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UAB „Ogmina“ - įgaliotasis LIEBHERR atstovas Lietuvoje 

Tel. (5) 274 1799; el. p. didmena@ogmina.lt 

www.ogmina.lt

Kompanija LIEBHERR

Didelis produktyvumas
LIEBHERR yra pasaulinio masto statybinės technikos gamintoja. Dau-
gelyje gamybos sričių LIEBHERR taip pat gali didžiuotis aukščiausios 
kokybės produkcija bei aptarnavimu. Tai – šaldytuvai, šaldikliai, avi-
acijos įranga, transporto sistemos, gamybos staklės, laivybos kranai.

Išskirtinis lojalumas pirkėjams
Visose gamybos srityse siūloma daugybė modelių linijų su įrangos vari-
acijų gausa. Su technikos branda ir pripažinta kokybe LIEBHERR siūlo 
praktišką produkcijos naudojimą didžiuliais mastais.

Technologinė kompetencija
Kad produkcija atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus, LIEBHERR 
skiria didžiulį dėmesį savo kompetencijai ir kokybei užtikrinti. Tam tikslui 
įgyvendinti dirba inžinieriai, kurie kuria viską nuosekliai, pvz., nuo idėjos
iki variklio pagaminimo ir statybų mašinų technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma
Šeimos kompanija LIEBHERR buvo įkurta Hanso Liebherr‘io 1949 metais.
Nuo to laiko įmonė stabiliai išaugo į daugiau kaip 130 įmonių visuose 
kontinentuose. Šiose įmonėse dirba daugiau kaip 38.000 darbuotojų. 
Korporacijos būstinė „Liebherr-Inernational AG“ yra Šveicarijoje, Bulle. 
LIEBHERR šeima yra vienintelė kompanijos savininkė.

Šaldytuvai ir
šaldikliai 

2017
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Ilgalaikė kokybė: „BioFresh“
„BioFresh“ technologija skirta ženkliai ilgiau 
išlaikyti šviežumą. Dauguma maisto produktų, 
laikomi „BioFresh“ zonoje beveik 0°C tempe-
ratūroje ir esant optimaliam oro drėgmės lygiui, 
žymiai ilgiau išsaugo vertingus vitaminus, pui-
kų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi 
įprastame šaldytuvo skyriuje. 

Profesionali kokybė
Šaldymo prietaisų specialistas LIEBHERR 
siūlo platų profesionalių, skirtų komerciniam 
naudojimui, prietaisų asortimentą. Profesiona-
liame sektoriuje prietaisai turi atitikti labiausiai 
griežtus reikalavimus tobulam maisto ir jo švie-
žumo išsaugojimui. Rezultatais ir technologijo-
mis, kurias mes kūrėme vadovaudamiesi dešim-
tmečių patirtimi profesionaliame sektoriuje, Jūs 
galite mėgautis kiekvieną dieną naudodami 
šiuolaikišką LIEBHERR prietaisą. 

Patikrinta kokybė
Jūs galite pasikliauti prietaisu 24 valandas per 
dieną, 365 dienas per metus - mes testuoja-
me kiekvienos detalės patikimumą, pradedant 
nuo projektavimo etapo. Pvz., tokia detalė kaip 
durų vyriai, prieš patekdami į gamybą, patikri-
nama atliekant 100000 atidarymo/uždary-
mo ciklų - tai atitinka daugiau kaip 15 prietaiso 
naudojimo metų.

Įrodyta kokybė 
Prieš supakuojant kiekvieną prietaisą jo kokybė 
patikrinama, atliekant išsamią ir visapusišką ko-
kybės kontrolę. Šios procedūros metu testuoja-
mos visos šaldytuvo sistemos, visi mechaniniai ir 
elektroniniai komponentai. Taip pat papildomai 
atliekamas ir vizualus patikrinimas. 

Garantuojama kokybė
Mes suteikiame prietaisams dvejų metų garan-
tiją, kuri apima visų detalių ir jų taisymo darbų 
arba bet kurios prietaiso dalies keitimą, jeigu 
yra patvirtinami medžiagų ar gaminimo defek-
tai. Mes taip pat siūlome pratęstos prietaiso ga-
rantijos įsigijimo iki 7 metų galimybę.

 
VCC kompresorius:
Modernūs reguliuojamo greičio VCC kompre-
soriai suteikia puikų šaldymo efektyvumą ir už-
tikrina optimalų energijos sąnaudų efektyvumą. 
Be to, VCC kompresoriai veikia ypatingai tyliai.

Jau daugiau nei 60 metų LIEBHERR specializuojasi gamindamas aukš-
tos kokybės inovatyvius šaldytuvus ir šaldiklius. Nuo pačių pradinių 
prietaiso kūrimo etapų, tęsiant vystymu, gamyba ir rinkodara, LIEBHERR 
orientuojasi į inovatyvių aukščiausios kokybės ir elegantiško ir nesens-
tančio dizaino prietaisų gamybą. Mes nuosekliai įgyvendiname naujas 
idėjas ir tobuliname technologiją tam, kad būtų užtikrintas tobulas mais-
to šviežumas ir kokybė.

Kokybė  
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Dizainas kiekvienai virtuvei
Kad ilgą laiką galėtumėte džiaug- 
tis  LIEBHERR prietaisu ir atrastumėte 
tobulą Jūsų poreikius atitinkantį prie-
taisą, mes siūlome platų įvairaus di-
zaino modelių pasirinkimą (pvz.,  
modeliai su klasikinio nerūdijančio 
plieno apdaila, su elegantiška „Black- 
Steel“ apdaila arba su stilinga stiklu 
dengtų durų priekio apdaila), kurie 
harmoningai įsilieja į modernios virtu-
vės ir gyvenamąją erdvę. 

Geras dizainas kasdieniam 
naudojimui
Dizainui ir funkcionalumui LIEBHERR 
teikia vienodą svarbą. Pvz., kad ne-
liktų pirštų antspaudų ant nerūdijan-
čio plieno durelių, prietaisai yra su 
„SmartSteel“ danga; kad durų atida-
rymas būtų malonus ir lengvas, er-
gonomiškos formos rankena turi inte-
gruotą atidarymo mechanizmą; be 
to visos „GlassLine“ lentynėlės gali 
atlaikyti iki 25 kg svorį ir jas galima 
plauti indaplovėje.

Apšvietimo dizainas
LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai yra 
turi įrengtą modernų LED vidaus ap-
švietimą. Atidarius duris, prietaiso vi-
dus yra tolygiai apšviečiamas. LED 
apšvietimas yra nereikalaujantis prie-
žiūros, ilgai tarnaujantis, ypač tau-

pantis energiją ir beveik neišskirian-
tis šilumos. Mes skiriame ypatingą 
dėmesį atrinkdami LED komponen-
tus tam, kad būtų sukurtas harmonin-
gas, šiek tiek šaltesnio atspalvio ap-
švietimas.

Apdovanojimus pelnęs dizai-
nas 
Dėl puikios dizaino kokybės prietai-
sai pelnė gausybę tarptautinių presti-
žinių apdovanojimų, tokių kaip: „red 
dot“, „iF product design“ ir „Good 
Design“.

Elegantiškas ir nesenstantis LIEBHERR šaldytuvų ir šaldiklių 
dizainas atitinka ir pranoksta aukščiausius estetikos reika-
lavimus. Mūsų prietaisams būdinga dizaino kokybė atsi-
spindi daugelyje detalių: nerūdijančio plieno apdailos ap-
dirbimas, aukštos kokybės medžiagų naudojimas, stilingos 
interjero detalės ir praktiškas „GlassLine“ durų interjeras.

Dizainas 
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Inovatyvios idėjos
Mes skiriame ypatingą dėmesį tolimesniam 
mūsų prietaisų vystymui. Todėl visose mūsų prie-
taisų gamybos vietose yra moderniai įreng-
ti projektavimo, vystymo ir dizaino centrai, ku-
riuose dirba itin kvalifikuoti  specialistai. Mūsų 
tikslas - tapti „Geriausiu savo srityje“ visais at-
žvilgiais. Pvz., dėl pažangios elektronikos ir op-
timizuotų šaldymo sistemų bei jų ciklų derinio 
dabartiniai LIEBHERR prietaisai yra ypač eko-
nomiški energijos sąnaudų atžvilgiu. 

Energijos efektyvumas
Didžioji dauguma mūsų prietaisų atitinka ge-
riausią energijos sąnaudų klasę. Mūsų tikslas - 
gaminti energiją tausojančius prietaisus, nepa-
mirštant naudojimo patogumo. Dauguma mūsų 
prietaisų yra net 20% ekonomiškesni nei A +++ 
(šiuo metu aukščiausios) energijos sąnaudų 
efektyvumo klasė.

Inovacijos dar didesniam šviežumui
Naujausi LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai siū-
lo idealų klimatą beveik kiekvienam maisto pro-
duktui. Papildomai prie klasikinio šaldytuvo sky-
riaus LIEBHERR siūlo: „BioCool-Box“ vaisių ir 
daržovių stalčių, kuriame oro drėgmės lygis yra 
reguliuojamas; „BioFresh“ zonos stalčius, ku-
riuose mėsa, žuvis, pieno produktai, ir vaisiai/
daržovės - visi yra saugomi jiems idealiomis są-
lygomis; „NoFrost“ šaldiklio skyrių, užtikrinan-
tį profesionalius standartus ilgalaikiam šviežumo 
išsaugojimui.  

Įtikinamos detalės
Nieko nėra lengviau kaip valdyti visas funkcijas 
ir atlikti nustatymus modeliuose su lietimui jautriu 
ekranu. „GlassLine“ lentynėles galite patogiai 
perkelti į reikiamą padėtį pilnam Jūsų prietaiso 
vidaus išnaudojimui. Gėrimų laikymo vieta yra 
įrengta durelių viduje, ir priklausomai nuo mo-
delio, butelių laikiklis arba daugiafunkcinė inte-
gruota butelių lentynėlė siūlo papildomus prak-
tiškus maisto saugojimo sprendimus.  

LIEBHERR pirmasis įgyvendino daugybę idėjų, kurios šiandien tapo 
standartinėmis šaldytuvų ir šaldiklių techninėmis savybėmis. Pvz., visiškai 
uždari „FrostSafe“ šaldiklio stalčiai, kurie, atidarius duris, apsaugo stal-
čiuose esančius produktus nuo šalčio praradimo, užpatentuota „BioFresh“ 
technologija, patogi „SoftSystem“ durų uždarymo sistema.

Inovacijos

1954

Vokietijoje įkurta  
Liebherr

2004

Inovatyvus LED apšvieti-
mas - efektyvus energijos 
taupymas ir puikus apšvie-
timas

2009

„SmartSteel“ danga 
sumažina pirštų ants-
paudų matomumą

2015

Naujasis įmontuo-
jamas prietaisas su 

„TipOpen“ sistema

2011

„SoftSystem“ - švelniam 
durų uždarymui

2010

„DuoCooling“  
puikiam veikimui  
ir efektyvumui

1966

„FrostSafe“ sistemos 
įdiegimas

1987

„NoFrost“ technologija 
panaikinanti  
atitirpimo būtinybę

2016

„BluPerformance“:  
naujoji šviežumo sam-
prata

1996

Patentuota „BioFresh“ 
technologija – sistema 
ilgalaikiam maisto pro-
duktų saugojimui

1971

Pirmasis elektroninis 
valdymas

1993

Perėjimas prie aplinką 
tausojančių medžiagų 
naudojimo

2013

Nauji ypač ekonomiški 
įmontuojami prietaisai

2006

Pirmasis šaldytuvas su 
5-iomis atskiromis  
temperatūros zonomis
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„BluPerformance“ – 
nauja šviežumo  
samprata
Aukštos kokybės medžiagos, iki smulkmenų ištobulintas kiekvienos detalės  

apdirbimas, patogus ir preciziškai tikslus sensorinis elektroninis valdymas  

apibūdina naująjį „BluPerformance“ asortimentą. 

Kompaktiška šaldymo sistemos integracija į prietaiso cokolį ir preciziškas elektroni-

nis valdymas užtikrina dar geresnį energijos efektyvumą, tuo pačiu ženkliai padi-

dinant naudingąjį tūrį ir pagerinant šaldiklio skyriaus ergonomiškumą. „BioFresh“ ir 

„BioCool“ technologijos užtikrina ilgalaikį saugomų maisto produktų šviežumą.

Elegantiško ir nesenstančio dizaino prietaisai yra bet kurios virtuvės akcentas, užti-

krinantis kasdienį prietaiso naudojimo ir mėgavimosi malonumą daugybę metų.

Žemesnės elektros energijos sąnaudos

Daugiau pajėgumo

Patogus valdymas lietimui jautriame ekrane 

Išskirtinis komfortas

Aukštos kokybės medžiagos

Geresnė šviežumo kokybė

Tobulas apšvietimas
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Daugiafunkcis sensorinis 
elektroninis valdymas

Kasdienė  

Ši programa yra skirta kasdieniams poreikiams. 
Ji užtikrina optimalų bei efektyvų šaldymo pro-
cesą, esant standartiniams šaldytuvo ir šaldiklio 
skyrių temperatūros nustatymams.

Energijos taupymas
Energijos taupymo programa skirta energijos 
sąnaudoms sumažinti iki lygio, žemesnio negu 
pasiekiamo su standartiniais nustatymais. Kad 
būtų daugiau sutaupoma energijos, šaldytuvo 
ir šaldiklio skyrių temperatūra yra šiek tiek padi-
dinama. Be to, displėjuje rodomi energijos tau-
pymo patarimai, kurie gali padėti dar labiau su-
mažinti energijos sąnaudas.

Vakarėlis
Vakarėlio programa idealiai tinka, jeigu ruo-
šiatės šventei. Laikinai įjungiami „SuperCool“ ir 
„SuperFrost“ režimai - pasiruošiama didelio kie-
kio maisto produktų laikymui ir atšaldymui. Bu-
telių atšaldymo laikmatis gali būti naudojamas 
prireikus be rūpesčių atvėsinti gėrimus. Prietai-
suose su automatiniu „IceMaker“ ledukų gene-
ratoriumi yra maksimaliai padidinamas ledo ku-
belių gaminimas.

Maksimalus pajėgumas
Maksimalaus pajėgumo programa yra naudo-
jama, kai reikia didžiausio šaldymo galingumo. 
Nustatoma žemiausia šaldytuvo ir šaldiklio sky-
rių temperatūra.

Atostogos
Atostogų programa maksimaliai sumažina ener-
gijos sąnaudas Jums ilgą laiką nesant namuose: 
šaldytuvo skyriaus temperatūra nustatoma ties 
15°C, o šaldiklio skyriaus -18°C.

„BluPerformance“ modeliuose su lietimui jautriais ekranais visas funkci-
jas galite lengvai ir patogiai nustatyti švelniai priliečiant lietimui jautrų 
ekraną. Didelės skiriamosios gebos 7” spalvotas ekranas leidžia atlik-
ti individualius nustatymus. Tokios gamykloje įdiegtos programos kaip 
Energijos taupymas, Maksimalus pajėgumas, Vakarėlis arba Atostogos 
padeda pasiekti optimalias maisto saugojimo sąlygas. 
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Daugiau apie „BioFresh“
biofresh.liebherr.com

Vitaminai - sveikai mitybai
Savaime aišku, labai svarbu, kad ką tik įsigy-
ti šių metų derliaus produktai būtų laikomi tin-
kamai, o jų maistinės savybės išliktų kuo ilgiau. 
Daugelio vaisių ir daržovių (išskyrus pomidorų) 
laikymo trukmė, tuo pačiu išlaikant jų šviežumą, 
žymiai pailgėja juos laikant „BioFresh“ zono-
je. Neįtikėtina, tačiau vitaminų kiekis vaisiuose ir 
daržovėse, laikant juos „BioFresh“ zonoje, net-
gi padidėja. 

  

Tobulas klimatas
Sąlygos didelio oro drėgmės lygio „HydroSafe“ 
zonoje yra tobulos prailgintam vaisių ir daržovių 
laikymui, išsaugant vertingus vitaminus bei šviežią 
skonį. Tuo tarpu „DrySafe“ žemas drėgmės lygis 
ir temperatūra vos aukštesnė už užšaldymui skir-
tą temperatūrą - idealios sąlygos išsaugoti subtilų 
skonį bei apetitą žadinančią mėsos išvaizdą. Pie-
no produktai, laikomi vos virš 0°C temperatūro-
je ir esant žemam drėgmės lygiui, išsaugo šviežu-
mą daug ilgiau nei laikomi įprastame šaldytuve.

„BioFresh“ technologija garantuoja idealų klimatą, kad maisto produk-
tai ilgai išliktų švieži. Dauguma produktų, laikomų artimoje 0°C tem-
peratūroje bei, esant optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo 
vertingus vitaminus, puikų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi 
įprastame šaldytuve.

Ilgai išliekantis švie-
žumas turi vieną 
vardą: „BioFresh“



SBSes 7165
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Šviežumo centras 
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Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

Dėl „SmartSteel“ technologijos žymiai ma-
žiau matomi pirštų atspaudai. Šis patobulintas 
aukštos kokybės nerūdijantis plienas  
„SmartSteel“ yra daug lengviau valomas ir 
gerokai atsparesnis įbrėžimams nei įprastas 
plienas.

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai

„SoftSystem“ durų uždarymo sistema yra in-
tegruota duryse ir, uždarant jas, sulėtina užda-
rymo greitį bei prislopina garsą net kai durų 
lentynėlės yra pilnai prikrautos maisto produk-
tų. Durys uždaromos itin švelniai, kas apsaugo 
nuo butelių ir kitų maisto produktų iškritimo. Jei 
duris atidarėte maždaug iki 45° kampo - jos 
užsivers automatiškai.

Dėl automatinio ledukų generatoriaus  
„IceMaker“ su prijungimu prie vandens tie-
kimo sistemos galite būti tikri, jog bet kuriai 
progai turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam 
kokteiliui, ar gaiviems gėrimams pobūvio metu - 
dviejų specialių stalčiukų talpa yra pakankamai 
didelė, kad ledukų užtektų per visą vakarėlį. 

Ypač taupantis energiją, nereikalaujantis priežiū-
ros ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas suteikia 
puikų vidaus apšvietimą. LED apšvietimas sklei-
džia labai mažai šilumos, todėl užtikrina, kad 
šviežias maistas visada saugomas optimaliose 
sąlygose. Subtiliai integruoto apšvietimo kons-
trukcija neatima naudingojo šaldytuvo tūrio ir 
užtikrina maksimalų vidaus erdvės panaudojimą.

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR „NoFrost“  
prietaisai – tai puikūs užšaldymo rezultatai ir 
ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“  
šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šal-
tu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei 
maisto produktai nepasidengia šerkšnu.
 Daugiau apie „NoFrost“ 
 galima sužinoti interneto svetainėje 
 nofrost.liebherr.com

Kokybė kiekvienoje detalėje

„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 vi-
taminus, puikų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame šaldytuve.
Nauja „BioFreshPlus“ technologija su atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiau maisto saugojimo galimybių. 
Viršutiniame stalčiuje laikant žuvį ar jūros gėrybes, temperatūrą galima sumažinti iki -2°C ir, nustačius „DrySafe“  
 režimą (žema oro drėgmė), žuvis ir jūros gėrybės dar ilgiau išliks šviežios. Tuo tarpu nustačius +6°C tempe-
 ratūrą ir „HydroSafe“ režimą (aukšta oro drėgmė), bus sudarytos idealios sąlygos egzotiniams vaisiams saugoti.

 Daugiau apie „BioFresh“ galima sužinoti interneto svetainėje: biofresh.liebherr.com



 c 

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo, šaldiklio ir vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, dėklas 
kiaušiniams

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFreshPlus“ zonos LED apšvietimas
 · „BioFreshPlus“ zona su reguliuojama temperatūra
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant teleskopinių bėgelių, gali būti nustatytas į „HydroSafe“ 
arba „DrySafe“ zoną

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 5 stalčiukai, „VarioSpace“
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"
 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 0,8 kg
 · Ledo kubelių atsargos: 1,5 kg
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 25 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Vyno skyrius
 · 2 atskirai reguliuojamos temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo 
+5°C iki +20°C

 · Tonuotos termoizoliacinio stiklo su UV apsauga durys
 · 4 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 4 lentynos, iš jų 2 ant teleskopinių bėgelių ir 2 nulenkiamos

 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/dešinėje, negalima keisti

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15

Energijos sąnaudų klasė: l
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 431 / 1,178 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 41
Naudingasis tūris viso: 591 l (Šaldytuvo skyrius: 476 l / įskaitant „BioFreshPlus“ zoną: 110 l / ir vyno skyrių: 126 l / Šaldiklio skyrius: 115 l)
Triukšmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2 / 121,0 / 63,0

SBSes 7165 
PremiumPlus

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas
 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo „SuperCool“ režimas, ribotos trukmės
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvintos anglies „FreshAir“ filtru
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, dėklas 
kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje su pritemdymo funkcija
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 

Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, iš jų 7 ant juostelių su ratukais, „VarioSpace“
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 20 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 18 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/dešinėje, negalima keisti
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 22, 25

Energijos sąnaudų klasė: w 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 258 / 0,702 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 635 l (Šaldytuvo skyrius: 367 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 133 l / Šaldiklio skyrius: 268 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,0 / 121,0 / 66,5 1

SBSes 8663 
Premium

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai
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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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.
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Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas
 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo „SuperCool“ režimas, ribotos trukmės
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvintos anglies „FreshAir“ filtru
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, dėklas 
kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje su pritemdymo funkcija
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 9 stalčiukai, iš jų 6 ant juostelių su ratukais, „VarioSpace“
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"
 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 0,8 kg
 · Ledo kubelių atsargos: 1,5 kg

 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 20 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 18 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/dešinėje, negalima keisti
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 22, 25

Energijos sąnaudų klasė: w 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 255 / 0,696 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 629 l (Šaldytuvo skyrius: 367 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 133 l / Šaldiklio skyrius: 262 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: „BlackSteel“ su „SmartSteel“ / „BlackSteel“ su „SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185 / 121,0 / 66,5 1

SBSbs 8673 
Premium

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 7 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai, ant teleskopinių bėgelių
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Prieskoninių žolelių ir uogų padėklas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 20 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/dešinėje, negalima keisti
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Energijos sąnaudų klasė: v 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 359 / 0,982 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 634 l (Šaldytuvo skyrius: 381 l / Šaldiklio skyrius: 253 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2 / 121,0 / 63,0 1

SBSef 7242 
Comfort

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai
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Spalvos/Medžiagos variantai

SBS 7242 Baltos spalvos

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 (1.5 cm BluPerformance modeliuose).  
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · .Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės
 · 3 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · Daugiafunkcinė integruota butelių 
lentynėlė

 · LED šviesos kolonos abiejose pusėse 
ir LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 2 galima nustatyti 
iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną 

Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai ant telekopinių bėgelių
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4"

 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 
1,3 kg

 · Ledo kubelių atsargos: 2,7 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 45 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
11 kg

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankenos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/
dešinėje, negalima keisti

 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 13

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · .Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės
 · 3 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · Daugiafunkcinė integruota butelių 
lentynėlė

 · LED šviesos kolonos abiejose pusėse 
ir LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 2 galima nustatyti 
iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną 
 

Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai ant telekopinių bėgelių
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4"

 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 
1,3 kg

 · Ledo kubelių atsargos: 2,7 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 45 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
11 kg

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankenos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/
dešinėje, negalima keisti

 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 07, 08, 09

Energijos sąnaudų klasė: n 
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 322 / 0,881 kWh
Naudingasis tūris viso: 471 l (Šaldytuvo skyrius: 357 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 68 l / Šaldiklio skyrius: 114 l)
Triukšmo lygis: 43 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Smėlio spalvos / Smėlio spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 203,9 / 91,0 / 61,5 

Energijos sąnaudų klasė: n 
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 322 / 0,881 kWh 
Naudingasis tūris viso: 471 l (Šaldytuvo skyrius: 357 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 68 l / Šaldiklio skyrius: 114 l)
Triukšmo lygis: 43 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno / Nerūdijančio plieno
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 203,9 / 91,0 / 61,5 

CBNes 6256 
PremiumPlus

CBNbe 6256 
PremiumPlus

Šaldytuvai su prancūziško tipo durimis

Kokybė kiekvienoje detalėje

„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 sie-
nelę papildomai integruotas LED apšvietimas - 
dar tobulesnei šaldytuvo vidaus apžvalgai.

Dėl LIEBHERR automatinio „IceMaker“ ledukų 
generatoriaus galite būti tikri, jog bet kuriai progai 
turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar 
gaiviems gėrimams pobūvio metu – ypač erdvaus 
stalčiuko talpa yra pakankamai didelė, kad ledu-
kų užtektų per visą vakarėlį. Integruotas vandens 
filtras nuolat užtikrina optimalią vandens kokybę 
šviežiems ledukams gaminti. Elektronika praneša, 
kada reikia keisti vandens filtrą. „NoFrost“ technolo-
gija užtikrina, kad šaldiklyje nesikauptų šerkšnas.

„Premium“ elektronika. Elegantiškas ir tikslus 
„MagicEye“ displėjus su novatorišku sensori-
niu „Touch“ valdymu užtikrina pasirinktos tem-
peratūros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai 
palietus sensorinį „Touch“ valdymo paviršių ga-
lima lengvai ir labai patogiai nustatyti visas 
funkcijas.

Abu „BioFresh“ stalčiukai yra su aukštos kokybės tele-
skopiniais bėgeliais, todėl ištraukiami lengvai, be jė-
gos: galėsite dar geriau apžvelgti juose laikomus mais-
to produktus. Šoninės LED lemputės užtikrina puikų stal-
čiukų apšvietimą. Prireikus, ant universaliai naudojamos 
butelių lentynėlės arba po ja esančios stiklinės lentynė-
lės galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles. Du šaldi-
klio skyriaus stalčiukai yra įrengti su aukštos kokybės te-
leskopiniais bėgeliais, taigi ištraukiami itin lengvai.
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CBNPes 4858

Šaldytuvai-šaldikliai
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Platus LIEBHERR šaldytuvų-šaldiklių asortimentas gali pasiūlyti idealų sprendimą  

kiekvienam klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai bebūtų. 

Pvz., mūsų šaldytuvai-šaldikliai turi tokias inovacijas kaip: „BioFresh“ arba 

„BioCool“, „NoFrost“ arba „SmartFrost“. Taip pat labai svarbu, kad visi 

LIEBHERR prietaisai siūlomi su įvairiausia įranga bei skirtingo dydžio ir spalvų.

Mūsų šaldytuvai-šaldikliai: 
apžvalga

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

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

Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai 
mažiau apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės 
ypatingai glotnios, todėl jas lengva valyti.

Šaldytuvo skyriuje esančiame „BioCool-Box“ stalčiuje galima reguliuoti drėg-
mės lygį, kas padeda maisto produktus ilgiau išsaugoti šviežius. „BioCool-Box“ 
stalčius yra ant juostelių su ratukais arba teleskopinių bėgelių todėl juo naudotis 
yra labai patogu, be to užtikrinama puiki laikomo maisto apžvalga. 



Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.
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Šaldytuvai-šaldikliai 

„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 išsau-
go vertingus vitaminus, puikų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame šaldytuve.

  Daugiau apie „BioFresh“ galima sužinoti interneto svetainėje: biofresh.liebherr.com

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR „NoFrost“ 
prietaisai – tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypa-
tingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šal-
diklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu 
oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei mais-
to produktai nepasidengia šerkšnu.
   Daugiau apie „NoFrost“ 
   galima sužinoti interneto svetainėje 
   nofrost.liebherr.com

Šaldytuvo skyriuje esančiame „BioCool-Box“ stalčiuje galima reguliuoti drėgmės lygį, kas padeda maisto 
produktus ilgiau išsaugoti šviežius. „BioCool-Box“ stalčius yra ant švelniai judančių teleskopinių bėgelių,  
todėl juo naudotis yra labai patogu, be to užtikrinama puiki laikomo maisto apžvalga. Drėgmės lygis  
„BioCool-Box“ stalčiuje yra reguliuojamas naudojant slankiklį, šalia kurio yra vandens lašų simbolis.

Lengvai perstatomas vidus su „GlassLine“ 
įranga įtikina savo elegancija ir kokybe. Bet 
kada galėsite jį pritaikyti individualiems porei-
kiams. 

Ypač taupantis energiją, nereikalaujantis priežiū-
ros ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas suteikia 
puikų vidaus apšvietimą. LED apšvietimas sklei-
džia labai mažai šilumos, todėl užtikrina, kad 
šviežias maistas visada saugomas optimaliose 
sąlygose. Subtiliai integruoto apšvietimo kons-
trukcija neatima naudingojo šaldytuvo tūrio ir už-
tikrina maksimalų vidaus erdvės panaudojimą.

Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus 
sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau ap-
sitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau ati-
tirpinti. Vidaus sienelės ypatingai glotnios, to-
dėl jas lengva valyti.

Kokybė kiekvienoje detalėje



Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.
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Šaldytuvai-šaldikliai 

Kokybė kiekvienoje detalėje

Didelės raiškos bei aukšto kontrasto spalvotas lie-
timui jautrus 7” TFT LCD ekranas yra integruotas 
duryse ir leidžia atlikti individualius nustatymus, 
naudojantis intuityvia ir patogia meniu sistema. 
Prietaisas gali būti pritaikytas prie individualių pir-
kėjo poreikių, naudojant gamykloje įdiegtas pro-
gramas Energijos taupymas, Maksimalus pajė-
gumas, Vakarėlis arba Atostogos, tuo užtikrinant 
optimalų maisto saugojimą. 

Dėl „SmartSteel“ technologijos žymiai ma-
žiau matomi pirštų atspaudai. Šis patobu-
lintas aukštos kokybės nerūdijantis plienas 
„SmartSteel“ yra daug lengviau valomas ir 
gerokai atsparesnis įbrėžimams nei įprastas 
plienas.

Visas stiklines lentynėles ir stalčius galima  
patogiai išimti. Taigi visą šaldiklio vidinę  
„VarioSpace“ erdvę galėsite naudoti didelio 
tūrio produktams užšaldyti.

„BioFresh“ zonos LED apšvietimas yra 
įrengtas horizontalioje šaldytuvo skyrių ir  
„BioFresh“ zoną skiriančioje plokštėje. Ypač 
taupantis energiją, nereikalaujantis priežiūros 
ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas puikiai  
apšviečia atidarytus „BioFresh“ stalčiukus ir 
užtikrina aiškų saugomų produktų 
matomumą.

„BluPerformance“ modeliuose visa šaldymo sistema yra kompaktiškai integruota į cokolį, taip sumažinant prietaiso veikos 
triukšmo lygį ir sutaupant užimamą erdvę. Tai nulemia, kad maksimalūs šaldymo pajėgumai dera su žymiai didesniu nau-
dinguoju tūriu ir geresniu energetiniu efektyvumu.
 
1. Maitinimo jungtis prietaisui prijungti  2. Funkcionali detalė - tarpui iki sienos užtikrinti ir sudaryti sąlygas prijungimui 
3. VCC kompresorius 4. Cokolyje įmontuotas ventiliatorius su triukšmo slopinimu 5. Šilumokaitis 6. Atitirpusio vandens nutekėjimas

Dėl automatinio ledukų generatoriaus  
„IceMaker“ su prijungimu prie vandens tie-
kimo sistemos galite būti tikri, jog bet kuriai 
progai turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam 
kokteiliui, ar gaiviems gėrimams pobūvio metu - 
dviejų specialių stalčiukų talpa yra pakankamai 
didelė, kad ledukų užtektų per visą vakarėlį. 

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, „Duo-
Cooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio 
skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu 
išvengiama kvapų maišymosi ir laikomas maistas 
apsaugomas nuo perdžiūvimo.
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Comfort

CBNPes 4858 
Premium

Šaldytuvai-šaldikliai

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 157 / 0,430 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 381 l (Šaldytuvo skyrius: 275 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 108 l / Šaldiklio skyrius: 106 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno su 

„SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 70,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 149 / 0,408 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 344 l (Šaldytuvo skyrius: 243 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 97 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: „BlackSteel“ su „SmartSteel“ / „BlackSteel“ su „SmartSteel“

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 195 / 0,534 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 381 l (Šaldytuvo skyrius: 275 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 108 l / Šaldiklio skyrius: 106 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos 

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 70,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 149 / 0,408 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 344 l (Šaldytuvo skyrius: 243 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 97 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno su 

„SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Valdymas
 · Spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD 
ekranas integruotas duryse

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje su pritemdymo funkcija

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 

„SoftTelescopic“, gali būti nustatyti į 
„HydroSafe“ arba „DrySafe“ zoną 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 29

Valdymas
 · Spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD 
ekranas integruotas duryse

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje su pritemdymo funkcija

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 

„SoftTelescopic“, gali būti nustatyti į 
„HydroSafe“ arba „DrySafe“ zoną 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustaty-
ti iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 
 
 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
16 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Valdymas
 · Spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD 
ekranas integruotas duryse

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje su pritemdymo funkcija

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 

„SoftTelescopic“, gali būti nustatyti į 
„HydroSafe“ arba „DrySafe“ zoną 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21
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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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.
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CBNPgb 4855 
Premium

CBNef 4815 
Comfort

CBNbs 4815 
Comfort

Šaldytuvai-šaldikliai

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 149 / 0,408 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 344 l (Šaldytuvo skyrius: 243 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 97 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Juodo stiklo priekis / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 68,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 186 / 0,507 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 343 l (Šaldytuvo skyrius: 242 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 94 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 186 / 0,507 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 343 l (Šaldytuvo skyrius: 242 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 94 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: „BlackSteel“ su „SmartSteel“ / „BlackSteel“ su „SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje su pritemdymo funkcija

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima 
nustatyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 

Įrangos privalumai
 · „GlassEdition“
 · Įleidžiama rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis 
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
12, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis  
lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nusta-
tyti iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
16 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis  
lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustaty-
ti iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
16 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21 Spalvos/Medžiagos variantai

CBN 4815 Baltos spalvos
Spalvos/Medžiagos variantai 
CBNPgw 4855 Baltos stiklo priekis

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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

„SoftSystem“ durų uždarymo sistema yra in-
tegruota duryse ir, uždarant jas, sulėtina užda-
rymo greitį bei prislopina garsą net kai durų 
lentynėlės yra pilnai prikrautos maisto produk-
tų. Durys uždaromos itin švelniai, kas apsaugo 
nuo butelių ir kitų maisto produktų iškritimo. Jei 
duris atidarėte maždaug iki 45° kampo - jos 
užsivers automatiškai.

Didelio efektyvumo „PowerCooling“ sistema 
užtikrina, kad įdėti produktai yra greitai atvė-
sinami, be to visame prietaiso viduje yra pa-
laikoma tolygi temperatūra. Įmontuotas į venti-
liatorių aktyvintos anglies filtras „FreshAir“ 
valo orą jo cirkuliavimo metu ir greitai sulaiko 
netinkamus kvapus iš šaldytuvo aplinkos. Pato-
gi priminimo funkcija valdymo skydelyje rodo, 
kada reikia keisti filtrą.

3736
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CBef 4815 
Comfort

CNef 5715 
Comfort

CB 4315 
Comfort

CNef 4815 
Comfort

Šaldytuvai-šaldikliai

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 183 / 0,499 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 357 l (Šaldytuvo skyrius: 242 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 94 l / Šaldiklio skyrius: 115 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 183 / 0,501 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 402 l (Šaldytuvo skyrius: 296 l / Šaldiklio skyrius: 106 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 70,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 175 / 0,478 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 319 l (Šaldytuvo skyrius: 204 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 94 l / Šaldiklio skyrius: 115 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 174 / 0,474 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 361 l (Šaldytuvo skyrius: 260 l / Šaldiklio skyrius: 101 l)

Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201 / 60,0 / 66,5 1

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su bute-
lių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų 
dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustatyti 
iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 33 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
13 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo 
apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 „BioCool-Box“, ant teleskopinių 
bėgelių

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
16 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo, šaldiklio ir „BioFresh“ zonos 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su bute-
lių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 2 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų 
dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustatyti 
iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 33 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
13 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo 
apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 „BioCool-Box“, ant juostelių su 
ratukais

 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
12, 21

3938

Spalvos/Medžiagos variantai
CN 4815 Baltos spalvos

Spalvos/Medžiagos variantai 
CBef 4315 Nerūdijančio plieno

Spalvos/Medžiagos variantai
CN 5715 Baltos spalvos

Spalvos/Medžiagos variantai 
CB 4815 Baltos spalvos

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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.
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CNef 4015 
Comfort

CNbs 3915 
Comfort

CNbe 4015 
Comfort

CNef 3535 
Comfort

Šaldytuvai-šaldikliai

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 252 / 0,688 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 356 l (Šaldytuvo skyrius: 269 l / Šaldiklio skyrius: 87 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 263 / 0,718 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 340 l (Šaldytuvo skyrius: 221 l / Šaldiklio skyrius: 119 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: „BlackSteel“ su „SmartSteel“ / „BlackSteel“ su „SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 252 / 0,688 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 356 l (Šaldytuvo skyrius: 269 l / Šaldiklio skyrius: 87 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Smėlio spalvos / Smėlio spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1 / 60,0 / 62,5 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 236 / 0,645 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 305 l (Šaldytuvo skyrius: 218 l / Šaldiklio skyrius: 87 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,7 / 60,0 / 62,5 1

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai, ant juos-
telių su ratukais

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 18 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
11 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai, ant juos-
telių su ratukais

Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 18 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai, ant juos-
telių su ratukais

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 18 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai, ant juos-
telių su ratukais

 · Vandens dozatorius duryse

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 18 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
11 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · 4,7-l vandens talpa su „Brita“ filtru

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

4140

Spalvos/Medžiagos variantai 

CN 4015 Baltos spalvos

Spalvos/Medžiagos variantai

CNef 3915 Nerūdijančio plieno

CN 3915 Baltos spalvos

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.



60 60 6060

CNel 4813 CNel 4313 CN 4813 CN 4313 

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 242 / 0,663 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 338 l (Šaldytuvo skyrius: 243 l / Šaldiklio skyrius: 95 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno spalvos / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1 / 60,0 / 65,7 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 232 / 0,635 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 304 l (Šaldytuvo skyrius: 209 l / Šaldiklio skyrius: 95 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno spalvos / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1 / 60,0 / 65,7 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 242 / 0,663 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 338 l (Šaldytuvo skyrius: 243 l / Šaldiklio skyrius: 95 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1 / 60,0 / 65,7 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 232 / 0,635 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 304 l (Šaldytuvo skyrius: 209 l / Šaldiklio skyrius: 95 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1 / 60,0 / 65,7 1

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · Dėklas kiaušiniams
 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 26 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
9 kg

 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Vertikali įleidžiama rankena
 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · Dėklas kiaušiniams
 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 26 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
9 kg

 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Vertikali įleidžiama rankena
 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10
 · Keičiamas durų tarpiklis

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · Dėklas kiaušiniams
 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 26 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 9 kg
 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Vertikali įleidžiama rankena
 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10
 · Keičiamas durų tarpiklis

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · Dėklas kiaušiniams
 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 26 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 9 kg
 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Vertikali įleidžiama rankena
 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09, 10
 · Keičiamas durų tarpiklis

Šaldytuvai-šaldikliai

4342

Galima įsigyti: CNPel 4813 
A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

Galima įsigyti: CNP 4813 
A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

Galima įsigyti: CNPel 4313

A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)

Galima įsigyti: CNP 4313 
A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)

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.



Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 210 / 0,575 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 294 l (Šaldytuvo skyrius: 210 l / 
Šaldiklio skyrius: 84 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: AvocadoGreen / AvocadoGreen
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šaldy-
tuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija
 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 210 / 0,575 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 294 l (Šaldytuvo skyrius: 210 l / 
Šaldiklio skyrius: 84 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: FireRed / FireRed
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 210 / 0,575 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 294 l (Šaldytuvo skyrius: 210 l / 
Šaldiklio skyrius: 84 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: WaterBlue / WaterBlue
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šaldy-
tuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija

 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šaldy-
tuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija
 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311 CUfr 3311 CUwb 3311 

Šaldytuvai-šaldikliai

45

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.



70

Valdymas
 · Už durų įmontuotas monochrominis lieti-
mui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros 
zonos: 2

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
"SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: opti-
nis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „Central PowerCooling“ sistema
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su bute-
lių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje

 · 1 „BioCool-Box“, ant juostelių su ratukais 

 

Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tieki-
mui: 24 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 10 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 · 1 durelių lentynėlė
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Vertikali įleidžiama rankena
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo 
apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 08, 09

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 270 / 0,739 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 418 l (Šaldytuvo skyrius: 332 l / Šaldiklio skyrius: 86 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2 / 69,7 / 76,0 1

Spalvos/Medžiagos variantai:

CTN 5215 Baltos spalvos

CTNef 5215 
Comfort

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 210 / 0,575 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 294 l (Šaldytuvo skyrius: 210 l / 
Šaldiklio skyrius: 84 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su 

„SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2 / 55,0 / 63,0 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 191 / 0,523 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 263 l (Šaldytuvo skyrius: 210 l / 
Šaldiklio skyrius: 53 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos 

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2 / 55,0 / 63,0 1

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šal-
dytuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė   · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai 
Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 25 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Ergonomiška strypo formos rankenėlė
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šal-
dytuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai 

Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 25 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su inte-
gruotu atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

Valdymas
 · Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi šal- 
dytuvo viduje

 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · „CoolPlus“ funkcija 

Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė   · LED apšvietimas
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės 

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su inte-
gruotu atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė 

Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 08, 09

CU 2811 CUsl 2311 CUef 3311 

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 176 / 0,481 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 208 l (Šaldytuvo skyrius: 155 l / 
Šaldiklio skyrius: 53 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Durys/Šoninės sienelės: Sidabro spalvos / Sidabro 

spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 137,2 / 55,0 / 63,0 1

Spalvos/Medžiagos variantai:  
CUef 2811 Nerūdijančio plienoSpalvos/Medžiagos variantai: CU 3311 Baltos spalvos Spalvos/Medžiagos variantai: CU 2311 Baltos spalvos

Pažangi „Central PowerCooling“ technologija 
leidžia tiksliau kontroliuoti ir greičiau atlikti šaldy-
mo procesą. Šaltas oras iš šaldiklio per vožtuvų 
ir ortakių sistemą patenka šaldytuvo skyrių. Visas 
procesas yra valdomas dviejų atskirų temperatūros 
daviklių. Tai užtikrina precizišką reikiamos tempe-
ratūros palaikymą visame šaldytuvo skyriuje.

Šaldytuvo skyriuje esančiame „BioCool-Box“ 
stalčiuje galima reguliuoti drėgmės lygį, kas 
padeda maisto produktus ilgiau išsaugoti švie-
žius. „BioCool-Box“ stalčius yra ant švelniai ju-
dančių teleskopinių bėgelių, todėl juo naudotis 
yra labai patogu, be to užtikrinama puiki laiko-
mo maisto apžvalga. Drėgmės lygis „BioCool-
Box“ stalčiuje yra reguliuojamas naudojant 
slankiklį, šalia kurio yra vandens lašų simbolis.

Šaldytuvai-šaldikliai su „Central PowerCooling“ sistemaŠaldytuvai-šaldikliai

4746

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.
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Atskirai pastatomi šaldytuvai



Atskirai pastatomi šaldytuvai

Kokybė kiekvienoje detalėje

Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

„BioFresh“ stalčiukai 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. 
Nepriklausomi tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, daugelio maisto produktų vitamino C kiekis nemažėja, jei jie yra 
laikomi „BioFresh“ stalčiukuose. Be to, žymiai sumažėja natūralus vaisių ir daržovių drėgmės praradimas.

Didelio efektyvumo „PowerCooling“ sistema 
užtikrina, kad įdėti produktai yra greitai atvėsi-
nami, be to visame prietaiso viduje yra palai-
koma tolygi temperatūra. Įmontuotas į ventilia-
torių aktyvintos anglies filtras „FreshAir“ valo 
orą jo cirkuliavimo metu ir greitai sulaiko netin-
kamus kvapus iš šaldytuvo aplinkos. Patogi pri-
minimo funkcija valdymo skydelyje rodo, kada 
reikia keisti filtrą.

Ypač taupantis energiją, nereikalaujantis priežiū-
ros ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas suteikia 
puikų vidaus apšvietimą. LED apšvietimas sklei-
džia labai mažai šilumos, todėl užtikrina, kad 
šviežias maistas visada saugomas optimaliose 
sąlygose. Subtiliai integruoto apšvietimo konstruk-
cija neatima naudingojo šaldytuvo tūrio ir užtikri-
na maksimalų vidaus erdvės panaudojimą.

„SoftSystem“ durų uždarymo sistema yra in-
tegruota duryse ir, uždarant jas, sulėtina užda-
rymo greitį bei prislopina garsą net kai durų 
lentynėlės yra pilnai prikrautos maisto produk-
tų. Durys uždaromos itin švelniai, kas apsaugo 
nuo butelių ir kitų maisto produktų iškritimo. Jei 
duris atidarėte maždaug iki 45° kampo - jos 
užsivers automatiškai.

Didelės raiškos bei aukšto kontrasto monochro-
minis lietimui jautrus ekranas su baltais rodmeni-
mis juodame fone yra įmontuotas už durų ir lei-
džia intuityviai nustatyti temperatūrą. 

Galinės sienelės LED apšvietimas yra inte-
gruotas šaldytuvo skyrių ir „BioFresh“ zoną 
skiriančios plokštės galinėje dalyje. Ypač tau-
pantis energiją, nereikalaujantis priežiūros ir 
ilgai tarnaujantis LED apšvietimas optimaliai, 
iš apačios į viršų apšviečia šaldytuvo sky-
riaus galinę dalį, tuo palaikydamas vientiso, 
aukštos kokybės apšvietimo koncepciją.

Durų vidinėje pusėje esantis specialus grio-
velis įgalina lengvai įstatyti tarpiklį, taip pat jį 
pakeisti ar išvalyti. Pats tarpiklis pasižymi an-
tibakterinėmis savybėmis, kurios riboja mikro-
bų kaupimąsi, tuo užtikrinamas tobulos higie-
nos palaikymas. Durų tarpiklio spalva yra 
priderinta prie prietaiso durų arba korpuso 
spalvos.
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KBPgb 4354 
Premium

BP 2850 
Premium

KBbs 4350 
Premium

Atskirai pastatomi šaldytuvai

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 128 / 0,350 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 338 l (Šaldytuvo skyrius: 314 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 133 l / Šaldiklio skyrius: 24 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Juodo stiklo priekis / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185 / 60,0 / 68,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 62 / 0,169 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 157 l
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 125 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 90 / 0,244 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 367 l (Šaldytuvo skyrius: 367 l /  
įskaitant „BioFresh“ zoną: 133 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: „BlackSteel“ su „SmartSteel“ / „BlackSteel“ su „SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185 / 60,0 / 66,5 1

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · „BioFresh“ zonos ir šaldytuvo skyriaus 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima nusta-
tyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 

Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 16 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
3 kg

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Įleidžiama rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · Ventiliatorius
 · LED apšvietimas
 · 5 „BioFresh-Safes“ stalčiai
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės, priekyje ir gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 12, 21

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · „BioFresh“ zonos ir šaldytuvo skyriaus 
skaitmeninė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
„SuperCool“ režimas, ribotos trukmės

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies „FreshAir“ filtru

 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus 
viršuje su pritemdymo funkcija

 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · Galinės sienelės LED apšvietimas

 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima 
nustatyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ 
zoną

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prieki-
nės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21

5352

Spalvos/Medžiagos variantai: 

KBPgw 4354 Baltos stiklo priekis

Šaldytuvas vien tik su „BioFresh” zona

Didelės raiškos bei aukšto kontrasto spalvo-
tas lietimui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas 
yra įmontuotas už durų ir leidžia intuityviai nu-
statyti temperatūrą. Ypač taupantis energiją, 
nereikalaujantis priežiūros ir ilgai tarnaujantis 
LED apšvietimas suteikia puikų vidaus apšvie-
timą. LED apšvietimas skleidžia labai mažai  
šilumos, todėl užtikrina, kad šviežias maistas 
visada saugomas optimaliose sąlygose. 

LIEBHERR „BioFresh“ užtikrina optimalų įvai-
rių maisto produktų laikymą: „DrySafe“ (sau-
sa) zona - ideali mėsai, žuviai ir pieno pro-
duktams laikyti. Vaisiai ir daržovės geriausiai 
išlieka švieži „HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje. 
Atsižvelgiant į modelį, pagal poreikius, vieną 
arba du stalčiukus galima paversti „Hydro-
Safe“ ar „DrySafe“ zonomis.

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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



GNP 4355

Šaldikliai



  

iš psl. 60 iš psl. 64

iš psl. 65 iš psl. 66

Šaldikliai

Stalo aukščio šaldikliai Šaldymo dėžės

LIEBHERR šaldikliai su „NoFrost“, „SmartFrost“ arba „StopFrost“ sistemomis siūlo 

maksimalų komfortą ir patogumą. Atskirai pastatomi šaldikliai, stalo aukščio šaldi-

kliai arba šaldymo dėžės – LIEBHERR turi tinkamą prietaisą pagal kiekvieno indivi-

dualius poreikius. Rinkitės iš skirtingo dydžio modelių, turinčių Jums reikalingas funk-

cijas ir įrangą.

Mūsų šaldikliai: apžvalga

Dėl profesionalios LIEBHERR „NoFrost“ technologijos prietaiso daugiau neberei-
kės atitirpinti. LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai ypač ekonomiški - naudoja mažai 
elektros energijos.

Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai 
mažiau apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės 
ypatingai glotnios, todėl jas lengva valyti.

Novatoriška „StopFrost“ sistema turi du lemiamus privalumus: šaldiklio vidaus sie-
nelės ir maisto produktai mažiau apsitraukia šerkšnu, todėl prietaisą atitirpinti rei-
kia daug rečiau. Be to,„StopFrost“ sistema apsaugo nuo skirtingų slėgių sąveikos 
varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai.
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Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

Šaldikliai

Tam, kad maistas būtų patogiai ir lengvai pasiekiamas, naudojant minimaliai pastangų, netgi tuomet, kai stalčiai yra 
visiškai prikrauti, visi „BluPerformance“ šaldiklių stalčiai yra ant lengvai riedančių ratukų. Kad maistas būtų patogiai 
saugomas ir išimamas, ištraukiant viršutinį stalčių jis pakreipiamas šiek tiek žemyn - tai ypatingai patogu aukštuose 
prietaisuose. Apatinio stalčiaus padėtis ir forma ypatingai tinka ledams, prieskoninėms žolelėms ir kitiems smulkiems 
maisto produktams laikyti. Šaldiklio apšvietimas yra kompaktiškai integruotas prietaiso valdymo skydelyje. „FrostSa-
fe“ stalčiai užtikrina idealias maisto produktų laikymo sąlygas - jie yra visiškai uždari ir itin gilūs, todėl net ir atidarius 
duris prarandama mažiau šalčio, kas padeda maisto produktus išlaikyti optimaliai šaldomus. 

Būsenos indikatorius yra subtiliai integruotas į prietaiso dureles. Netgi tuomet, kai durys yra uždarytos, į jį 
pažvelgę greitai ir lengvai įvertinsite prietaiso būseną. Mėlynai degantis indikatorius rodo, kad prietaisas 
veikia tinkamai. Esant kitokiai prietaiso būsenai, indikatorius mirksi raudonai ir skamba garsinis signalas. 
Atidarius prietaiso duris, būsenos indikatorius išsijungia ir LED vidaus apšvietimas optimaliai apšviečia stalčiu-
kus, nesvarbu, ar jie yra uždaryti, ar ištraukti. Kai tik uždarysite duris, prietaiso būsenos indikatorius vėl įsijungia.

Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus  
sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau  
apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau 
atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai glotnios, 
todėl jas lengva valyti.

Didelės raiškos bei aukšto kontrasto monochro-
minis lietimui jautrus ekranas su baltais rodmeni-
mis juodame fone yra įmontuotas už durų ir lei-
džia intuityviai nustatyti temperatūrą. 

Ypač taupantis energiją, nereikalaujantis 
priežiūros ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas 
yra pilnai integruotas į šaldytuvo skyriaus du-
relių apačią, todėl ištraukti šaldiklio stalčiai 
yra puikiai apšviesti. Kai tik šaldiklio durys yra 
atidaromos, šaldiklio skyriaus LED apšvietimas 
užsidega, tuo pačiu pabrėždamas rafinuotą 
šaldytuvo išvaiždą.

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

Kokybė kiekvienoje detalėje
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Spalvos/Medžiagos variantai 

GNP 4355 Baltos spalvos

GNP 5255 
Premium

GNPes 4355 
Premium

GNP 4655 
Premium

GNP 3755 
Premium

Šaldikliai

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 162 / 0,442 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 360 l (Šaldiklio skyrius: 360 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 195 / 70,0 / 75,0 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 168 / 0,458 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 268 l (Šaldiklio skyrius: 268 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno su 

„SmartSteel“
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185 / 60,0 / 66,5 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 148 / 0,404 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 312 l (Šaldiklio skyrius: 312 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 175 / 70,0 / 75,0 1

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 154 / 0,420 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 230 l (Šaldiklio skyrius: 230 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos

Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165 / 60,0 / 66,5 1

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos 
displėjus

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, iš jų 6 ant telekopinių 
bėgelių, 1 ant juostelių su ratukais, 
„VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Būsenos indikatorius
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 20 val. 

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
26 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 21, 22

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos 
displėjus

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, iš jų 7 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Būsenos indikatorius
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 20 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
18 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka priekinės 
ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 21, 22

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos 
displėjus

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 7 stalčiukai, iš jų 5 ant telekopinių 
bėgelių, 1 ant juostelių su ratukais, 
„VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Būsenos indikatorius
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 20 val. 

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
24 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prie-
kinės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 21, 22

Valdymas
 · Už durų įmontuotas spalvotas lietimui 
jautrus 2,4" TFT LCD ekranas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos 
displėjus

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Durų įspėjamasis signalas: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 7 stalčiukai, iš jų 6 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti
 · LED apšvietimas
 · Būsenos indikatorius
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 20 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
17 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 

Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Universalus įmontavimas dėka prie-
kinės ventiliacijos

 · Transportavimo rankenėlės, priekyje 
ir gale

 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, 
transportavimo ratukai gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo 
kampo apribojimu

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 21, 22

6160

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 ~1,5 cm.
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



62 63

60 60 6060

Spalvos/Medžiagos variantai 

GNPef 3013 Nerūdijančio plieno

GNP 3013 
Comfort

GNP 2313 
Comfort

GNP 2713 
Comfort

GNPef 2313 
Comfort

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 245 / 0,670 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 257 l (Šaldiklio skyrius: 257 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 184,1 / 60,0 / 63,0 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 206 / 0,563 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 185 l (Šaldiklio skyrius: 185 l)
Triukšmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 / 60,0 / 63,0 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 225 / 0,616 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 221 l (Šaldiklio skyrius: 221 l)
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 164 / 60,0 / 63,0 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 206 / 0,563 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 185 l (Šaldiklio skyrius: 185 l)
Triukšmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 / 60,0 / 63,0 1

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Prieskoninių žolelių ir uogų padėklas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 20 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 22

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 6 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Prieskoninių žolelių ir uogų padėklas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 22

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 7 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Prieskoninių žolelių ir uogų padėklas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 18 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 22

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 6 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Prieskoninių žolelių ir uogų padėklas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 16 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 22

Šaldikliai

6362

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.
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Spalvos/Medžiagos variantai 

GPesf 1476 Nerūdijančio plieno

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 206 / 0,562 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 224 l (Šaldiklio skyrius: 224 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 164,4 / 60,0 / 63,2 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 191 / 0,522 kWh 1

Naudingasis tūris viso: 190 l (Šaldiklio skyrius: 190 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 / 60,0 / 63,2 1

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 7 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 28 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 22 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Grafinė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 6 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 26 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 22 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Transportavimo rankenėlės gale
 · Reguliuojamo aukščio ratukai gale
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10

Energijos sąnaudų klasė: s 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 100 / 0,273 kWh1

Naudingasis tūris viso: 103 l (Šaldiklio skyrius: 103 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1 / 60,2 / 62,8 1

Energijos sąnaudų klasė: n1
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 151 / 0,413 kWh1

Naudingasis tūris viso: 103 l (Šaldiklio skyrius: 103 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1 / 60,2 / 62,8 1

Energijos sąnaudų klasė: n 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 151 / 0,413 kWh1

Naudingasis tūris viso: 103 l (Šaldiklio skyrius: 103 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1 / 55,3 / 62,4 1

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška strypo formos rankenėlė
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 23 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška strypo formos rankenėlė
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 23 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška strypo formos rankenėlė
 · Universalus įmontavimas dėka priekinės ventiliacijos
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09

GP 1476 
Premium

GP 1376 
Premium

GP 1486 
Premium

Stalo aukščio šaldikliaiŠaldikliai

6564

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.
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Šaldymo dėžės

Kokybė kiekvienoje detalėje

Energijos sąnaudų klasė: s
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 117 / 0,318 kWh
Naudingasis tūris viso: 200 l (Šaldiklio skyrius: 200 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7 / 112,9 / 75,8

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus ant durų rankenos, elektroninis 
valdymas mygtukais

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Maža vibracija, žemas triukšmo lygis, lengvas valymas 
dėl šaldymo sistemos sienelėse

 · Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 100 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 23 kg
 · Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
 · Išimamas užšaldymo padėklas / skiriamoji sienelė 
- gali būti naudojamas kaip atitirpusio vandens surin-
kimo padėklas

 · 3 pakabinami krepšiai, standartiniai, maks. krepšių 
skaičius: 7

 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška rankena 
 · Užraktas

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 23

Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 225 / 0,614 kWh
Naudingasis tūris viso: 324 l (Šaldiklio skyrius: 324 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7 / 112,9 / 75,8

Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 209 / 0,570 kWh
Naudingasis tūris viso: 284 l (Šaldiklio skyrius: 284 l)
Triukšmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Durys/Šoninės sienelės: Baltos spalvos / Baltos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7 / 99,5 / 75,8

Valdymas
 · Šaldymo dėžės rankenoje įmontuotas elektroninis 
valdymas mygtukais

 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Maža vibracija, žemas triukšmo lygis, lengvas valymas 
dėl šaldymo sistemos sienelėse

 · Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 60 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 28 kg
 · Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
 · Išimamas užšaldymo padėklas / skiriamoji sienelė 
- gali būti naudojamas kaip atitirpusio vandens surin-
kimo padėklas

 · 2 pakabinami krepšiai, standartiniai, maks. krepšių 
skaičius: 8

 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška rankena
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 23, 24

Valdymas
 · Šaldymo dėžės rankenoje įmontuotas elektroninis 
valdymas mygtukais

 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Maža vibracija, žemas triukšmo lygis, lengvas valymas 
dėl šaldymo sistemos sienelėse

 · Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 54 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 27 kg
 · Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
 · Išimamas užšaldymo padėklas / skiriamoji sienelė 
- gali būti naudojamas kaip atitirpusio vandens surin-
kimo padėklas

 · 2 pakabinami krepšiai, standartiniai, maks. krepšių 
skaičius: 5

 
Įrangos privalumai
 · „SwingDesign“
 · Ergonomiška rankena
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 23, 24

GTP 2356 
Premium

GT 3632 
Comfort

GT 3032 
Comfort

Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.
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Dėl šaldymo dėžės dangtyje integruoto ap-
švietimo lengva apžvelgti saugomus užšaldy-
tus produktus. Šaldymo sistema yra integruota 
korpuso sienelėse. Todėl šaldymo dėžė veikia 
be vibracijos ir tyliai, be to, korpusas neapra-
soja, o jo glotnią išorę lengva valyti.

„Premium“ klasės šaldymo dėžėse valdymo ir kontro-
lės funkcijos integruotos ergonomiškoje rankenoje, kad 
būtų galima jas greitai apžvelgti ir naudotis. Žvilgtelėję 
į skaitmeninę „MagicEye“ displėjaus indikaciją laips-
nio tikslumu sužinosite šaldiklio skyriaus temperatūrą. 
Su automatiniu „SuperFrost“ režimu maisto produktai 
užšaldomi ypač tausojant vitaminus. Kai tik baigiamas 
užšaldymo procesas, automatinis „SuperFrost“ režimas 
persijungia į įprastą režimą (GTP 2356).

Novatoriška „StopFrost“ sistema turi du lemiamus privalumus: šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai 
mažiau apsitraukia šerkšnu, todėl prietaisą atitirpinti reikia daug rečiau. Be to, „StopFrost“ sistema apsaugo 
nuo skirtingų slėgių sąveikos varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai.
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LIEBHERR įmontuojami „Side-by-Side“ prietai-
sai turi viršutines dalies ir/arba šoninių siene-
lių pašildymą. Tai leidžia išvengti kondensato 
susidarymo tarp šalia įmontuotų šaldiklio ir 
šaldytuvo. Tokie LIEBHERR prietaisai gali būti 

įvairiai suderinami (tiek vertikaliai, tiek horizontaliai), gaunant 
didelį „Side-by-Side“ tipo įmontuojamą maisto laikymo cen-
trą, atitinkantį individualius Jūsų poreikius.

Modelių tipai
Įmontuojami į baldus 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 (1) Baldų durų plokštė tiesio-
giai tvirtinama prie prietaiso durų.

Slankiųjų durų montavimas (2) Baldų durys montuojamos 
tiesiai prie spintos, o prie prietaiso durų pritvirtinamos 
važiuokle. Atidarant ir uždarant duris, baldų durys lengvai ir 
patogiai slenka važiuokle.

Susikurkite maisto laikymo prietaisą 
pagal savo individualius poreikius

Montuojami po stalviršiu prietaisai

Šaldytuvus ir šaldiklius galima integruoti į baldus, juos įmon-
tuojant tiesiog už baldų durų - tokiu būdu sukuriamas viena-
lytis virtuvės dizainas. Tvirtinamų durų montavimo būdu 
baldų plokštės tvirtinamos tiesiogiai ant prietaiso durų. Oras 
cirkuliuoja per prietaiso pagrindą, todėl stalviršyje nebūti-
nos ventiliacinės angos. Dėl „Vario“ pagrindo prietaisas pri-
taikomas pagal virtuvės baldų aukštį ir gylį.

Pašildomos sienelės abiejuose šonuose

SIGN šaldikliai (skirti 140 cm ir 178 cm aukščio nišoms) gali 
būti įmontuojami prie kitų prietaisų iš bet kurios pusės.

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756

Galimas varaintas:
BioFresh šaldytuvas IKB 3560 +
šaldiklis SIGN 3576 +
vyno rūsys-šaldytuvas EWTgw 3583

Įmontuojami didelio pločio šaldytuvai Psl. 76

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai Psl. 78

Įmontuojami šaldytuvai Psl. 84 Psl. 85 Psl. 86 Psl. 87

Įmontuojami šaldikliai Psl. 97 Psl. 97

Įmontuojami šaldytuvai Psl. 95

Įmontuojami šaldikliai Psl. 95

Išsirinkite tinkamiausią: įmontuojamą į baldus arba montuojamą po stalviršiu prietaisą Side-by-Side konsepcija
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Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

Kokybė kiekvienoje detalėje

Išskirtinė „GlassLine“ vidaus įranga pabrėžia 
kokybę ir suteikia elegantišką išvaizdą. Lentynos 
padarytos iš nedūžtančio stiklo. Dviejų dalių len-
tyna suteikia galimybę dar geriau pritaikyti 
vidaus erdvę Jūsų poreikiams.

Didelio efektyvumo „PowerCooling“ sistema 
užtikrina, kad įdėti produktai yra greitai atvėsina-
mi, be to visame prietaiso viduje yra palaikoma 
tolygi temperatūra. Įmontuotas į ventiliatorių akty-
vintos anglies filtras „FreshAir“ valo orą jo cirkulia-
vimo metu ir greitai sulaiko netinkamos kvapus iš 
šaldytuvo aplinkos. Patogi priminimo funkcija val-
dymo skydelyje rodo, kada reikia keisti filtrą.

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, „Duo-
Cooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio 
skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu 
išvengiama kvapų maišymosi ir laikomas maistas 
apsaugomas nuo perdžiūvimo.

„Premium“ elektronika. Elegantiškas ir tikslus
„MagicEye“ displėjus su novatorišku sensoriniu 
„Touch“ valdymu užtikrina pasirinktos temperatū-
ros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus 
sensorinį „Touch“ valdymo paviršių galima len-
gvai ir labai patogiai nustatyti visas funkcijas.

„BioFresh“ stalčiukai 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. 
Nepriklausomi tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, daugelio maisto produktų vitamino C kiekis nemažėja, jei jie yra 
laikomi „BioFresh“ stalčiukuose. Be to, žymiai sumažėja natūralus vaisių ir daržovių drėgmės praradimas. 

Dėl automatinio ledukų generatoriaus  
„IceMaker“ su prijungimu prie vandens tiekimo 
sistemos galite būti tikri, jog bet kuriai progai tu-
rėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar 
gaiviems gėrimams pobūvio metu - dviejų speci-
alių stalčiukų talpa yra pakankamai didelė, kad 
ledukų užtektų per visą vakarėlį. 

Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

Daugiau apie „BioFresh“ galima sužinoti interneto svetainėje: biofresh.liebherr.com
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Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 3 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · Daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos abiejose pusėse ir LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant teleskopinių bėgelių, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai ant telekopinių bėgelių
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"
 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 1,3 kg
 · Ledo kubelių atsargos: 2,7 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 40 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · Savaime užsidarantys stalčiukai ant telekopinių bėgelių

Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti/dešinėje, negalima keisti

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 322 / 0,881 kWh
Naudingasis tūris viso: 471 l (Šaldytuvo skyrius: 357 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 68 l / Šaldiklio skyrius: 114 l)
Triukšmo lygis: 43 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T): 202,7 / 91,0 /
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5
Specialus montavimo gylis, žr. instaliavimo diagramą

ECBN 6256 
PremiumPlus

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 3 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · Daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos abiejose pusėse ir LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant teleskopinių bėgelių, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai ant telekopinių bėgelių
 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"
 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 1,3 kg
 · Ledo kubelių atsargos: 2,7 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 40 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 11 kg
 · Savaime užsidarantys stalčiukai ant telekopinių bėgelių

Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Durų vyriai dešinėje, negalima keisti: modifikacija -001
 · Durų vyriai kairėje, negalima keisti: modifikacija -617

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: m
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 410 / 1,121 kWh
Naudingasis tūris viso: 471 l (Šaldytuvo skyrius: 357 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 68 l / Šaldiklio skyrius: 114 l)
Triukšmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T): 202,7 / 91,0 /
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 203,2 / 91,5 / min. 62,5
Specialus montavimo gylis, žr. instaliavimo diagramą

ECBN 6156 
PremiumPlus

Naujas šviežumo centras / Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai
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ICBN 3386 
Premium

ICBN 3324 
Comfort

ICBN 3376 
Premium

ICBP 3266 
Premium

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 232 / 0,633 kWh
Naudingasis tūris viso: 233 l (Šaldytuvo skyrius: 176 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 67 l / Šaldiklio skyrius: 57 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 235 / 0,643 kWh
Naudingasis tūris viso: 237 l (Šaldytuvo skyrius: 175 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 67 l / 

Šaldiklio skyrius: 62 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 236 / 0,644 kWh
Naudingasis tūris viso: 238 l (Šaldytuvo skyrius: 176 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 67 l / Šaldiklio skyrius: 62 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: s
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 162 / 0,442 kWh
Naudingasis tūris viso: 261 l (Šaldytuvo skyrius: 204 l / įskaitant „BioFresh“ zoną: 67 l / 

Šaldiklio skyrius: 57 l)
Triukšmo lygis: 34 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas 
 
 

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima 
nustatyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ 
zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, iš jų 1 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4"

 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 
0,8 kg

 · Ledo kubelių atsargos: 1,0 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 14 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29 

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustatyti 
iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 15 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima 
nustatyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ 
zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 15 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas

 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su 
„SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima 
nustatyti iš „HydroSafe“ į „DrySafe“ 
zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 2 stalčiukai, iš jų 1 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 27 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29
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IKB 3560 Side 
by

Side

Įmontuojami šaldytuvai

Įmontuojami šaldytuvai gali būti montuojami kartu su kitais įmontuojamais šaldytuvais, 
šaldikliais ir vyno šaldytuvais-rūsiais, sukuriant įvairiausius derinius. Pavyzdžiui įmontuo-
jamas šaldytuvas su „BioFresh“ zona IKB 3560 su įmontuojamu šaldikliu SIGN 3576.

Daugiau informacijos apie įmontuojamus „Side-by-Side“ tipo derinius rasite 73 psl.



Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

„SoftSystem“ durų uždarymo sistema yra in-
tegruota duryse ir, uždarant jas, sulėtina užda-
rymo greitį bei prislopina garsą net kai durų 
lentynėlės yra pilnai prikrautos maisto produk-
tų. Durys uždaromos itin švelniai, kas apsaugo 
nuo butelių ir kitų maisto produktų iškritimo. Jei 
duris atidarėte maždaug iki 30° kampo - jos 
užsivers automatiškai.

Daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė yra 
visuose „Premium“ modeliuose su „BioFresh“ zona. 
Esant reikalui ji gali būti naudojama kaip stiklinė 
lentyna.

Įmontuojami šaldytuvai

Šaldytuvo skyriuje esančiame „BioCool-Box“ stalčiuje galima reguliuoti drėgmės lygį, kas padeda maisto pro-
duktus ilgiau išsaugoti šviežius. „BioCool-Box“ stalčius yra ant švelniai judančių teleskopinių bėgelių, todėl juo 
naudotis yra labai patogu, be to užtikrinama puiki laikomo maisto apžvalga. Drėgmės lygis „BioCool-Box“ stal-
čiuje yra reguliuojamas naudojant slankiklį, šalia kurio yra vandens lašų simbolis.

Ypač taupantis energiją, nereikalaujantis priežiū-
ros ir ilgai tarnaujantis LED apšvietimas suteikia 
puikų vidaus apšvietimą. LED apšvietimas sklei-
džia labai mažai šilumos, todėl užtikrina, kad 
šviežias maistas visada saugomas optimaliose 
sąlygose. Subtiliai integruoto apšvietimo kons-
trukcija neatima naudingojo šaldytuvo tūrio ir 
užtikrina maksimalų vidaus erdvės panaudojimą.

Patogus naudoti „Comfort“ elektroninis valdy-
mas užtikrina tikslų temperatūros palaikymą. 
Skaitmeninė temperatūros indikacija rodoma 
„MagicEye“ displėjuje.

Kokybė kiekvienoje detalėje

Visuose „Premium BioFresh“ prietaisuose yra inte-
gruoti „BioFresh“ stalčiukai su ištraukimo iki galo 
funkcija ir „SoftTelescopic“, savaiminio įtraukimo 
funkcija su uždarymo slopinimo sistema, - praktiš-
ka, saugu ir patogu naudoti kasdieną. Stalčiukus 
galima visiškai ištraukti ir išimti net tada, kai durys 
atidarytos 90° kampu.
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178 178 178 158

IKB 3560 
Premium

IKB 3520 
Comfort

IKB 3564 
Premium

IKBP 2964 
Premium

Įmontuojami šaldytuvai

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 133 / 0,363 kWh
Naudingasis tūris viso: 301 l (Šaldytuvo skyrius: 301 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 90 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 133 / 0,363 kWh
Naudingasis tūris viso: 301 l (Šaldytuvo skyrius: 301 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 90 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 230 / 0,630 kWh
Naudingasis tūris viso: 284 l (Šaldytuvo skyrius: 257 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 90 l / Šaldiklio skyrius: 27 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: s
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 150 / 0,409 kWh
Naudingasis tūris viso: 248 l (Šaldytuvo skyrius: 221 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 59 l / Šaldiklio skyrius: 27 l)
Triukšmo lygis: 35 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 6 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 6 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant teleskopinių bėgelių, iš kurių 1 galima nustatyti iš„Hy-
droSafe“ į „DrySafe“ zoną

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 3 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 2 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31
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140 140 122 122

IKBP 2764 
Premium

IKB 2364 
Premium

IKBP 2760 
Premium

IKB 2360 
Premium

Įmontuojami šaldytuvai

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: s
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 140 / 0,382 kWh
Naudingasis tūris viso: 216 l (Šaldytuvo skyrius: 196 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 59 l / Šaldiklio skyrius: 20 l)
Triukšmo lygis: 34 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 189 / 0,516 kWh
Naudingasis tūris viso: 181 l (Šaldytuvo skyrius: 165 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 59 l / Šaldiklio skyrius: 16 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: s
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 83 / 0,226 kWh
Naudingasis tūris viso: 230 l (Šaldytuvo skyrius: 230 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 59 l)
Triukšmo lygis: 35 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 121 / 0,329 kWh
Naudingasis tūris viso: 196 l (Šaldytuvo skyrius: 196 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 59 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 13 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis valdymas
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių dėžutės, 
dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED šviesos kolonos, abiejose pusėse
 · „BioFresh“ zonos LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai su „SoftTelescopic“, iš kurių 1 galima nustatyti iš 
„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 „FlexSystem“

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 05, 12, 29

8786



178 178

IKF 3510 
Comfort

IKBV 3264 
Premium

Įmontuojamas šaldytuvas

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 117 / 0,319 kWh
Naudingasis tūris viso: 325 l (Šaldytuvo skyrius: 325 l)

Triukšmo lygis: 36 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 204 / 0,558 kWh
Naudingasis tūris viso: 256 l (Šaldytuvo skyrius: 240 l /  

įskaitant „BioFresh“ zoną: 66 l / ir rūsio skyrių: 84 l / Šaldiklio skyrius: 16 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 
Šaldytuvo skyrius
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · Ištraukiama lentyna ant teleskopinių bėgelių
 · 2 Išimamas krepšys buteliams
 · 2 vaisių ir daržovių stalčiukai
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis valdymas mygtukais

 · Šaldytuvo ir vyno skyrių skaitmeninė 
temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioFresh“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 2 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dvie-
jų dalių

 · Daugiafunkcinė butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 „BioFresh-Safes“ stalčiai ant telesko-
pinių bėgelių, iš kurių 1 galima nusta-
tyti iš„HydroSafe“ į „DrySafe“ zoną, 1 
„FlexSystem“

 

Rūsio skyrius
 · Visiškai ištraukiamas stalčius, su 
„SoftTelescopic“

 · Atskirai reguliuojama rūsio temperatūra 
(nuo 6°C iki 14°C)

 · Išimamas krepšys buteliams
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 12 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29

Įmontuojamas šaldytuvas

Nuėmus krepšius buteliams, ant ištraukiamos 
lentynos galima padėti standartinę butelių 
dėžę. Lengvai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai 
suteikia patogią prieigą prie laikomų gėrimų.

Ištraukiama lentyna turi 2 išimamus krepšius 
buteliams, kuriuose lengvai telpa 1,5 l buteliai 
bei kitokios gėrimų talpos. Krepšiai turi patogias 
rankenas, todėl juos lengva išimti ir nunešti į reikia-
mą vietą. Krepšiuose yra butelių laikikliai, prilai-
kantys įdėtus butelius.

8988

Dėl atskirai reguliuojamos rūsio temperatūros 
(nuo 6°C iki 14°C) gėrimai, uogienės ir 
garstyčios gali būti laikomos optimaliomis  
sąlygomis.

Rūsio skyrius yra ideali vieta laikyti tokius 
šalčiui jautrius produktus kaip bulvės ar svo-
gūnai.
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178178

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - 
dviejų dalių

 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · LED šviesos kolona, kairė pusė
 · 1 „BioCool-Box“ stalčius, ant telesko-
pinių bėgelių, su LED apšvietimu

 

Šaldiklio skyrius 4
 · 4 stalčiukai, iš jų 1 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · „IceMaker“ ledukų generatorius su 
vandens talpykla

 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 
0,8 kg

 · Ledo kubelių atsargos: 1,0 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 14 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektro-
ninis sensorinis valdymas

 · Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių skaitmeni-
nė temperatūros indikacija

 · Automatinis greito atšaldymo 
SuperCool“ režimas

 · Automatinis greito užšaldymo 
„SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: 
optinis ir akustinis

 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis 
signalas: akustinis

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Premium GlassLine“ lentynėlės su 
butelių laikikliu, „VarioBox“ durelių 
dėžutės, dėklas kiaušiniams, sviestinė

 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - 
dviejų dalių

 · „VarioSafe“ lentynėlė
 · LED šviesos kolona, kairė pusė
 · 1 „BioCool-Box“ stalčius, ant telesko-
pinių bėgelių, su LED apšvietimu

 

Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, iš jų 2 ant juostelių su 
ratukais, „VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros 
tiekimui: 15 val.

 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 
10 kg

 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 230 / 0,628 kWh
Naudingasis tūris viso: 255 l (Šaldytuvo skyrius: 193 l / Šaldiklio skyrius: 62 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 225 / 0,615 kWh
Naudingasis tūris viso: 248 l (Šaldytuvo skyrius: 191 l / Šaldiklio skyrius: 57 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

ICN 3386 
Premium

ICN 3376 
Premium
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Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai
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ICUNS 3324 
Comfort

ICUS 3324 
Comfort

ICUN 3324 
Comfort

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

Slankiosios durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 230 / 0,630 kWh
Naudingasis tūris viso: 256 l (Šaldytuvo skyrius: 194 l / Šaldiklio skyrius: 62 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Slankiosios durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 224 / 0,611 kWh
Naudingasis tūris viso: 274 l (Šaldytuvo skyrius: 194 l / Šaldiklio skyrius: 80 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 230 / 0,630 kWh
Naudingasis tūris viso: 256 l (Šaldytuvo skyrius: 194 l / Šaldiklio skyrius: 62 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 1 „BioCool-Box“, ant juostelių su ratukais

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 15 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 4 „GlassLine“ lentynėlės durelėse
 · LED apšvietimas
 · 1 „BioCool-Box“, ant juostelių su ratukais
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 22 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 6 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Individualiai reguliuojamos temperatūros zonos: 1
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 1 „BioCool-Box“, ant juostelių su ratukais
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 20 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 4 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

9392

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

Šaldytuvo skyriuje esančiame „BioCool-Box“ 
stalčiuje galima reguliuoti drėgmės lygį, kas 
padeda maisto produktus ilgiau išsaugoti švie-
žius. „BioCool-Box“ stalčius yra ant švelniai ju-
dančių teleskopinių bėgelių, todėl juo naudotis 
yra labai patogu, be to užtikrinama puiki laiko-
mo maisto apžvalga. Drėgmės lygis „BioCool- 
Box“ stalčiuje yra reguliuojamas naudojant 
slankiklį, šalia kurio yra vandens lašų simbolis.
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IK 3524 
Comfort

IK 3520 
Comfort

Įmontuojami vienų durų šaldytuvai

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 214 / 0,584 kWh
Naudingasis tūris viso: 306 l (Šaldytuvo skyrius: 279 l / Šaldiklio skyrius: 27 l)

Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 117 / 0,319 kWh
Naudingasis tūris viso: 325 l (Šaldytuvo skyrius: 325 l)

Triukšmo lygis: 34 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Šaldytuvo skyriaus skaitmeninė temperatūros indikacija
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 5 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 „BioCool-Box“ stalčiai, ant teleskopinių bėgelių
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29, 31

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas

 
Šaldytuvo ir „BioCool“ skyriai
 · „PowerCooling“ ventiliatorius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, dėklas kiaušiniams
 · 7 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · Butelių lentynėlė
 · LED apšvietimas
 · 2 „BioCool-Box“ stalčiai, ant teleskopinių bėgelių

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 04, 05, 12, 29

Tvirtinamos durys / Po stalviršiu montuojamas prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 93 / 0,254 kWh
Naudingasis tūris viso: 135 l (Šaldytuvo skyrius: 135 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Po stalviršiu montuojamas prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 137 / 0,374 kWh
Naudingasis tūris viso: 113 l (Šaldytuvo skyrius: 97 l / 

Šaldiklio skyrius: 16 l)
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: N-ST
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Po stalviršiu montuojamas prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 148 / 0,404 kWh
Naudingasis tūris viso: 96 l (Šaldiklio skyrius: 96 l)

Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Šaldytuvo skyriaus LED temperatūros indikacija
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 3 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 · Itin gili lentynėlė buteliams
 
Šaldiklio skyrius 4
 · Forma ledukams ruošti
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 12 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 2 kg

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 08, 12

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Temperatūros LED indikatoriai
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal laiką

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir 
akustinis

 
Šaldiklio skyrius 4
 · 3 stalčiukai, „VarioSpace“
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 12 kg
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 12

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas 
mygtukais

 · Temperatūros LED indikatoriai
 · .Automatinis greito atšaldymo SuperCool“ režimas
 
Šaldytuvo skyrius
 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių laikikliu, 
dėklas kiaušiniams

 · 4 „GlassLine“ lentynėlės, 1 iš jų - dviejų dalių
 · LED apšvietimas
 · 1 talpus vaisių ir daržovių stalčiukas
 · Itin gili lentynėlė buteliams
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 01, 02, 12

UIK 1424 
Comfort

UIG 1323 
Comfort

UIK 1620 
Comfort

Montuojami po stalviršiu šaldytuvai ir šaldikliai

9594



SIGN 2756

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 241 / 0,660 kWh
Naudingasis tūris viso: 209 l (Šaldiklio skyrius: 209 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G):  

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis 
valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 9 stalčiukai, iš jų 5 ant telekopinių bėgelių, 
„VarioSpace“

 · „IceMaker“ ledukų generatorius prijungiamas prie 
vandentekio 3/4"

 · Ledo kubelių gaminimas per 24 val.: 0,8 kg
 · Ledo kubelių atsargos: 1,5 kg
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 18 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 11, 12

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 244 / 0,668 kWh
Naudingasis tūris viso: 213 l (Šaldiklio skyrius: 213 l)
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G):  

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Tvirtinamos durys / Įmontuojamasis prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: n
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 207 / 0,567 kWh
Naudingasis tūris viso: 157 l (Šaldiklio skyrius: 157 l)
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-T
Nišos matmenys, cm (A/P/G):  

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis 
valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 8 stalčiukai, iš jų 6 ant telekopinių bėgelių, 
„VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 18 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 12

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis sensorinis 
valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Automatinis greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, 
reguliavimas pagal kiekį

 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 
Šaldiklio skyrius 4
 · 6 stalčiukai, iš jų 4 ant telekopinių bėgelių, 
„VarioSpace“

 · Forma ledukams ruošti (su dangteliu)
 · LED apšvietimas
 · Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 14 val.
 · Užšaldymo pajėgumas per 24 val.: 14 kg
 · 2 šalčio išsaugojimo akumuliatoriai
 · Nedūžtančio stiklo lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 08, 09, 10, 12

SIGN 3576 
Premium

SIGN 3556 
Premium

SIGN 2756 
Premium

Įmontuojami šaldikliai
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Side
by

Side

+5°C iki +20°C

+5°C iki +20°C

+5°C iki +20°C

+5°C iki +20°C

Vyno šaldytuvai-rūsiai gali būti montuojami šalia kitų vyno šaldytuvų-rūsių ar šaldytu-
vų-šaldiklių, tai sukuriant maisto laikymo centrą, atitinkantį individualius Jūsų poreikius. 
Paveikslėlyje parodyta vyno šaldytuvo-rūsio EWTgw 3583, šaldiklio SIGN 3576 ir šaldytuvo 
su „BioFresh“ zona IKB 3560 kombinacija. 
 
Daugiau informacijos apie įmontuojamus „Side-by-Side“ tipo derinius rasite 73 psl.

Vyno šaldytuvai-rūsiai

iš psl. 104

„Vinidor“ linija
„Vinidor“ linijos modeliai gali pasiūlyti 2 arba 3 zonas, kuriose
temperatūra gali būti nustatyta nuo +5 °C iki +20 °C nepriklau-
somai viena nuo kitos. Todėl vienu metu galėsite laikyti raudoną
ir baltą vyną bei šampaną jiems optimalioje temperatūroje.
„Vinidor“ linijos modeliai gali pasiūlyti geriausias sąlygas tiek il-
gam vyno brandinimui, tiek trumpam vyno laikymui ir tinkamam
atšaldymui prieš suvartojimą.

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti
Šie vyno šaldytuvai-rūsiai užtikrina panašias sąlygas kaip natūralūs
vyno rūsiai. Todėl jie yra idealus pasirinkimas ilgesniam vyno
brandinimui ir didesnio vyno kiekio laikymui optimaliomis vynui
sąlygomis. Temperatūra gali būti nustatyta pagal poreikius nuo
+5 °C iki +20 °C. Temperatūra tiksliai ir tolygiai palaikoma visa-
me prietaiso vidiniame tūryje.

iš psl. 102
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Aprašytas savybes turi ne visi modeliai.

Novatoriškas LCD displėjus ir komfortabilus sensorinis elektroninis „Touch“ valdymas užtikrina pasirinktos 
temperūros palaikymą atskirose temperatūros zonose. Skaitmeninėje temperatūros indikacijoje nustatytą vertę 
matysite laipsnio tikslumu. Švelniai liečiant „Touch“ valdymo paviršių - patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.

Vyno šaldytuvai-rūsiai

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

„SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sis-
tema uždarant duris sulėtina uždarymo grei-
tį bei prislopina garsą. Tai užtikrina itin švelnų 
uždarymą ir apsaugo vyną nuo žalingo su-
purtymo. Be to, jei duris atidarėte maždaug 
45° kampu ar mažiau - jos užsidarys auto-
matiškai.

Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys - 
tai ne tik apsauga nuo ultravioletinių spindu-
lių, bet ir puiki galimybė apžvelgti saugomą 
vyną. Strypo formos rankenėlė su integruo-
tu atidarymo mechanizmu užtikrina ypatingai 
lengvą durų atidarymą. Durų užraktas apsau-
go Jūsų vyną.

Dėl patvarių medinių lentynėlių su teleskopiniais bėgeliais galėsite dar geriau apžvelgti vyno atsargas ir 
patogiai paimti butelius. Rankiniu būdu pagamintos natūralaus medžio lentynėlės optimaliai pritaikytos laiky-
ti „Bordeaux“ vyno butelius.
Laikant butelius sudėtus vienas priešais kitą, išnaudojama visa prietaisų talpa. Lanksti užrašų sistema su spaus-
tukais padės greitai ir sistemingai apžvelgti Jūsų vyno atsargas.

Visi vyno stalčiukai yra su nuosekliai reguliuo-
jamu ir įjungiamu ilgalaikiu LED apšvietimu, 
kuris tolygiai apšviečia visą vidų. Dėl labai 
nežymaus LED lempučių šilumos skleidimo 
vynus laisvai galėsite laikyti apšviestus net il-
gesnį laiką.

Kokybė kiekvienoje detalėje

Kai aplinkos temperatūra +25°C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus
temperatūra +12°C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 
  

Šie prietaisai skirti vynui laikyti.
Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124
(A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
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WTes 5872 
Vinidor

WTpes 5972 
Vinidor

WTes 5972 
Vinidor

WTes 1672 
Vinidor

„Vinidor“ linija

Energijos sąnaudų klasė: A 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 180 / 0,493 kWh 1

Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 178
Bendras / Naudingasis tūris: 578 / 496 l
Triukšmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192 / 70,0 / 74,2 1

Energijos sąnaudų klasė: A 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 182 / 0,498 kWh 1

Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 155
Bendras / Naudingasis tūris: 593 / 516 l
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192 / 70,0 / 74,2 1

Energijos sąnaudų klasė: A 1

Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 182 / 0,498 kWh 1

Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 211
Bendras / Naudingasis tūris: 593 / 516 l
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192 / 70,0 / 74,2 1

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 137 / 0,375 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 34
Bendras / Naudingasis tūris: 123 / 95 l
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 82,2 / 60,0 / 57,5

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensorinis valdymas
 · 3 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 3 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 3 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 13 lentynėlių, iš jų: 10 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 1 prezentacinė lentynėlė
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 · Užraktas
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15, 17

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensorinis valdymas
 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 6 lentynėlės, iš jų: 5 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 2 ištraukiami krepšiai
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Užraktas
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensorinis valdymas
 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų

 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 10 lentynėlių, iš jų: 8 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 1 prezentacinė lentynėlė

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 · Užraktas

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15, 17

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensorinis valdymas
 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 5 lentynos, iš jų 3 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 · Užraktas
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15
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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.
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WKb 4212 
Vinothek

WKb 1812 
Vinothek

WKb 3212 
Vinothek

WTb 4212 
Vinothek

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuojama nuo 5°C iki 20°C
 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis vidaus apšvietimas, gali būti išjungtas
 · Reguliuojamo aukščio buko lentynėlės
 · 6 lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Ergonomiška „slimline“ rankena, juodos spalvos
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 14, 15, 24

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuojama nuo 5°C iki 20°C
 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis vidaus apšvietimas, gali būti išjungtas
 · Reguliuojamo aukščio
 · Plieninės lentynėlės
 · 3 lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Ergonomiška „slimline“ rankena, juodos spalvos
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 15, 18, 24

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų

 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuojama nuo 5°C iki 20°C
 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis vidaus apšvietimas, gali būti išjungtas
 · Reguliuojamo aukščio buko lentynėlės
 · 4 lentynėlės

 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Ergonomiška „slimline“ rankena, juodos spalvos
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 14, 15, 24

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 6 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +18°C
 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
 · Drėgmės reguliavimas lavos akmenukais
 · Nuolat degantis vidaus apšvietimas, gali būti išjungtas
 · Reguliuojamo aukščio buko lentynėlės
 · 6 lentynėlės
 
Įrangos privalumai
 · „HardLine“ dizainas
 · Ergonomiška „slimline“ rankena, juodos spalvos
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Keičiamas durų tarpiklis
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 14, 15, 20, 24

Vyno šaldytuvai-rūsiai
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Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 168 / 0,458 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 200
Bendras / Naudingasis tūris: 427 / 395 l
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu/Juodos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165 / 60,0 / 73,9

Energijos sąnaudų klasė: m
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 113 / 0,307 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 66
Bendras / Naudingasis tūris: 145 / 134 l
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu/Juodos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G):  89 / 60,0 / 61,3

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 161 / 0,441 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 164
Bendras / Naudingasis tūris: 336 / 309 l
Triukšmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu/Juodos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 135 / 60,0 / 73,9

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 168 / 0,460 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 200
Bendras / Naudingasis tūris: 427 / 395 l
Triukšmo lygis: 41 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu/Juodos spalvos
Išoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165 / 60,0 / 73,9



178 122 88 82-87 82-87

Tiekiamas nuo 2017 m. 3 ketvirčio Tiekiamas nuo 2017 m. 3 ketvirčio Tiekiamas nuo 2017 m. 2 ketvirčio

Lygios termoizoliacinio stiklo durys / Įmontuojamasis 
prietaisas

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 165 / 0,450 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 83
Bendras / Naudingasis tūris: 307 / 271 l
Triukšmo lygis: 36 dB(A) / Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rėmeliu, 

be rankenos ir rėmelio / Sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 178 / 56 / min. 55,0

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis senso-
rinis valdymas

 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuo-
jama nuo +5°C iki +20°C

 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti 
pritemdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 10 lentynėlių, iš jų: 8 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 1 
prezentacinė lentynėlė

 
Įrangos privalumai
 · Durys su „TipOpen“ sistema
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06

Lygios termoizoliacinio stiklo durys / Įmontuojamasis 
prietaisas

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 153 / 0,419 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 51
Bendras / Naudingasis tūris: 195 / 169 l
Triukšmo lygis: 36 dB(A) / Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu, 

be rankenos ir rėmelio / Sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 122 / 56 / min. 55,0

Termoizoliacinio stiklo durys / Įmontuojamasis prietaisas 
su dekoratyviniu skydeliu

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 145 / 0,397 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 30
Bendras / Naudingasis tūris: 117 / 97 l
Triukšmo lygis: 36 dB(A) / Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys, ant kurių galima uždėti baldų 

plokštę arba nerūdijančio plieno rėmelį / Sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 88 / 56 / min. 55,0

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis senso-
rinis valdymas

 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuo-
jama nuo +5°C iki +20°C

 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti 
pritemdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 6 lentynėlių, iš jų: 4 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 1 
prezentacinė lentynėlė

 
Įrangos privalumai
 · Durys su „TipOpen“ sistema
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis senso-
rinis valdymas

 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų

 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuo-
jama nuo +5°C iki +20°C

 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti 
pritemdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 4 lentynėlių, iš jų: 2 ant teleskopinių bėgelių, iš jų: 1 
prezentacinė lentynėlė

 
Įrangos privalumai
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 26

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTgb 2383 
Vinidor

EWTdf 1653 
Vinidor

Įmontuojami „Vinidor“ modeliai

UWT 1682 
Vinidor

UWTes 1672 
Vinidor

Vienu lygiu / Po stalviršiu montuojamas prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 144 / 0,392 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 34
Bendras / Naudingasis tūris: 123 / 94 l
Triukšmo lygis: 36 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu, be rankenos ir rėmelio/Sidabro spalvos 
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 58,0

Vienu lygiu / Po stalviršiu montuojamas prietaisas
Energijos sąnaudų klasė: B
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 196 / 0,535 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 34
Bendras / Naudingasis tūris: 123 / 94 l
Triukšmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su nerūdijančio plieno rėmeliu 
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 58,0

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensorinis valdymas
 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 5 lentynos, iš jų 3 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · Durys su „TipOpen“ sistema
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 15

Valdymas
 · „MagicEye“ displėjus už durų, elektroninis valdymas mygtukais
 · 2 Vyno skyrių skaitmeninė temperatūros indikacija
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 2 temperatūros zonos, kuriose temperatūra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C
 · 2 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per „FreshAir“ aktyvintos anglies 
filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pritemdytas arba išjungtas
 · Buko lentynėlės
 · 5 lentynos, iš jų 3 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje ir gale
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 · Užraktas
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15
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Lygios termoizoliacinio stiklo durys / Įmontuojamasis 
prietaisas

Energijos sąnaudų klasė: m
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 106 / 0,290 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 18 *
Bendras / Naudingasis tūris: 48 / 46 l
Triukšmo lygis: 34 dB(A) / Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rėmeliu, 

be rankenos ir rėmelio /Sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 45 / 56 / min. 55,0

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensori-
nis valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuoja-
ma nuo 5°C iki 20°C

 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pri-
temdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 3 lentynos, iš jų 2 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · Nulenkiamos durys su „TipOpen“ sistema
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06

Lygios termoizoliacinio stiklo durys / Įmontuojamasis 
prietaisas

Energijos sąnaudų klasė: m
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 106 / 0,290 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 18 *
Bendras / Naudingasis tūris: 48 / 46 l
Triukšmo lygis: 34 dB(A) / Klimato klasė: SN-ST
Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu, 

be rankenos ir rėmelio/Sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 45 / 56 / min. 55,0

Prigludes / Įmontuojamas prietaisas 

Energijos sąnaudų klasė: A
Energijos sąnaudos per metus / 24 val.: 130 / 0,356 kWh
Maks. 0.75 l „Bordeaux“ butelių: 18 *
Bendras / Naudingasis tūris: 48 / 46 l
Triukšmo lygis: 32 dB(A) / Klimato klasė: SN
Termoizoliacinio stiklo durys su nerūdijančio plieno rėme-

liu / Įleidžiama rankena sidabro spalvos
Nišos matmenys, cm (A/P/G): 45 / 56 / min. 55,0

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis sensori-
nis valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuoja-
ma nuo 5°C iki 20°C

 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti pri-
temdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 3 lentynos, iš jų 2 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · Nulenkiamos durys su „TipOpen“ sistema
 · Paslėpti durų vyriai su atidarymo kampo apribojimu
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06

Valdymas
 · LCD ekranas integruotas duryse, elektroninis senso-
rinis valdymas

 · Skaitmeninis temperatūros indikacijos displėjus
 · Įspėjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
 · Šaldytuvo skyriaus durų įspėjamasis signalas: akustinis
 · Apsauga nuo vaikų
 
Vyno skyrius
 · 1 temperatūros zona, kurioje temperatūra reguliuoja-
ma nuo 5°C iki 20°C

 · 1 individualiai reguliuojamos temperatūros zonos
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, šviežio oro tiekimas per 
„FreshAir“ aktyvintos anglies filtrą

 · Drėgmės reguliavimas ventiliatoriumi
 · Nuolat degantis LED vidaus apšvietimas, gali būti 
pritemdytas arba išjungtas

 · Buko lentynėlės
 · 3 lentynos, iš jų 2 ant teleskopinių bėgelių
 
Įrangos privalumai
 · Įleidžiama rankena
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
 
Specialūs priedai (iš psl. 116-123)
 · 06, 13, 15

WKEgw 582 
GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

Kompaktiški vyno šaldytuvai-rūsiai

 * Maks. 18 „Bordeaux“ butelių sudėjus juos vienas  
 prieš kitą. Aukštesni buteliai irgi gali būti laikomi -  
 panaudojus specialius fiksatorius ir sudedant  
 aukštesnius butelius skersai (maks. 12 butelių).

 * Maks. 18 „Bordeaux“ butelių sudėjus juos vienas  
 prieš kitą. Aukštesni buteliai irgi gali būti laikomi -  
 panaudojus specialius fiksatorius ir sudedant  
 aukštesnius butelius skersai (maks. 12 butelių).

 * Maks. 18 „Bordeaux“ butelių sudėjus juos vienas  
 prieš kitą. Aukštesni buteliai irgi gali būti laikomi -  
 panaudojus specialius fiksatorius ir sudedant  
 aukštesnius butelius skersai (maks. 12 butelių).

109



110 111

20
32

 m
m

915 mm

203

17
80

 m
m

560 mm

178

15
80

 m
m

560 mm

158
14

00
 m

m
560 mm

140

12
20

 m
m

560 mm

122 10
20

 m
m

560 mm

102 88
0 

m
m

560 mm

88 82
0/

87
0 m

m

600 mm

82
–
87 82

0 
m

m

500/600 mm

82

72
0 

m
m

560 mm

72

45
0 

m
m

560 mm

45

1    2 3

4  5

178

Nišų matmenys

Klimato zonos

Specialios išlyginamosios juostos

Energijos efektyvumas

„Vario plinth“ pagrindas

Įmontavimas

Dekoratyvinės plokštės / Lyginamosios juostos

Skirtingi ventiliacijos tipai

Terminai    

Nišų matmenys yra standartiniai baldų nišų matmenys. Šie matmenys suteikia informaciją apie prietaisų aukštį ir plotį.

Aukštesnių prietaisų (nišai 140 cm ir daugiau) pagrindo kiekvienoje pusėje yra 2 specialios išlyginamosios juostos. 

Jos įgalina optimaliai įmontuoti prietaisą, išlaikant tinkamą jo padėtį, kas užtikrina puikų durų užsidarymą.

Montuojamų po stalviršiu modelių UIK, UIG, UWT ir UWK pagrindo „Vario plinth“ aukštis gali būti pritaikytas prie virtuvės

baldų. Visų 4 reguliuojamų kojelių aukštis gali būti keičiamas iki 50 mm, visų jų reguliavimą atliekant iš priekio. Ventilia-

cinės grotelės taip pat gali būti pakeltos iki 55 mm, kad atitiktų virtuvės baldus.

Prietaisas yra skirtas dirbti tik esant atitinkamam aplinkos temperatūros diapazonui. Klimato zonos (pagal DIN EN ISO 

15502 standartą):

Didžioji dauguma mūsų prietaisų atitinka geriausią energijos sąnaudų klasę. Mūsų tikslas - gaminti energiją tausojančius 

prietaisus, nepamirštant naudojimo patogumo. Dauguma mūsų prietaisų yra net 20% ekonomiškesni nei A+++ (šiuo 

metu aukščiausios) energijos sąnaudų efektyvumo klasė.

LIEBHERR užtikrina saugų ir patikimą prietaisų įmontavimą į virtuvės baldus. Visi modeliai su tvirtinamų durų montavimu 

turi 4 taškų tvirtinimą. Be to, prietaisai, skirti 140 cm ir daugiau aukščio nišoms, turi dvi reguliuojamo aukščio kojeles 

priekyje ir 2 specialias išlyginamas juostas kairėje ir dešinėje pusėse apačioje. Todėl be jokių problemų prietaisai bus 

tinkamai įmontuoti į baldus.

Tokie modeliai tiekiami tik pagal spec. užsakymus.

1    Įmontuojami prietaisai balduose, kurių aukštis yra ne iki pat lubų. Vėsus oras įeina iš priekio, per pagrindą.  

Šiltas oras išeina per groteles baldų viršutinės dalies gale prie sienos.

2    Įmontuojami prietaisai balduose, kurių aukštis yra iki pat lubų. Vėsus oras įeina iš priekio, per pagrindą.  

Šiltas oras išeina per groteles baldų priekinėje dalyje.

3   Įmontuojami prietaisai, kuriuose vėsus oras įeina ir šiltas oras išeina priekyje per pagrindą.

4   Montuojami po stalviršiu  prietaisai, kuriuose vėsus oras įeina iš priekio per pagrindą.  

 Šiltas oras išeina per groteles stalviršyje.

5   Montuojami po stalviršiu  prietaisai, kuriuose vėsus oras įeina ir šiltas oras išeina priekyje per pagrindą.

Pastaba: visos ventiliacinės angos turi būti mažiausiai 200 cm2.

SN nuo +10 °C iki +32 °C

ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo +16 °C iki +32 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C
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Jei norite naujai įrengti Jūsų virtuvę, įmontuoti 
naują prietaisą ar turimą prietaisą pakeisti nauju 
- iš gausios LIEBHERR įmontuojamų prietaisų 
linijos išsirinksite Jūsų individualius poreikius atitin-
kantį įrenginį. LIEBHERR - šviežumo išsaugojimo 
specialistas – visada pasiūlys Jums aukščiausios 
kokybės prietaisus su visais šiuolaikiškais šaldymo 
technologijų privalumais.

Montavimo brėžiniai

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 26 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 22 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 26 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 21 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 21 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Įskaitant 3 m ilgio sustiprintą lanksčią žarną, skirtą vandens tiekimo sistemos  
3/4´´ jungčiai

Automatiniam ledukų generatoriui yra būtinas vandens prijungimas per 3/4“ 
vandens jungtį!

3 m ilgio lanksti sustiprinta žarna yra užsakoma atskirai
(detalės Nr. 6030 785)

3 m ilgio lanksti sustiprinta žarna yra užsakoma atskirai
(detalės Nr. 6030 785)

Automatiniam ledukų generatoriui yra būtinas vandens prijungimas per 3/4“ 
vandens jungtį!

Automatiniam ledukų generatoriui yra būtinas vandens prijungimas per 3/4“ 
vandens jungtį!

Įskaitant 3 m ilgio sustiprintą lanksčią 
žarną, skirtą vandens tiekimo sistemos 
3/4´´ jungčiai
Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 12 kg 
Maksimalus baldų durelių (šaldiklio skyriaus) svoris: 
kiekvieno stalčiaus po 10 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!

Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldų durelių  
(šaldiklio skyriaus) svoris: 12 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Įskaitant 3 m ilgio sustiprintą lanksčią 
žarną, skirtą vandens tiekimo sistemos 
3/4´´ jungčiai
Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 12 kg 
Maksimalus baldų durelių (šaldiklio skyriaus) svoris: 
kiekvieno stalčiaus po 10 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!

Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldų durelių (šaldiklio skyriaus) svoris: 12 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldų durelių (šaldiklio skyriaus) svoris: 12 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

Maksimalus baldų durelių 
(šaldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldų durelių (šaldiklio skyriaus)  
svoris: 12 kg 
Dėmesio: 
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.  
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

113112



114 115

IKB 2364 4
IKB 2360

[ mm ]

*

UIK 1620
UIK 1424 4
UIG 1323 4

[ mm ]

EWTgw 3583

[ mm ]

559

17
72

-1
78

8

m
ax

. 2
10

0 
m

m

min.500

min.40

min.550560*

552

533

18
16

max.19

min.500

min.40

595

19

17
70

EWTgb 2383

[ mm ]

559

12
20

-1
23

6

m
ax

. 2
10

0 
m

m

min.500

min.40

min.550560*

552

533

12
33

max.19

min.500

min.40

595

7,
5

12
18

EWTdf 1653

[ mm ]

383

16
0

58
6

559

87
4-

89
0

m
ax

. 2
10

0 
m

m

min.500

min.40

min.550560*

552

533

90
6

max.19

min.500

min.40

595

7,
5

87
2

**

UWT 1682

UWTes 1672

[ mm ]

[ mm ]

WKEgw 582
WKEgb 582

[ mm ]

5

548
555

44
8

595

45
0

140

WKEes 553

[ mm ]

140

3

Montavimo brėžiniai

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 10 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant
prietaiso durų. Baldų lankstai nereikalingi!
Kai prietaiso aukštis 820 mm – reguliuojamas pagrindo aukštis 100-170 mm,
kai prietaiso aukštis 870 mm – reguliuojamas pagrindo aukštis 150-220 mm.
Pagrindo gylis 22-77 mm.

* rekomenduojama 560 mm

Durelių matmenys, mm (p/a/g): 595 / 1816 / 19 mm

* rekomenduojama 560 mm

Durelių matmenys, mm (p/a/g): 595 / 1233 / 19 mm

* rekomenduojama 560 mm
** nerūdijančio plieno rėmelis su rankena

Durelių matmenys, mm (p/a/g): 595 / 906 / 19 mm

Montuojamas po stalviršiu:
Prietaiso pagrindo aukštis gali
būti keičiamas 50 mm
(reguliuojamo aukščio kojelėmis),
oras cirkuliuoja per pagrindą, todėl
stalviršyje nereikia ventiliacinės angos.
Stiklinės durelės be rankenos.
Durelių matmenys, mm (p/a/g): 596 / 717 / 39 mm

Montuojamas po stalviršiu:
Prietaiso pagrindo aukštis gali
būti keičiamas 50 mm
(reguliuojamo aukščio kojelėmis),
oras cirkuliuoja per pagrindą, todėl
stalviršyje nereikia ventiliacinės angos.
Stiklinės durelės su nerūdijančio plieno rėmeliu.
Durelių matmenys, mm (p/a/g): 592 / 716 / 38 mm

Stiklinės durelės be rankenos.
Durelių matmenys, mm (p/a/g): 595 / 450 / 35 mm

Dėmesio:
Montuojant po stalviršiu reikalinga
ventiliacinė anga stalviršyje.

Stiklinės durelės be rankenos.
Durelių matmenys, mm (p/a/g): 591/455/16 mm 

Maksimalus baldų durelių svoris
neturi viršyti 19 kg.
Dėmesio:
Baldų durelių plokštė montuojama tiesiai ant prietaiso durų.
Baldų lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm
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„BluPerformance“ modeliai su „BioCool“
„BluPerformance“ šaldytuvai su „BioFresh“

9881 126

„BluPerformance“ šaldikliai su „BioFresh“ 9881 124

Visi įmontuojami modeliai su  LED šviesos kolonomis abiejose pusėse 9881 028 

Visi įmontuojami modeliai su  LED šviesos kolona vienoje pusėje 9881 156

60 cm: „BluPerformance“ modeliai su „BioCool“; „BluPerformance“ šaldytuvai 9881 132

60 cm: „BluPerformance“ šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ 9881 130

70 cm: „BluPerformance“ šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“; „BluPerformance“ modeliai su „BioCool“ 9881 150

SBSbs 8673, SBSes 8663 9881 132

SBSef 7242 7112 448

CN(ef, be) 4015, CN(bs) 3915, CNef 3535 9881 074

CN(el) 4813, CN(el) 4313 9881 026

CU(ef, ag, fr, wb) 3311, CU(ef) 2811, CU(sl) 2311 9881 800

Comfort: ICBN, IKB, IKBV 7112 504

Comfort: IKF, ICUNS, ICUN, ICUS, IK 9881 030

Premium: ICN 9881 078

60 cm: „BluPerformance“ modeliai su „BioFresh“ ir modeliai su „BioCool“ (išskyrus BP 2850 ir K(ef) 3710) 9881 128

70 cm: „BluPerformance“ modeliai su „BioFresh“ ir modeliai su „BioCool“ 7423 132

Įmontuojami prietaisai su „BioFresh“ ir modeliai su „BioCool“ 9881 140

„BluPerformance“ šaldytuvai-šaldikliai ir šaldikliai 9881 116

WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb 9881 289

Visi kiti laisvai statomi ir įmontuojami vyno prietaisai 9881 291

Užsakydami priedus nurodykite pilną prietaiso modelio ir serviso numerį.

Sviestinė

Reguliuojamas dėklas kiaušiniams

„VarioSafe“ lentynėlė

Butelių lentynėlė

Visiems laisvai pastatomiems ir įmontuojamiems modeliams 7420 316

Su „VarioSafe“ prietaiso vidus lengvai apžvelgiamas, be to, sukuriama tvarka. Suteikia optimalią vietą mažiems maisto
produktams, pakuotėms, skardinėms ir buteliukams laikyti. „VarioSafe“ gali būti pritaikyta pagal aukštį ir patalpinta 
įvairaus aukščio pozicĳose abiejose pusėse esančiose šviesos kolonose.

Butelių lentynėlė - praktiškas ir elegantiškas sprendimas gėrimams laikyti.

Dėklas kiaušiniams yra reguliuojamo ilgio, todėl gali būti pritaikytas laikomam kiaušinių skaičiui. Jame galima laikyti 
iki 20 vištos kiaušinių arba iki 28 putpelės kiaušinių. Be to kiaušiniai gali būti laikomi siauresniu galu žemyn, kas 
prailgina kiaušinių laikymo trukmę.

Visiems laisvai pastatomiems ir įmontuojamiems modeliams 7420 306

Stilinga sviestinė yra labai patogiai naudojama net viena ranka. Paėmus už dangtelio labai lengvai ją pernešite. Esant 
reikalui dangtelį lengvai nuimsite. Sviestinė atspari sudužimui, be to ją galima plauti indaplovėje. Sviestinė telpa į visas 
LIEBHERR šaldytuvų durelių lentynas.

Prietaisų „BioFresh“ ir „BioCool“ zonų vidaus suskirstymas gali būti keičiamas ir pritaikomas lengvesniam maisto 
produktų laikymui, patogesniam ir lankstesniam sudėjimui, tuo pačiu užtikrinant aiškų produktų apžvelgimą. Šaldytuvo
skyriuje galėsite optimaliai sudėti tiek didelius, tiek mažus produktus. Dėl ergonomiškai apgalvotos konstrukcijos 
produktus galima sudėti suskirstant į vaisius ir daržoves arba pagal galiojimo laiką. Visi vidaus suskirstymo sistemos 
komponentai yra patvarūs, lengvai valomi ir saugūs plauti indaplovėje.

Ilgai saugant vyną ir cigaretes įtakos gali turėti aplinkos kvapai. „Side-by-Side“ šaldytuvų-šaldiklių SBSes 7165 vyno
skyriuje, visuose vyno šaldytuvuose-rūsiuose bei „Humidor“ cigarų saugykloje optimali oro kokybė užtikrinama šviežio
oro tiekimu per lengvai keičiamą aktyvintos anglies filtrą. Siūloma keisti kasmet.

FlexSystem

„FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras

Integruotas vandens filtras. Bet kuriuo metu užtikrina puikią vandens kokybę prietaisuose su „IceMaker“ įrengimais.
Elektroninė valdymo įranga nurodo, kada turi būti pakeistas vandens fi ltras.

Vandens filtras

CBNes 6256, CBNbe 6256, ECBN 6256, ECBN 6156 9881 227

Visi modeliai su šaldikliu 7420 322

Dabar forma ledukams ruošti yra didesnė ir turi dangtelį. Be to, yra speciali anga formos pripildymui nenuimant jos 
dangtelio. Dangtelis sandariai uždengia forma, todėl nebus jokio vandens prasiliejimo.

Forma ledukams ruošti (su dangteliu)

Priedai
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CBNef 5715, CBNPes 5758, CNef 5715 7426 078

SBSes 7165, SBSef 7242, CNef 3535, GNP 3013, GNP 2713, GNP(ef) 2313, CN(ef, be)  4015, CNbs 3915 7426 080

60 cm: „BluPerformance“ šaldytuvai-šaldikliai ir Šaldikliai 7422 828

GP 2733, GP 2433, CN(el) 4313, CN(el) 4813 7426 356

Įmontuojami prietaisai 7430 662

„BluePerformance“ šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „SoftSystem“ 9096 414

1 durų įmontuojami šaldytuvai, skirti nišoms 140 cm ir daugiau: SIGN 2756, SIGN 3556, SIGN 3576, IK 3520,  
IK 3524, IKB 3520, IKB 3560, IKB 3564, IKBP 2760, IKBP 2764, IKBP 2964, IKBP 3560

9096 212

ECBN 6156 9096 699

ECBN 6256, visi kiti aukščiau nepaminėti įmontuojami modeliai 9096 214

WKb 4212, WKb 3212, WTb 4212 9881 263

WTes 5972, WTes 5872 7112 043

Dingus elektros srovei šaldikliuose ir šaldiklių skyriuose su šalčio akumuliatoriumi išlieka šaldymo kokybė. Šalčio 
akumuliatorius sukuria papildomas šalčio atsargas ir apsaugo užšaldytus produktus.

Šalčio akumuliatorius

Ant praktiško šaldiklio padėklo galite atskirai užšaldyti vaisius, uogas ir prieskonines žoleles. Tai padės išvengti sulipimo
užšaldant, išsaugoti jų formą - vėliau bus paprasta produktus padalinti porcĳomis ir supakuoti. „Premium“ modeliuose 
ant šaldiklio padėklo gali būti laikomi šalčio akumuliatoriai.

Šaldiklio padėklas

Laisvai pastatomi: visi šaldytuvai-šaldikliai, šaldikliai, SBS ir visi vienų durų šaldytuvai su **** šaldikliu 
Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ šaldikliu

9881 036

Šaldymo dėžės 9881 259

ICBP, ICUS, UIG 7430 458

3 m prailginimo žarna prietaisams su 3/4“ vandens jungtimi.

3 m žarna „IceMaker“ įrengimams

Specialus ribotuvas sumažina durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. Taip apsaugomos prietaiso 
durys ir/arba virtuvės baldai, kai prietaisas yra įmontuotas tiesiai šalia sienos ir šone esančių baldų.

Specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą

Visi modeliai su vandens tiekimo sistemos jungtimi 6030 785

Nerūdĳančio plieno paviršiams, prieš tai juos nuvalius, prižiūrėti (nenaudojama esant „SmartSteel“).

Nerūdijančio plieno priežiūros priemonė

250 ml 8409 030

Delikataus vyno prezentacĳai ir jau atidarytų butelių laikymui.

Vielinė lentynėlė, naudojama pagal poreikius.

WKb 1812 7112 035

Cinkuota vielinė lentynėlė

Prezentacinė lentynėlė (medinė atlenkiama lentynėlė)

Pritvirtinamų kortelių sistema lentynėlėms- grotelėms WKb 1812 (2 vnt.) 9086 723

Pritvirtinamų kortelių sistema lentynėlėms- grotelėms EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 vnt.) 7420 248

Pritvirtinamų kortelių sistema medinėms lentynėlėms (5 vnt.) 9094 559

Rankų darbo medinė lentynėlė iš natūralaus medžio - puikus priedas „Bordeaux“ buteliams saugoti. Norėdami panaudoti
visą lentynėlės talpą, butelius dėkite vieną priešais kitą.

Medinė lentynėlė

Su pritvirtinamų kortelių sistema greita ir aišku apžvelgti saugomą vyną. Kortelės su užrašais gali būti lengvai įdedamos
į laikiklius, kurie pritvirtinami ten, kur reikalinga.

Pritvirtinamų kortelių sistema

Užsakydami priedus nurodykite pilną prietaiso modelio ir serviso numerį.Priedai

Vyno šaldytuvuose-rūsiuose „GrandCru“ prireikus drėgmės lygis gali būti padidintas naudojant lavos akmenis.

Lavos akmuo

WTb 4212 9591 517
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GTP 2356 7431 419

GT 3632, GT 3032 7431 389
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„BluPerformance“ modeliai 6009 158

Vinothek 9094 443

Šaldymo dėžės 9590 835

GTP 2356 7112 317

GT 3632 7113 557

GT 3032 7112 725

Side-by-Side BluPerformance modeliai, nerūdijančio plieno 9900 004

Side-by-Side BluPerformance modeliai, BlackSteel 9900 000

EWTdf 1653 9901 577

Aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno rėmelis suteiks Jūsų prietaisui išskirtinę išvaizdą. Stilinga rankena yra 
labai lengvai  pritvirtinama - skylės rankenai jau yra padarytos gamykloje.

Nerūdijančio plieno rėmelis su rankena

Šis rinkinys įgalina individualiai pakeisti „Side-by-Side“ prietaisų aukštį iki 4,7 cm, kad jie idealiai sutaptų kai grindų 
paviršius yra nelygus.

Side-by-Side rinkinys aukščio suderinimui

Užraktas užtikrina, kad nebus nepageidaujamo prietaisų atidarymo. Paprasta įmontuoti šaldymo dėžėse ir vyno  
šaldytuvuoserūsiuose „Vinothek“. Užraktas yra įmontuotas atskirai pastatomų vyno -šaldytuvų-rūsių „Vinodor“ ir  
„GrandCru“ durelių šone. Jei du vyno šaldytuvai-rūsiai pastatomi kaip „Side-by-Side“, tada naudotis durelių šone 
įmontuotu užraktu negalima. Tokiu atveju montuojamas papildomas užraktas apačioje.

Užrakto rinkinys (priedas)

Naudojant papildomus krepšius, palengvėja mažų užšaldomų produktų sudėjimas bei rūšiavimas, todėl jie lengviau ir greičiau 
surandami.

Papildomas krepšys šaldymo dėžei

Reikalui esant prietaiso laidas gali būti pakankamai lengvai nuimamas. Jeigu standartinio 2,10 m ilgio laido nepakanka,
atskirai galima įsigyti 3 m ilgio laidą, kuris užtikrina dar lankstesnes pajungimo galimybes.

3-jų metrų ilgio laidas

Jeigu atsargoms laikyti Jums nereikalinga visa prietaiso erdvė, tuomet kaip priedą galite naudoti energĳą taupančią 
„Vario“ plokštę: ja atskirsite nenaudojamus „NoFrost“ šaldiklio stalčius arba tam tikrą zoną „BioFresh“ šaldytuve. „Vario“
plokštė užsakoma atskirai. Ją naudojant elektros energĳos sąnaudos gali būti sumažintos net iki 50 %.

Energiją taupanti „Vario“ plokštė

ECBN 6256 šaldytuvo skyriui 84" (213,4 cm aukščio nišai) 9900 335

ECBN 6256 šaldytuvo skyriui 80" (203,2 cm aukščio nišai) 9900 337

ECBN 6256 šaldikliui 9900 323

ECBN 6156 šaldytuvo skyriui 84"  (213,4 cm aukščio nišai) 9900 331

ECBN 6156 šaldytuvo skyriui 80" (203,2 cm aukščio nišai) 9900 333

ECBN 6156 šaldikliui 9900 323

Aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno durys suteiks Jūsų prietaisui išskirtinę išvaizdą.

Nerūdijančio plieno durys

Užsakydami priedus nurodykite pilną prietaiso modelio ir serviso numerį.Priedai

ECBN 6256 nerūdijančio plieno rankenos 9900 339

ECBN 6256 aliuminio rankenos 9900 513

ECBN 6156 nerūdijančio plieno rankenos 9900 327

ECBN 6156 aliuminio rankenos 9900 329

Stilinga rankena lengvam durų atidarymui. Lengvai uždedamos.

Rankena
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GNP 3755, GNPes 4355, SBSbs 8673, SBSes 8663 9881 805

GNP 4655, GNP 5255 9881 138

SBSef 7242, GNP 3013, GNP 2313, GNPef 2313, GNP 2713 9881 803
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Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai ir šaldikliai 7420 558
Instaliavimui šalia UIK 9096 126

Užsakydami priedus nurodykite pilną prietaiso modelio ir serviso numerį.

Dvi nuimamos „VarioBox“ dėžutės yra puikus tiek produktų laikymo šaldytuve, tiek patiekimo ant stalo sprendimas.
LIEBHERR kiaušinių dėkliukas, talpinantis 12 kiaušinių, tobulai telpa didžiojoje „VarioBox“ dėžutėje. Į atskirai užsakomą
komplektą įeina dvi „VarioBox“ dėžutės ir tvirtas nerūdijančio plieno skersinis. „VarioBox“ dėžutės gali būti saugiai įdėtos
bet kuriame durų vidaus lygyje.

„VarioBox“ durelių dėžutės (rinkinys)

Prietaisams su slankiosiomis durimis papildomai galima įsigyti „SoftSystem“ durų uždarymo sistemą, kuri užtikrina 
švelnų ir tylų durų uždarymą. Taigi naudojimasis prietaisu tampa dar patogesnis ir lengvesnis. Atkreipkite dėmesį: jeigu
prietaisas jau yra įmontuotas, „SoftSystem“ durų uždarymo sistema negali būti įrengta. Be to, šaldytuvo-šaldiklio 
kiekvienoms durims yra būtinas atskiras „SoftSystem“ durų uždarymo sistemos mechanizmas.

„SoftSystem“ durų uždarymo sistema prietaisams su slankiosiomis durimis

Vielinė lentynėlė padalina **** šaldiklį į dvi zonas.

Vielinė lentynėlė

IK 3524, IKB 3564, IKBP 2964, IKBP 2764, IKB 2364 7112 223

Instaliavimo ir sujungimo priedai

Dviejų baldų durelių sujungimo priedas Kai šaldytuvas-šaldiklis pakeičiamas 1 durų šaldytuvų, o baldų durys lieka tos pačios 9086 398

Sujungimo priedai

„Side-by-Side“ kombinacijai UWT 9901 647

Durų atidarymo pusės pakeitimui UWT 1682; UWTes 1672, WTes 1672 9901 651

Dekoratyvinės plokštės / Lyginamosios juostos

ICUNS, ICUS (2 durų modeliams reikia 2 priedų), ICBS, ICS, IKS 9096 494

Priedai
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Tiekiami tik pagal spec. užsakymus.
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