653, Zkes 453 9590 519

CBNPes 3967, CBNes 3957 9988 178

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 043

250 ml 8409 022

50 ml 8409 028

11

15

14

13

20

16

19

12 17

18

Visiems prietaisams papildomai 
reikalingas priedas

250 ml 8409 030

„HomeDialog Slave“ modulis 9988 176

WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, 

WTb 4212, WTr 4211

WKt 4551, 4552, WKes 4552 7112 159

Pritvirtinamų kortelių sistema medinėms lentynėlėms (5 vnt.) 9086 709

Pritvirtinamų kortelių sistema lentynėlėms- grotelėms (2 vnt.) 9086 723


