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Modelis Aprašymas

. . Šaldytuvai-šaldikliai (šaldiklis apačioje) su "BioFresh" zona

nėra LT kataloge Austrija CBNPes 5167 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir plieno korpusas, šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFreshPlus), bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir ledukų generatoriumi IceMaker (1,0 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), A++ klasė (304 kWh per metus / 0,832 kWh per 24 h), naud. talpa 411 l; šaldytuvo skyriaus 299 l (iš jų 0°C BioFreshPlus zonos 99 l) + NoFrost šaldiklio 112 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, vienas iš jų - dviejų dalių), elektroninis PremiumPlus valdymas sensorinis, DuoCooling sistema, didelis skaitmeninis displėjus ant durelių, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, SuperCool režimas, daugiafunkcinė butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas kiaušiniams (122699
nėra LT kataloge Austrija CBNPbe 5156 Kreminės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (305 kWh per metus / 0,835 kWh per 24 h), naud. talpa 421 l; šaldytuvo skyriaus 306 l (iš jų 0°C BioFreshPlus zonos 107 l) + NoFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas sensorinis, DuoCooling sistema, didelis skaitmeninis displėjus ant durelių, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, SuperCool režimas, daugiafunkcinė butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 0°C BioFresh zona su 2 skirtingo drėgnumo stalčiais ant teleskopinių bėgelių, SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laiky1799
nėra LT kataloge Austrija CBNPes 5156 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir plieno korpusas, šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (305 kWh per metus / 0,835 kWh per 24 h), naud. talpa 421 l; šaldytuvo skyriaus 306 l (iš jų 0°C BioFreshPlus zonos 107 l) + NoFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas sensorinis, DuoCooling sistema, didelis skaitmeninis displėjus ant durelių, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, SuperCool režimas, daugiafunkcinė butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 0°C BioFresh zona su 2 skirtingo drėgnumo stalčiais ant teleskopinių bėgelių, SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pa1899
nėra LT kataloge Austrija CBNP 5156 Šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (305 kWh per metus / 0,835 kWh per 24 h), naud. talpa 421 l; šaldytuvo skyriaus 306 l (iš jų 0°C BioFresh zonos 107 l) + NoFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas sensorinis, DuoCooling sistema, didelis skaitmeninis displėjus ant durelių, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, SuperCool režimas, daugiafunkcinė butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 0°C BioFresh zona su 2 skirtingo drėgnumo stalčiais ant teleskopinių bėgelių, SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 30 h,1599
nėra LT kataloge Austrija CBNesf 5133 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (305 kWh per metus / 0,835 kWh per 24 h), naud. talpa 421 l; šaldytuvo skyriaus 306 l (iš jų 0°C BioFresh zonos 107 l) + NoFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, LED temperatūrų indikatoriai, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 0°C BioFresh zona su 2 skirtingo drėgnumo stalčiais ant teleskopinių bėgelių, SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 30 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A1535
34 psl. Vokietija CBNPes 5758 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 70 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (157 kWh per metus / 0,430 kWh per 24 h), naud. talpa 381 l; šaldytuvo skyriaus 275 l (iš jų BioFresh zonos 108 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 106 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko li1959
34 psl. Vokietija CBNef 5715 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 70 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (195 kWh per metus / 0,534 kWh per 24 h), naud. talpa 381 l; šaldytuvo skyriaus 275 l (iš jų BioFresh zonos 108 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 106 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo ind1399
35 psl. Vokietija CBNPbs 4858 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, BlackSteel SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), naud. talpa 344 l; šaldytuvo skyriaus 243 l (iš jų BioFresh zonos 97 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija1999
35 psl. Vokietija CBNPes 4858 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), naud. talpa 344 l; šaldytuvo skyriaus 243 l (iš jų BioFresh zonos 97 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko lik1899
35 psl. Vokietija CBNP 4858 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), naud. talpa 344 l; šaldytuvo skyriaus 243 l (iš jų BioFresh zonos 97 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool1699
36 psl. Vokietija CBNPgb 4855 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, juodos spalvos stiklo durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 68,5 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 70,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), naud. talpa 344 l; šaldytuvo skyriaus 243 l (iš jų BioFresh zonos 97 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režim1999
36 psl. Vokietija CBNPgw 4855 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos stiklo durelės ir baltos spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 68,5 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 70,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), naud. talpa 344 l; šaldytuvo skyriaus 243 l (iš jų BioFresh zonos 97 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo iš1999
37 psl. Vokietija CBNbs 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, BlackSteel SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (186 kWh per metus / 0,507 kWh per 24 h), naud. talpa 343 l; šaldytuvo skyriaus 242 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, 1299
37 psl. Vokietija CBNef 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (186 kWh per metus / 0,507 kWh per 24 h), naud. talpa 343 l; šaldytuvo skyriaus 242 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indi1149
37 psl. Vokietija CBN 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (186 kWh per metus / 0,507 kWh per 24 h), naud. talpa 343 l; šaldytuvo skyriaus 242 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užr1099
38 psl. Vokietija CBef 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir SmartFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (183 kWh per metus / 0,499 kWh per 24 h), naud. talpa 357 l; šaldytuvo skyriaus 242 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + SmartFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacij1177
38 psl. Vokietija CB 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir SmartFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (183 kWh per metus / 0,499 kWh per 24 h), naud. talpa 357 l; šaldytuvo skyriaus 242 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + SmartFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas n1049
38 psl. Vokietija CBef 4315 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir SmartFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (175 kWh per metus / 0,478 kWh per 24 h), naud. talpa 319 l; šaldytuvo skyriaus 204 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + SmartFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacij1099
38 psl. Vokietija CB 4315 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir SmartFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (175 kWh per metus / 0,478 kWh per 24 h), naud. talpa 319 l; šaldytuvo skyriaus 204 l (iš jų BioFresh zonos 94 l, 2 stalčiai) + SmartFrost šaldiklio 115 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas n859
117 psl. Vokietija 9881 128  FlexSystem FlexSystem 60 cm pločio laisvai pastatomiems LIEBHERR BluPerformance modeliams su BioFresh arba BioCool (išskyrus BP 2850 ir K(ef) 3710). Tinka modeliams su „BioFresh“: CBPef 4815, CB(ef) 4815/4315, CBN(ef)(bs) 4815, CBNP(es)(bs) 4858, CBNP(gb)(gw) 4855, B 2850, KB(es)(bs) 4350/3750, KB(ef) 4310, KBP(es) 4354, KBP(gw)(gb) 4354. Tinka modeliams su „BioCool“: CP(ef) 4815/4315, CN(ef)(bs) 4815/4315/3715, CNP(es)(bs) 4758/4358/3758, CNP(es) 4858, KPef 4350, K(ef) 4310.25
. . Šaldytuvai-šaldikliai (šaldiklis apačioje) su "NoFrost" šaldikliu

39 psl. Vokietija CNef 5715 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su Biocool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 70 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (183 kWh per metus / 0,501 kWh per 24 h), naud. talpa 402 l; šaldytuvo skyriaus 296 l + NoFrost šaldiklio 106 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas 1259
39 psl. Vokietija CN 5715 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su Biocool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 70 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (183 kWh per metus / 0,501 kWh per 24 h), naud. talpa 402 l; šaldytuvo skyriaus 296 l + NoFrost šaldiklio 106 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, daugiafunkcinė integruota 1199
nėra LT kataloge Vokietija CNPes 4758 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, engvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (145 kWh per metus / 0,395 kWh per 24 h), naud. talpa 349 l; šaldytuvo skyriaus 220 l + NoFrost šaldiklio 129 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo 1199
nėra LT kataloge Vokietija CNP 4758 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (145 kWh per metus / 0,395 kWh per 24 h), naud. talpa 349 l; šaldytuvo skyriaus 220 l + NoFrost šaldiklio 129 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų,1099
nėra LT kataloge Vokietija CNPes 4358 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (133 kWh per metus / 0,363 kWh per 24 h), naud. talpa 321 l; šaldytuvo skyriaus 220 l + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, u1199
nėra LT kataloge Vokietija CNP 4358 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (133 kWh per metus / 0,363 kWh per 24 h), naud. talpa 321 l; šaldytuvo skyriaus 220 l + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, spalvotas lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas integruotas duryse, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų,1049
39 psl. Vokietija CNef 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (174 kWh per metus / 0,474 kWh per 24 h), naud. talpa 361 l; šaldytuvo skyriaus 260 l + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas 1099
39 psl. Vokietija CN 4815 Šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su BioCool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (174 kWh per metus / 0,474 kWh per 24 h), naud. talpa 361 l; šaldytuvo skyriaus 260 l + NoFrost šaldiklio 101 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė999
40 psl. Bulgarija CNbs 4015 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, BlackSteel SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (252 kWh per metus / 0,688 kWh per 24 h), naud. talpa 356 l; šaldytuvo skyriaus 269 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lent1049
40 psl. Bulgarija CNef 4015 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (252 kWh per metus / 0,688 kWh per 24 h), naud. talpa 356 l; šaldytuvo skyriaus 269 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine dure955
40 psl. Bulgarija CNbe 4015 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, smėlio spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (252 kWh per metus / 0,688 kWh per 24 h), naud. talpa 356 l; šaldytuvo skyriaus 269 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiauš899
40 psl. Bulgarija CN 4015 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (252 kWh per metus / 0,688 kWh per 24 h), naud. talpa 356 l; šaldytuvo skyriaus 269 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiauš855
41 psl. Bulgarija CNbs 3915 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, BlackSteel SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (263 kWh per metus / 0,718 kWh per 24 h), naud. talpa 340 l; šaldytuvo skyriaus 221 l + NoFrost šaldiklio 119 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių len1049
41 psl. Bulgarija CNef 3915 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (263 kWh per metus / 0,718 kWh per 24 h), naud. talpa 340 l; šaldytuvo skyriaus 221 l + NoFrost šaldiklio 119 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine dur955
41 psl. Bulgarija CN 3915 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (263 kWh per metus / 0,718 kWh per 24 h), naud. talpa 340 l; šaldytuvo skyriaus 221 l + NoFrost šaldiklio 119 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiau855
41 psl. Bulgarija CNef 3535 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su vandens dozatoriumi šaldytuvo skyriaus durelėse (4,7 l vandens talpa su Brita filtru) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 181,7 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (236 kWh per metus / 0,645 kWh per 24 h), naud. talpa 305 l; šaldytuvo skyriaus 218 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine 859
nėra LT kataloge Bulgarija CNsl 3535 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su vandens dozatoriumi šaldytuvo skyriaus durelėse (4,7 l vandens talpa su Brita filtru) ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 181,7 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (236 kWh per metus / 0,645 kWh per 24 h), naud. talpa 305 l; šaldytuvo skyriaus 218 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 799
nėra LT kataloge Bulgarija CNef 3515 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 181,7 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (237 kWh per metus / 0,648 kWh per 24 h), naud. talpa 308 l; šaldytuvo skyriaus 221 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine dure899
nėra LT kataloge Bulgarija CN 3515 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 181,7 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (237 kWh per metus / 0,648 kWh per 24 h), naud. talpa 308 l; šaldytuvo skyriaus 221 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiauš645
nėra LT kataloge Bulgarija CNef 3115 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 162,3 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (222 kWh per metus / 0,608 kWh per 24 h), naud. talpa 260 l; šaldytuvo skyriaus 173 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine dure799
nėra LT kataloge Bulgarija CN 3115 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 162,3 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (222 kWh per metus / 0,608 kWh per 24 h), naud. talpa 260 l; šaldytuvo skyriaus 173 l + NoFrost šaldiklio 87 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiauš699
42 psl. Bulgarija CNPel 4813 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, nerūdijančio plieno spalvos durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (167 kWh per metus / 0,456 kWh per 24 h), naud. talpa 338 l; šaldytuvo skyriaus 243 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 799
42 psl. Bulgarija CNP 4813 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (167 kWh per metus / 0,456 kWh per 24 h), naud. talpa 338 l; šaldytuvo skyriaus 243 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 permatomi FrostSafe stalčiai šal729
42 psl. Bulgarija CNel 4813 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, nerūdijančio plieno spalvos durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (237 kWh per metus / 0,648 kWh per 24 h), naud. talpa 338 l; šaldytuvo skyriaus 243 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 p669
42 psl. Bulgarija CN 4813 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (237 kWh per metus / 0,648 kWh per 24 h), naud. talpa 338 l; šaldytuvo skyriaus 243 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 permatomi FrostSafe stalčiai šald615
43 psl. Bulgarija CNPel 4313 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, nerūdijančio plieno spalvos durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (160 kWh per metus / 0,436 kWh per 24 h), naud. talpa 304 l; šaldytuvo skyriaus 209 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 679
43 psl. Bulgarija CNP 4313 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (160 kWh per metus / 0,436 kWh per 24 h), naud. talpa 304 l; šaldytuvo skyriaus 209 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 permatomi FrostSafe stalčiai šal639
43 psl. Bulgarija CNel 4313 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, nerūdijančio plieno spalvos durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (232 kWh per metus / 0,635 kWh per 24 h), naud. talpa 304 l; šaldytuvo skyriaus 209 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 p575
43 psl. Bulgarija CN 4313 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (232 kWh per metus / 0,635 kWh per 24 h), naud. talpa 304 l; šaldytuvo skyriaus 209 l + NoFrost šaldiklio 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 3 permatomi FrostSafe stalčiai šald535
nėra LT kataloge Bulgarija CNel 4213 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, nerūdijančio plieno spalvos durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (245 kWh per metus / 0,671 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 165 l + NoFrost šaldiklio 129 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (2 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 4 599
nėra LT kataloge Bulgarija CN 4213 Šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 186,1 x 60 x 65,7 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 69,2 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (245 kWh per metus / 0,671 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 165 l + NoFrost šaldiklio 129 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, DuoCooling sistema, už durų įmontuotas MagicEye LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt.), plastikinės durelių lentynėlės (2 vnt.), dėklas kiaušiniams (10 vnt.), 1 didelis vaisių ir daržovių stalčius, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, 4 permatomi FrostSafe stalčiai šal555
. . Šaldytuvai-šaldikliai (šaldiklis apačioje)

nėra LT kataloge Bulgarija CUbe 4015 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su SmartFrost šaldikliu, smėlio spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 201,1 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (229 kWh per metus / 0,627 kWh per 24 h), naud. talpa 358 l; šaldytuvo skyriaus 270 l + SmartFrost šaldiklio 88 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpac659
nėra LT kataloge Bulgarija CUef 2915 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su SmartFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 162,3 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (196 kWh per metus / 0,535 kWh per 24 h), naud. talpa 277 l; šaldytuvo skyriaus 222 l + SmartFrost šaldiklio 55 l (2 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo Sup595
nėra LT kataloge Bulgarija CU 2915 Šaldytuvas-šaldiklis SmartDevice su SmartFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 162,3 x 60 x 62,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,0 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (196 kWh per metus / 0,535 kWh per 24 h), naud. talpa 277 l; šaldytuvo skyriaus 222 l + SmartFrost šaldiklio 55 l (2 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, greito užšaldymo SuperFrost režimas šaldiklyje, VarioSpac525
44, 45 psl. Bulgarija CUag 3311 AvocadoGreen spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (210 kWh per metus / 0,575 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 84 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 27 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 181,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.599
44, 45 psl. Bulgarija CUfr 3311 FireRed spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (210 kWh per metus / 0,575 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 84 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 27 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 181,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.599
44, 45 psl. Bulgarija CUwb 3311 WaterBlue spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (210 kWh per metus / 0,575 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 84 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 27 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 181,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.599
46 psl. Bulgarija CUef 3311 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (210 kWh per metus / 0,575 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 84 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 27 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 181,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.545
46 psl. Bulgarija CU 3311 Šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (210 kWh per metus / 0,575 kWh per 24 h), naud. talpa 294 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 84 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 27 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 181,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.469
46 psl. Bulgarija CUef 2811 „SmartSteel“ plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (191 kWh per metus / 0,523 kWh per 24 h), naud. talpa 263 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 53 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 25 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 161,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.499
46 psl. Bulgarija CUsl 2811 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (191 kWh per metus / 0,523 kWh per 24 h), naud. talpa 263 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 53 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 25 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 161,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.469
46 psl. Bulgarija CU 2811 Šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (191 kWh per metus / 0,523 kWh per 24 h), naud. talpa 263 l; šaldytuvo skyriaus 210 l + SmartFrost šaldiklio 53 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 25 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 161,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.399
46 psl. Bulgarija CUsl 2311 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,481 kWh per 24 h), naud. talpa 208 l; šaldytuvo skyriaus 155 l + SmartFrost šaldiklio 53 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 25 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 137,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.399
46 psl. Bulgarija CU 2311 Šaldytuvas-šaldiklis, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,481 kWh per 24 h), naud. talpa 208 l; šaldytuvo skyriaus 155 l + SmartFrost šaldiklio 53 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), CoolPlus funkcija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (10 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 25 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P X G: 137,2x55x62,9 cm (gylis 66,4 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė, papildomi šalčio akumuliatoriai.369
. . Šaldytuvas su šaldikliu viršuje

47 psl. Bulgarija CTNef 5215 Šaldytuvas SmartDevice su Biocool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu viršuje, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185,2 x 69,7 x 76 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 77,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (270 kWh per metus / 0,739 kWh per 24 h), naud. talpa 418 l; šaldytuvo skyriaus 332 l + NoFrost šaldiklio 86 l, elektroninis sensorinis valdymas, CentralPowerCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., ComfortGlassLine durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 1 BioCool-Box s877
47 psl. Bulgarija CTN 5215 Šaldytuvas SmartDevice su Biocool skyriumi ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu viršuje, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185,2 x 69,7 x 76 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 77,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (270 kWh per metus / 0,739 kWh per 24 h), naud. talpa 418 l; šaldytuvo skyriaus 332 l + NoFrost šaldiklio 86 l, elektroninis sensorinis valdymas, CentralPowerCooling sistema, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko likusio iki SuperCool režimo išsijungimo indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 vnt., ComfortGlassLine durelių lentynėlės (3 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, op777
nėra LT kataloge Bulgarija CTPesf 3316 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (211 kWh per metus / 0,577 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, naud. talpa 307 l; SmartFrost šaldiklio 75 l + šaldytuvo skyriaus 232 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SuperFrost režimas šaldiklyje, SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys (AxPxG): 176,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.599
nėra LT kataloge Bulgarija CTP 3316 Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (211 kWh per metus / 0,577 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, naud. talpa 307 l; SmartFrost šaldiklio 75 l + šaldytuvo skyriaus 232 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SuperFrost režimas šaldiklyje, SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys (AxPxG): 176,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.539
nėra LT kataloge Bulgarija CTPesf 3016 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (198 kWh per metus / 0,541 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, naud. talpa 275 l; SmartFrost šaldiklio 63 l + šaldytuvo skyriaus 212 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SuperFrost režimas šaldiklyje, SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys (AxPxG): 161,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.565
nėra LT kataloge Bulgarija CTP 3016 Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (198 kWh per metus / 0,541 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, naud. talpa 275 l; SmartFrost šaldiklio 63 l + šaldytuvo skyriaus 212 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SuperFrost režimas šaldiklyje, SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys (AxPxG): 161,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.499
nėra LT kataloge Bulgarija CTPsl 2921 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (201 kWh per metus / 0,549 kWh per 24 h), naud. talpa 268 l; SmartFrost šaldiklio 52 l + šaldytuvo skyriaus 216 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 157,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.409
nėra LT kataloge Bulgarija CTP 2921 Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (201 kWh per metus / 0,549 kWh per 24 h), naud. talpa 268 l; SmartFrost šaldiklio 52 l + šaldytuvo skyriaus 216 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 157,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.379
nėra LT kataloge Bulgarija CTPsl 2541 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, sidabrinės spalvos vidus, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (187 kWh per metus / 0,510 kWh per 24 h), naud. talpa 231 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 187 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 140,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.399
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nėra LT kataloge Bulgarija CTPsl 2521 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (187 kWh per metus / 0,510 kWh per 24 h), naud. talpa 231 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 187 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 140,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.359
nėra LT kataloge Bulgarija CTP 2521 Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (187 kWh per metus / 0,510 kWh per 24 h), naud. talpa 231 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 187 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 didelė daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 140,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.319
nėra LT kataloge Bulgarija CTPag 2121 AvocadoGreen ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,480 kWh per 24 h), naud. talpa 195 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 151 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 124,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.339
nėra LT kataloge Bulgarija CTPfr 2121 FireRed durelės ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,480 kWh per 24 h), naud. talpa 195 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 151 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 124,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.339
nėra LT kataloge Bulgarija CTPwb 2121 WaterBlue durelės ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,480 kWh per 24 h), naud. talpa 195 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 151 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 124,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.339
nėra LT kataloge Bulgarija CTPsl 2121 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,480 kWh per 24 h), naud. talpa 195 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 151 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 124,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.349
nėra LT kataloge Bulgarija CTP 2121 Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, A++ klasė (176 kWh per metus / 0,480 kWh per 24 h), naud. talpa 195 l; SmartFrost šaldiklio 44 l + šaldytuvo skyriaus 151 l, LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, 1 daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), SmartFrost sistema šaldiklyje, VarioSpace sistema šaldiklyje, užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys (AxPxG): 124,1x55x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.299
. . Šaldytuvai

53 psl. Vokietija BP 2850 All-BioFresh Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice vien tik su 0°C BioFresh zona, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 125 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (62 kWh per metus / 0,169 kWh per 24 h), naud. talpa: 157 l (vien tik BioFresh zona), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, LED apšvietimas, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, BioFresh stalčiai (5vnt.) ant ratukų, reguliuojamas drėgmės lygis BioFresh stalčiuose, optinis „Alarm“ indikatorius, garsinis „Alarm“ signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, triukšmo lygis: 37 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine durelės, lengvai keičiamas durelių tarpiklis, SoftSystem durelių uždarymo sistema, paslėpti durelių vyriai - jų nesim1075
nėra LT kataloge Vokietija KBPes 4354 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su su **** šaldiklio kamera ir 0°C BioFresh zona, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (128 kWh per metus / 0,350 kWh per 24 h), naud. talpa: 338 l; šaldytuvo skyriaus 314 l (iš jų BioFresh zonos 133 l) + šaldiklio 24 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valy1699
nėra LT kataloge Vokietija KBP 4354 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su su **** šaldiklio kamera ir 0°C BioFresh zona, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (128 kWh per metus / 0,350 kWh per 24 h), naud. talpa: 338 l; šaldytuvo skyriaus 314 l (iš jų BioFresh zonos 133 l) + šaldiklio 24 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vai1499
49, 52 psl. Vokietija KBPgw 4354 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su su **** šaldiklio kamera ir 0°C BioFresh zona, baltos spalvos stiklo durelės ir baltos spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 68,5 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 70,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (128 kWh per metus / 0,350 kWh per 24 h), naud. talpa: 338 l; šaldytuvo skyriaus 314 l (iš jų BioFresh zonos 133 l) + šaldiklio 24 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSaf1799
52 psl. Vokietija KBPgb 4354 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su su **** šaldiklio kamera ir 0°C BioFresh zona, juodos spalvos stiklo durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 68,5 cm (su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 70,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++-20% (128 kWh per metus / 0,350 kWh per 24 h), naud. talpa: 338 l; šaldytuvo skyriaus 314 l (iš jų BioFresh zonos 133 l) + šaldiklio 24 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, Vari1799
52 psl. Vokietija KBbs 4350 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, „BlackSteel“ „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (90 kWh per metus / 0,244 kWh per 24 h), naud. talpa: 367 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugia1599
52 psl. Vokietija KBes 4350 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (90 kWh per metus / 0,244 kWh per 24 h), naud. talpa: 367 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė inte1499
52 psl. Vokietija KB 4350 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (90 kWh per metus / 0,244 kWh per 24 h), naud. talpa: 367 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lenty1299
nėra LT kataloge Vokietija KBes 3750 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 165 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (87 kWh per metus / 0,236 kWh per 24 h), naud. talpa: 318 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė inte1399
nėra LT kataloge Vokietija KB 3750 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 165 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (87 kWh per metus / 0,236 kWh per 24 h), naud. talpa: 318 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lenty1199
nėra LT kataloge Vokietija KBef 4310 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (90 kWh per metus / 0,244 kWh per 24 h), naud. talpa: 366 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt1099
nėra LT kataloge Vokietija KB 4310 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (90 kWh per metus / 0,244 kWh per 24 h), naud. talpa: 366 l (iš jų BioFresh zonos 133 l), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), Comfort999
nėra LT kataloge Vokietija Kef 4310 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (78 kWh per metus / 0,212 kWh per 24 h), naud. talpa: 390 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės949
nėra LT kataloge Vokietija K 4310 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (78 kWh per metus / 0,212 kWh per 24 h), naud. talpa: 390 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.)839
nėra LT kataloge Vokietija Kef 3710 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 165 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (75 kWh per metus / 0,204 kWh per 24 h), naud. talpa: 342 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės895
nėra LT kataloge Vokietija K 3710 Vienų durų šaldytuvas BluPerformance SmartDevice, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 165 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++ (75 kWh per metus / 0,204 kWh per 24 h), naud. talpa: 342 l, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo indikacija, laiko, likusio iki SuperCool režimo išsijungimo, indikacija, priminimas apie valymą, užraktas nuo vaikų, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.)799
nėra LT kataloge Bulgarija Ksl 3130 Vienų durų šaldytuvas, sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 144,7 x 60 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (109 kWh per metus / 0,296 kWh per 24 h), naud. talpa: 297 l, elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, triukšmo lygis: 39 dB (A), klimato klasė: SN-T, ergonomiška SlimLine rankenėlė su stumtuvais, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.579
nėra LT kataloge Bulgarija K 3130 Vienų durų šaldytuvas, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 144,7 x 60 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (109 kWh per metus / 0,296 kWh per 24 h), naud. talpa: 297 l, elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, triukšmo lygis: 39 dB (A), klimato klasė: SN-T, ergonomiška SlimLine rankenėlė su stumtuvais, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.499
nėra LT kataloge Bulgarija Ksl 2630 Vienų durų šaldytuvas, sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 125 x 60 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (104 kWh per metus / 0,283 kWh per 24 h), naud. talpa: 248 l, elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN-T, ergonomiška SlimLine rankenėlė su stumtuvais, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.499
nėra LT kataloge Bulgarija K 2630 Vienų durų šaldytuvas, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 125 x 60 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (104 kWh per metus / 0,283 kWh per 24 h), naud. talpa: 248 l, elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN-T, ergonomiška SlimLine rankenėlė su stumtuvais, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.449
nėra LT kataloge Bulgarija Ksl 2814 Vienų durų šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 140,2x55x63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (178 kWh per metus / 0,485 kWh per 24 h), naud. talpa: 250 l; šaldytuvo skyriaus 229 l + šaldiklio 21 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, CoolPlus režimas, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.439
nėra LT kataloge Bulgarija K 2814 Vienų durų šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 140,2x55x63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++ (178 kWh per metus / 0,485 kWh per 24 h), naud. talpa: 250 l; šaldytuvo skyriaus 229 l + šaldiklio 21 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, LED apšvietimas šaldytuvo skyriuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, CoolPlus režimas, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.399
nėra LT kataloge Bulgarija K 2330 Vienų durų šaldytuvas, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 117,5x55x63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos), energijos sąnaudų klasė A+ (126 kWh per metus / 0,344 kWh per 24 h), naud. talpa: 213 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, speciali butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (5 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (4 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 daržovių dėžės, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, keičiamų durelių atidarymo kryptis, reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale, atskirai užsakomi priedai: butelių lentynėlė.349
. . Stalo aukščio šaldytuvai 60 cm pločio

nėra LT kataloge Bulgarija TPesf 1714 Nerūd. plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A++ klasė (146 kWh per metus / 0,399 kWh per 24 h), naud. talpa: 143 l; šaldytuvo skyriaus 125 l + šaldiklio 18 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85x60,1x62,8 cm (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.399
nėra LT kataloge Bulgarija TP 1724 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A+++ klasė (98 kWh per metus / 0,266 kWh per 24 h), naud. talpa: 143 l; šaldytuvo skyriaus 125 l + šaldiklio 18 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, formelė ledukams, triukšmo lygis: 38 dB (A), matmenys A x P x G: 85x60,1x62,8 cm (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.349
nėra LT kataloge Bulgarija TPesf 1710 Nerūd. plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, stalo aukščio šaldytuvas, A++ klasė (93 kWh per metus / 0,254 kWh per 24 h), naud. talpa: 145 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 85x60,1x61,0 cm (gylis 64,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.399
nėra LT kataloge Bulgarija TP 1720 Stalo aukščio šaldytuvas, A+++ klasė (62 kWh per metus / 0,169 kWh per 24 h), naud. talpa: 145 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 2 daržovių dėžės, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 38 dB (A), matmenys A x P x G: 85x60,1x62,8 cm (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.349
. . Stalo aukščio šaldytuvai 55 cm pločio

nėra LT kataloge Bulgarija TP 1414 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A++ klasė (139 kWh per metus / 0,380 kWh per 24 h), naud. talpa: 122 l; šaldytuvo skyriaus 107 l + šaldiklio 15 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85x55,4x62,3 cm (gylis 65,8 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.299
nėra LT kataloge Bulgarija TP 1410 Stalo aukščio šaldytuvas, A++ klasė (92 kWh per metus / 0,252 kWh per 24 h), naud. talpa: 136 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 85x55,4x62,3 cm (gylis 65,8 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST.299
nėra LT kataloge Bulgarija T 1710 Stalo aukščio šaldytuvas, A+ klasė (119 kWh per metus / 0,325 kWh per 24 h), naud. talpa: 149 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 85x55,4x62,3 cm, klimato klasė: SN-ST.279
nėra LT kataloge Bulgarija T 1504 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A+ klasė (182 kWh per metus / 0,498 kWh per 24 h), naud. talpa: 133 l; šaldytuvo skyriaus 116 l + šaldiklio 17 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, Comfort plastikinės durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), įleidžiama tankenėlė durelių viršuje, matmenys A x P x G: 85x55,4x62,3 cm, klimato klasė: SN-ST.267
. . Stalo aukščio šaldytuvai 50 cm pločio

nėra LT kataloge Bulgarija Tsl 1414 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A+ klasė (177 kWh per metus / 0,484 kWh per 24 h), naud. talpa: 122 l; šaldytuvo skyriaus 107 l + šaldiklio 15 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.269
nėra LT kataloge Bulgarija T 1414 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A+ klasė (177 kWh per metus / 0,484 kWh per 24 h), naud. talpa: 122 l; šaldytuvo skyriaus 107 l + šaldiklio 15 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.229
nėra LT kataloge Bulgarija Tbe 1404 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, smėlio spalvos durelės ir kopusas, A+ klasė (177 kWh per metus / 0,484 kWh per 24 h), naud. talpa: 122 l; šaldytuvo skyriaus 107 l + šaldiklio 15 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, Comfort plastikinės durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), įleidžiama tankenėlė durelių viršuje, matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.259
nėra LT kataloge Bulgarija T 1404 Stalo aukščio šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A+ klasė (177 kWh per metus / 0,484 kWh per 24 h), naud. talpa: 122 l; šaldytuvo skyriaus 107 l + šaldiklio 15 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, CoolPlus funkcija, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, Comfort plastikinės durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, šalčio išlaikymo šaldiklyje trukmė nutrūkus elektros tiekimui 10 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.219
nėra LT kataloge Bulgarija T 1410 Stalo aukščio šaldytuvas, A+ klasė (118 kWh per metus / 0,321 kWh per 24 h), naud. talpa: 136 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 38 dB (A), matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.229
nėra LT kataloge Bulgarija Tb 1400 Stalo aukščio šaldytuvas, juodos spalvos durelės ir korpusas, A+ klasė (118 kWh per metus / 0,321 kWh per 24 h), naud. talpa: 136 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, Comfort plastikinės durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 38 dB (A), įleidžiama rankenėlė durelių viršuje, matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.249
nėra LT kataloge Bulgarija T 1400 Stalo aukščio šaldytuvas, A+ klasė (118 kWh per metus / 0,321 kWh per 24 h), naud. talpa: 136 l, valdymas sukiojamu reguliatoriumi, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, Comfort plastikinės durelių lentynėlės, 1 didelė daržovių dėžė, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), triukšmo lygis: 38 dB (A), įleidžiama rankenėlė durelių viršuje, matmenys A x P x G: 85x50,1x62,0 cm, klimato klasė: SN-ST.219
. . „Side-by-Side“ šaldytuvai

25 psl. Austrija CBNes 6256 Nerūd. plienas, Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh), NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų generatoriumi IceMaker (1,3 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A++ klasė (322 kWh per metus / 0,881 kWh per 24 h), el. valdymas sensorinis, skaitmeninis displėjus, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, HomeDialog sąsaja, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos + LED apšvietimas viršuje, BioFresh zonos LED apšvietimas, šaldiklio LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su teleskopiniais bėgeliais, GlassLine durelių lentynėlės, SuperCool režimas šaldytuve, DuoCooling, 2 šaldiklio stalčiai su automatinio įtraukimo mechanizmu, SuperFrost režimas šaldiklyje, naud. talpa 471 l; šaldytuvo skyrius 357 l (iš jų „BioFresh“ zonos 68 l) ir NoFrost šaldiklio skyrius 114 l, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai 45 h, triukšmo lygis: 43 dB (A), SoftSystem durelių uždarymo sistema, matmenys A x P x G: 203,9x91x61,5 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsako4199
25 psl. Austrija CBNbe 6256 Kreminė spalva, Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh), NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų generatoriumi IceMaker (1,3 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A++ klasė (322 kWh per metus / 0,881 kWh per 24 h), el. valdymas sensorinis, skaitmeninis displėjus, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, HomeDialog sąsaja, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos + LED apšvietimas viršuje, BioFresh zonos LED apšvietimas, šaldiklio LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su teleskopiniais bėgeliais, GlassLine durelių lentynėlės, SuperCool režimas šaldytuve, DuoCooling, 2 šaldiklio stalčiai su automatinio įtraukimo mechanizmu, SuperFrost režimas šaldiklyje, naud. talpa 471 l; šaldytuvo skyrius 357 l (iš jų „BioFresh“ zonos 68 l) ir NoFrost šaldiklio skyrius 114 l, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai 45 h, triukšmo lygis: 43 dB (A), SoftSystem durelių uždarymo sistema, matmenys A x P x G: 203,9x91x61,5 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsako3999
16, 20 psl. Vokietija SBSes 7165 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir plieno korpusas, Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su reguliuojama 0°C zona (BioFreshPlus), vyno šaldytuvu-rūsiu, bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų generatoriumi IceMaker (0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), A+/A+ klasė (432 kWh per metus / 1,183 kWh per 24 h), naud. talpa 593 l; šaldytuvo skyriaus 350 l (iš jų 0°C BioFreshPlus zonos 110 l) + vyno skyriaus 126 l (41 „Bordo“ buteliai) + NoFrost šaldiklio 117 l (4 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, vienas iš jų - dviejų dalių), elektroninis valdymas sensorinis, 2 skaitmeniniai LCD displėjai, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, HomeDialog-Ready sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje,  naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos, SuperCool režimas, daugiafunkcinė butelių lentynėlė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas k4299
22 psl. Vokietija SBSbs 8673 Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona, bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir ledukų generatoriumi IceMaker (0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), BlackSteel SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 121 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++/A+++ (255 kWh per metus / 0,696 kWh per 24 h), naud. talpa 629 l; šaldytuvo skyriaus 367 l (iš jų BioFresh zonos 133 l, 3 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 262 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai (vienas - iš 2 dalių), 6 iš jų - ant ratukų), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, 3699
21 psl. Vokietija SBSes 8663 Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis BluPerformance SmartDevice su 0°C BioFresh zona ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 121 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), energijos sąnaudų klasė A+++/A+++ (258 kWh per metus / 0,702 kWh per 24 h), naud. talpa 635 l; šaldytuvo skyriaus 367 l (iš jų BioFresh zonos 133 l, 3 stalčiai) + NoFrost šaldiklio 268 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai, 7 iš jų - ant ratukų), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius su aktyvintos anglies filtru FreshAir, priminimas apie filtro FreshAir keitimą, LED apšvietimas SignatureLight šaldytuvo skyriaus viršuje, galinės sienelės LED apšvietimas, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, SuperCool režimo i3099
nėra LT kataloge Vokietija SBSes 7353 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir plieno korpusas, Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh), bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų generatoriumi IceMaker (0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), A++/A++ klasė (385 kWh per metus / 1,053 kWh per 24 h), naud. talpa 663 l; šaldytuvo skyriaus 546 l (iš jų 0°C BioFresh zonos 155 l) + NoFrost šaldiklio 117 l (4 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, vienas iš jų - dviejų dalių), elektroninis valdymas sensorinis, 2 skaitmeniniai LCD displėjai, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, HomeDialog-Ready sąsaja, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje,  LED šaldytuvo skyriaus apšvietimas, SuperCool režimas, 2 stalčiai vaisiams ir daržovėms ant teleskopinių bėgelių, speciali lentynėlė buteliams, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), PremiumGlassLine durelių lentynėlės, VarioBox durelių lentyna, dėklas kiaušiniams (12 vnt.), BioFresh zona su s3599
nėra LT kataloge Vokietija SBSef 7343 Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh), bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir ledukų generatoriumi IceMaker (0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185,2 x 121 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++/A++ (383 kWh per metus / 1,048 kWh per 24 h), naud. talpa 654 l; šaldytuvo skyriaus 539 l (iš jų 0°C BioFresh zonos 155 l) + NoFrost šaldiklio 115 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai, vienas iš jų - dviejų dalių), elektroninis sensorinis valdymas, DuoCooling sistema, už durų įmontuoti 2 MagicEye LCD ekranai, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (6 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), Premiu2999
23 psl. Vokietija SBSef 7242 Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, SmartSteel lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, matmenys A x P x G: 185,2 x 121 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++/A++ (359 kWh per metus / 0,982 kWh per 24 h), naud. talpa 634 l; šaldytuvo skyriaus 381 l + NoFrost šaldiklio 253 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuoti 2 MagicEye LCD ekranai, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (7 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 vaisių ir daržovių stalčiai ant teleskopinių bėgelių, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, gar2099
23 psl. Vokietija SBS 7242 Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, baltos spalvos durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185,2 x 121 x 63 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 66,5 cm), energijos sąnaudų klasė A++/A++ (359 kWh per metus / 0,982 kWh per 24 h), naud. talpa 634 l; šaldytuvo skyriaus 381 l + NoFrost šaldiklio 253 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuoti 2 MagicEye LCD ekranai, skaitmeninė temperatūros indikacija, šaldytuvo skyriuje - PowerCooling ventiliatorius, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, greito atšaldymo SuperCool režimas šaldytuve, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (7 vnt., viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine durelių lentynėlės (5 vnt.), dėklas kiaušiniams (12 vnt.), 2 vaisių ir daržovių stalčiai ant teleskopinių bėgelių, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atida1777
117 psl. Austrija 7440002 Vandens filtras modeliams CBNes 6256, ECBN 6256, ECBN 6156, ECBN 5066, SBSes 8283 / 7273, CNes 6256 / 6156, CNes 5166, CNes 4066 47
121 psl. 9900004 Side-by-Side rinkinys aukščio suderinimui. Tinka BluPerformance nerūdijančio plieno modeliams SBSes XXXX 199
121 psl. 9900000 Side-by-Side rinkinys aukščio suderinimui. Tinka BluPerformance BlackSteel modeliams SBSbs XXXX 199
. . Šaldikliai NoFrost 70 cm pločio

60 psl. Vokietija GNP 5255 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 195 x 70 x 75 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 76,5 cm), A+++-20% klasė (162 kWh per metus / 0,442 kWh per 24 h), naud. talpa: 360 l, 8 stalčiai (iš jų 6 stalčiai ant teleskopinių bėgelių, 1- ant juostelių su ratukais), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 26 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams ruošti (su dangteliu), nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška r1249
60 psl. Vokietija GNP 4655 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 175 x 70 x 75 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 76,5 cm), A+++-20% klasė (148 kWh per metus / 0,404 kWh per 24 h), naud. talpa: 312 l, 7 stalčiai (iš jų 5 stalčiai ant teleskopinių bėgelių, 1- ant juostelių su ratukais), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 24 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams ruošti (su dangteliu), nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška r1179
nėra LT kataloge Vokietija GNP 4155 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 155 x 70 x 75 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 76,5 cm), A+++-20% klasė (133 kWh per metus / 0,364 kWh per 24 h), naud. talpa: 263 l, 6 stalčiai (iš jų 4 stalčiai ant teleskopinių bėgelių, 1- ant juostelių su ratukais), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 22 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams ruošti (su dangteliu), nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška r1099
nėra LT kataloge Vokietija GN 4113 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (293 kWh per metus / 0,802 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LED temperatūrų indikatoriai, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 345 l, 8 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 26 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 194,7x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.949
nėra LT kataloge Vokietija GN 3613 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (268 kWh per metus / 0,733 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LED temperatūrų indikatoriai, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 299 l, 7 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 24 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 175,1x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.879
120 psl. Vokietija 9881 804 Vario-Energy LIEBHERR Vario-Energy plokštė. Tinka 70 cm pločio NoFrost modeliams: GN 4113 / 3613 / 3113 / 2613, GNP 4166 / 3666 / 3166 / 4156 / 3656 / 3156. 65
. . Šaldikliai NoFrost 60 cm pločio

61 psl. Vokietija GNPes 4355 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir korpusas, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), A+++ klasė (168 kWh per metus / 0,460 kWh per 24 h), naud. talpa: 270 l, 8 stalčiai (iš jų 7 stalčiai ant ratukų), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams, nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su 1249
54, 61 psl. Vokietija GNP 4355 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 185 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), A+++ klasė (168 kWh per metus / 0,460 kWh per 24 h), naud. talpa: 270 l, 8 stalčiai (iš jų 7 stalčiai ant ratukų), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams, nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine durelės, lengvai keič1049
61 psl. Vokietija GNP 3755 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 165 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), A+++ klasė (155 kWh per metus / 0,422 kWh per 24 h), naud. talpa: 232 l, 7 stalčiai (iš jų 6 stalčiai ant ratukų), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 17 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams, nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine durelės, lengvai keič979
nėra LT kataloge Vokietija GNP 3255 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 145 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), A+++ klasė (141 kWh per metus / 0,384 kWh per 24 h), naud. talpa: 194 l, 6 stalčiai (iš jų 5 stalčiai ant ratukų), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 16 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams, nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine durelės, lengvai keič919
120 psl. Vokietija 9881 805 Vario-Energy LIEBHERR Vario-Energy plokštė. Tinka 60 cm pločio NoFrost BluPerformance modeliams: GNP(es) 4355, GNP 3755 / 3255, SBSes 8663, SBSbs 8673, SGNPes 4355, SGNPbs 4365. 65
nėra LT kataloge Vokietija GNP 2855 Šaldiklis BluPerformance SmartDevice su bešerkšne NoFrost sistema, matmenys A x P x G: 125 x 60 x 66,5 cm (gylis - neįskaičiuojant rankenos, su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu gylis yra 68,0 cm), A+++ klasė (127 kWh per metus / 0,346 kWh per 24 h), naud. talpa: 157 l, 5 stalčiai (iš jų 4 stalčiai ant ratukų), VarioSpace sistema, elektroninis sensorinis valdymas, už durų įmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas, skaitmeninė temperatūros indikacija, būsenos indikatorius, LED apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, užraktas nuo vaikų, priminimas apie valymą, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užšaldymo pajėgumas 15 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 20 h, 2 šalčio akumuliatoriai, forma ledukams, nedūžtančio stiklo lentynėlės, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-T, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine durelės, lengvai keič889
nėra LT kataloge Vokietija GNP 3056 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (245 kWh per metus / 0,670 kWh per 24 h), el. valdymas sensorinis, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, SmartGrid-Ready, LED vidaus apšvietimas, naud. talpa 257 l, 8 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 20 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 184,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate, HomeDialog modulis.779
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nėra LT kataloge Vokietija GNP 2756 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (225 kWh per metus / 0,616 kWh per 24 h), el. valdymas sensorinis, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, SmartGrid-Ready, LED vidaus apšvietimas, naud. talpa 221 l, 7 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 164,4x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate, HomeDialog modulis.719
nėra LT kataloge Bulgarija GNP 2356 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (206 kWh per metus / 0,563 kWh per 24 h), el. valdymas sensorinis, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, Net@Home sistema, HomeDialog sąsaja, SmartGrid-Ready, LED vidaus apšvietimas, naud. talpa 185 l, 6 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 16 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 14 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 42 dB (A), matmenys A x P x G: 144,7x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate, HomeDialog modulis.625
62 psl. Vokietija GNP 3013 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (243 kWh per metus / 0,665 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 253 l, 8 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 20 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 184,1x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.777
62 psl. Vokietija GNP 2713 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (225 kWh per metus / 0,616 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 221 l, 7 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 164,4x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.699
63 psl. Bulgarija GNPef 2313 „SmartSteel“ lengvai valomo plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (206 kWh per metus / 0,563 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 185 l, 6 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 16 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 14 h, triukšmo lygis: 42 dB (A), matmenys A x P x G: 144,7x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.699
63 psl. Bulgarija GNP 2313 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (206 kWh per metus / 0,563 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 185 l, 6 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 16 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 14 h, triukšmo lygis: 42 dB (A), matmenys A x P x G: 144,7x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.555
nėra LT kataloge Bulgarija GNP 1913 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (186 kWh per metus / 0,508 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 149 l, 5 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 15 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 14 h, triukšmo lygis: 42 dB (A), matmenys A x P x G: 125x60x63 cm (gylis 66,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, perskyrimo plokštė Vario-Iso-Plate.499
120 psl. Vokietija TYP 60 9988086 (9363210)Liebherr izoliacine plokste 60 cm (tinka GNP/GN 1956/2356/2756/3056, GNP 3013/2713/2313/1913, GNPef 2313, GNsl 2323, GN 1923/2303/2323/2723/3023, B 2756) 39
. . Šaldikliai 70 cm pločio

nėra LT kataloge Vokietija GP 4013 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A+++ klasė (191 kWh per metus / 0,521 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 399 l, 8 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 26 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 194,7x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.869
nėra LT kataloge Vokietija GP 3513 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A+++ klasė (176 kWh per metus / 0,481 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 350 l, 7 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 25 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 175,1x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.777
nėra LT kataloge Vokietija G 4013 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (286 kWh per metus / 0,783 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 399 l, 8 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 26 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 194,7x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.749
nėra LT kataloge Vokietija G 3513 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (264 kWh per metus / 0,722 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, vidaus apšvietimas, naud. talpa 350 l, 7 stalčiai (specialus stalčius žalumynams ir uogoms), užšaldymo pajėgumas 25 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 34 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 175,1x69,7x75 cm (gylis 78,5 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.699
. . Šaldikliai 60 cm pločio

64 psl. Bulgarija GP 2733 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (206 kWh per metus / 0,562 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 224 l, 7 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 22 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 28 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 164,4x60x63,2 cm (gylis 66,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas.549
64 psl. Bulgarija GP 2433 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (191 kWh per metus / 0,522 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 190 l, 6 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 22 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 26 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 144,7x60x63,2 cm (gylis 66,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas.499
nėra LT kataloge Bulgarija GP 2033 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (175 kWh per metus / 0,479 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 156 l, 5 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 19 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 125x60x63,2 cm (gylis 66,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas.449
. . Šaldikliai stalo aukščio (85 cm) ir 60 cm pločio

nėra LT kataloge Bulgarija GNP 1066 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A++ klasė (150 kWh per metus / 0,409 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 91 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 22 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x60,2x62,8 cm (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas.499
nėra LT kataloge Bulgarija GN 1066 Šaldiklis, bešerkšnė NoFrost sistema, A+ klasė (191 kWh per metus / 0,521 kWh per 24 h), elektroninis valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, naud. talpa 91 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 21 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 42 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x60,2x62,8 cm, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas.399
65 psl. Bulgarija GP 1486 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A+++ klasė (100 kWh per metus / 0,273 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 103 l, 4 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 23 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x60,2x62,8 cm  (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.425
65 psl. Bulgarija GPesf 1476 Nerūd. plieno durelės ir sidabrinės spalvos korpusas, šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (151 kWh per metus / 0,413 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 103 l, 4 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x60,2x62,8 cm  (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.479
65 psl. Bulgarija GP 1476 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (151 kWh per metus / 0,413 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 103 l, 4 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 24 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x60,2x62,8 cm  (gylis 66,3 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.349
. . Šaldikliai stalo aukščio (85 cm) ir 55 cm pločio

65 psl. Bulgarija GP 1376 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (151 kWh per metus / 0,413 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su skaitmenine indikacija, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 103 l, 4 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 23 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x55,3x62,4 cm  (gylis 65,9 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.249
nėra LT kataloge Bulgarija GP 1213 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A++ klasė (149 kWh per metus / 0,407 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 98 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 26 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x55,3x62,4 cm  (gylis 65,9 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.243
nėra LT kataloge Bulgarija Gsl 1223 Sidabrinės spalvos durelės ir korpusas, šaldiklis, A+ klasė (190 kWh per metus / 0,518 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, SuperFrost režimas, SmartFrost sistema, VarioSpace sistema, naud. talpa 98 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 26 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x55,3x62,4 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.309
nėra LT kataloge Bulgarija G 1223 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A+ klasė (190 kWh per metus / 0,518 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 98 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 26 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x55,3x62,4 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.219
nėra LT kataloge Bulgarija Gbe 1213 Smėlio spalvos durelės ir korpusas, šaldiklis su SmartFrost sistema, A+ klasė (190 kWh per metus / 0,518 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 98 l, 3 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 26 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 85,1x55,3x62,4 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.285
nėra LT kataloge Bulgarija GX 823 Šaldiklis su SmartFrost sistema, A+ klasė (172 kWh per metus / 0,470 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, LCD displėjus su grafine indikacija, optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, VarioSpace sistema, naud. talpa 68 l, 2 stalčiai, užšaldymo pajėgumas 8 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 18 h, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 63,1x55,3x62,4 cm, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai.239
. . Šaldymo dėžės

nėra LT kataloge Austrija GTP 4656 Šaldymo dėžė, A+++ klasė (175 kWh per metus / 0,478 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus rankenoje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, vidaus apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, StopFrost sistema, naud. talpa 419 l, užšaldymo pajėgumas 38 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 74 h, komplekte 6 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 16 vnt.), 1 šalčio akumuliatorius, šaldiklio padėklas-pertvara, SoftSystem durų švelnaus uždarymo sistema, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x164,4x80,7 cm, užraktas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, papildomi krepšiai (7113627).799
nėra LT kataloge Austrija GTP 3656 Šaldymo dėžė, A+++ klasė (152 kWh per metus / 0,414 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus rankenoje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, vidaus apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, StopFrost sistema, naud. talpa 331 l, užšaldymo pajėgumas 35 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 68 h, komplekte 5 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 13 vnt.), 1 šalčio akumuliatorius, šaldiklio padėklas-pertvara, SoftSystem durų švelnaus uždarymo sistema, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x136,9x80,7 cm, užraktas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, papildomi krepšiai (7113627).755
120 psl. Austrija 7113627 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GTP 3656/4656 23
nėra LT kataloge Austrija GTP 2756 Šaldymo dėžė, A+++ klasė (127 kWh per metus / 0,347 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus rankenoje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, vidaus apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, StopFrost sistema, naud. talpa 240 l, užšaldymo pajėgumas 25 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 110 h, komplekte 3 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 10 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, SoftSystem durų švelnaus uždarymo sistema, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x128,5x75,8 cm, užraktas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, papildomi krepšiai (7112251).655
120 psl. Austrija 7112251 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GTP 2756 23
67 psl. Austrija GTP 2356 Šaldymo dėžė, A+++ klasė (117 kWh per metus / 0,318 kWh per 24 h), el. valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus rankenoje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, vidaus apšvietimas, greito užšaldymo SuperFrost režimas, StopFrost sistema, naud. talpa 200 l, užšaldymo pajėgumas 23 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 100 h, komplekte 3 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 10 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, SoftSystem durų švelnaus uždarymo sistema, triukšmo lygis: 38 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x113,2x76 cm, užraktas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, papildomi krepšiai (7112317).559
120 psl. Austrija 7112317 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GTP 2356 23
nėra LT kataloge Austrija GT 6122 Šaldymo dėžė, A+ klasė (412 kWh per metus / 1,128 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 572 l, užšaldymo pajėgumas 33 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 59 h, komplekte 3 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 16 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 41 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x164,4x80,7 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7112727).599
nėra LT kataloge Austrija GT 4932 Šaldymo dėžė, A++ klasė (275 kWh per metus / 0,751 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 449 l, užšaldymo pajėgumas 31 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 74 h, komplekte 2 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 13 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x136,9x80,7 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7113553).569
nėra LT kataloge Austrija GT 4232 Šaldymo dėžė, A++ klasė (247 kWh per metus / 0,675 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 380 l, užšaldymo pajėgumas 29 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 64 h, komplekte 2 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 10 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x128,5x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7113557).525
67 psl. Austrija GT 3632 Šaldymo dėžė, A++ klasė (225 kWh per metus / 0,614 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 324 l, užšaldymo pajėgumas 28 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 60 h, komplekte 2 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 10 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x112,9x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7113557).485
67 psl. Austrija GT 3032 Šaldymo dėžė, A++ klasė (209 kWh per metus / 0,570 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 284 l, užšaldymo pajėgumas 27 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 54 h, komplekte 2 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 7 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 40 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x99,5x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7112725).449
nėra LT kataloge Austrija GT 2632 Šaldymo dėžė, A++ klasė (190 kWh per metus / 0,518 kWh per 24 h), vidaus apšvietimas, elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 237 l, užšaldymo pajėgumas 24 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 48 h, komplekte 2 krepšiai (maksimalus krepšių skaičius: 7 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x86,9x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7112725).419
nėra LT kataloge Austrija GT 2132 Šaldymo dėžė, A++ klasė (172 kWh per metus / 0,470 kWh per 24 h), elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, StopFrost sistema, naud. talpa 193 l, užšaldymo pajėgumas 20 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 36 h, komplekte 1 krepšys (maksimalus krepšių skaičius: 4 vnt.), šaldiklio padėklas-pertvara, triukšmo lygis: 39 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x75,4x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7112725).395
nėra LT kataloge Austrija GT 1432 Šaldymo dėžė, A++ klasė (149 kWh per metus / 0,408 kWh per 24 h), elektroninis valdymas rankenoje (sukiojamas reguliatorius), optinis Alarm indikatorius, greito užšaldymo SuperFrost režimas, SuperFrost režimo indikatorius, naud. talpa 137 l, užšaldymo pajėgumas 13 kg/24 h, šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 30 h, komplekte 1 krepšys (maksimalus krepšių skaičius: 4 vnt.), triukšmo lygis: 38 dB (A), matmenys A x P x G: 91,7x56,5x75,8 cm, užraktas gali būti įrengtas, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio padėklas, papildomi šalčio akumuliatoriai, užraktas, papildomi krepšiai (7112725).355
120 psl. Austrija 7112727 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GT 6122, GT 4921/6121, GTS 49120/61120 23
120 psl. Austrija 7113553 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GT 4932 23
120 psl. Austrija 7113557 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GT 3632/4232 23
120 psl. Austrija 7112725 Krepšys su rankenomis šaldymo dėžei GT 2156/2656/3056, GT 2132/2632/3032, GT 2121/2621/3021/3621/4221, GTS 26120/30120/36120/42120 23
120 psl. Austrija 9590835 Užraktas GT 6122/4932/4232/3632/3032/3632/2132/2122 GTS 3012/3612/4212/4612/4912/6112  NACHRUESTSATZ SCHLOSS GT/GTS SWING-DES. 23
. . Šaldiklis su stiklinėmis durimis

nėra LT kataloge Malaizija FDv 4613 Šaldiklis su bešerkšne „NoFrost“ sistema ir stiklinėmis durelėmis. Talpa: 461 l. Naudingoji talpa 307 l. Išorės matmenys A x P x G: 1999 x 670 x 730 mm. Vidaus matmenys A x P x G: 1275 x 532 x 568 mm. Energijos sąnaudos: 7,752 kWh per 24 h (pagal specialią profesionalių šaldymo prietaisų matavimo metodiką, be įjungto apšvietimo). Šaldimo sistema: cirkuliuojantis oras, bešerkšne „NoFrost“ sistema. Automatinis atitirpdymas (ypač efektyvus, karštomis dujomis, ~10 min.). Temperatūra: nuo -10°C iki -25°C. Baltos spalvos korpusas. Trigubo stiklo durys su elektriniu pašildymu. Aliuminio rėmelis. Nerūd. plieno rankena. Reklaminis displėjus viršuje (su LED apšvietimu). Vidus: specialus profesionaliems prietaisams skirtas plastikas. Elektroninis valdymas. Temperatūros displėjus su skaitmenine indikacija. Vertikalus LED vidaus apšvietimas (abiejuose šonuose). Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas. 5 lentynos-grotelės (padengtos plastiku), iš jų 4 - perkeliamos į norimą aukštį. Maksimali lentynos apkr1857
. . Vyno šaldytuvai-rūsiai

102 psl. Austrija WTes 5872 Nerūd. plienas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, matmenys A x P x G: 192x70x74,2 cm (gylis 77,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (180 kWh per metus / 0,493 kWh per 24 h), naud. talpa 496 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 178 vnt., elektroninis valdymas sensorinis, skaitmeninis LCD displėjus, 3 atskiros temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, LED vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, HomeDialog-Ready sąsaja, 13 lentynėlių, iš jų 10 medinių lentynėlių su teleskopiniais bėgeliais (įskaitant 1 medinę lentynėlę su nulenkiama priekine dalimi - prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras, triukšmo lygis: 37 dB (A), klimato klasė: SN-ST, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, durelių užraktas2899
102 psl. Austrija WTes 5972 Nerūd. plienas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, matmenys A x P x G: 192x70x74,2 cm (gylis 77,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (182 kWh per metus / 0,498 kWh per 24 h), naud. talpa 516 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 211 vnt., elektroninis valdymas sensorinis, skaitmeninis LCD displėjus, 2 atskiros temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, LED vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, HomeDialog-Ready sąsaja, 10 lentynėlių, iš jų 8 medinių lentynėlių su teleskopiniais bėgeliais (įskaitant 1 medinę lentynėlę su nulenkiama priekine dalimi - prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-ST, naujo dizaino ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, durelių užraktas 2845
103 psl. Austrija WTpes 5972 Nerūd. plienas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, matmenys A x P x G: 192x70x74,2 cm (gylis 77,7 cm yra su atstumą iki sienos užtikrinančiu laikikliu), A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (182 kWh per metus / 0,498 kWh per 24 h), naud. talpa 516 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 155 vnt., elektroninis valdymas sensorinis, skaitmeninis LCD displėjus, 2 atskiros temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, LED vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, HomeDialog-Ready sąsaja, 6 lentynėlių, iš jų 5 medinių lentynėlių su teleskopiniais bėgeliais (įskaitant 2 lentynėles vertikaliam butelių laikymui), FreshAir aktyvintos anglies filtras, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, durelių užraktas viršutinėje durelių dalyje, lengvai keičiam2899
103 psl. Austrija WTes 1672 Nerūd. plienas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, matmenys A x P x G: 82,2x60x57,5 cm, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (137 kWh per metus / 0,375 kWh per 24 h), naud. talpa 95 l (34 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių: 14 vnt., 20 vnt. apačioje), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), 2 atskiros temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, apsauga nuo vaikų, 5 lentynėlės, iš jų 3 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, aktyvintos anglies filtras FreshAir (bendras abiems zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, durelių užraktas durelių apačioje, lengvai keiči1445
105 psl. Austrija WTb 4212 Juodos spalvos, vyno šaldytuvas-rūsys Vinothek, matmenys A x P x G: 165x60x73,9 cm, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (168 kWh per metus / 0,460 kWh per 24 h), naud. talpa 395 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 200 vnt., elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus, 6 temperatūros zonos, palaipsniui pereinančios nuo +5°C iki +18°C, vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, 6 lentynėlės, iš jų 5 medinės lentynėlės, aktyvintos anglies filtras FreshAir, lavos akmenukai drėgmės palaikymui, triukšmo lygis: 41 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su juodos spalvos rėmeliu, lengvai keičiamas durelių tarpiklis, keičiama durelių atidarymo kryptis, atskirai užsakomi priedai: aktyvintos anglies filtras FreshAir, lavos akmenukai, medinė lentynėlė, pritvirtinamų kort1099
nėra LT kataloge Austrija WKt 6451 „Terra“ spalvos, vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, matmenys A x P x G: 193x74,7x75,9 cm, A++ klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (118 kWh per metus / 0,323 kWh per 24 h), naud. talpa 625 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 312 vnt., elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus, 1 temperatūros zona, nuo +5°C iki +20°C, vidaus LED apšvietimas, optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, HomeDialog-Ready sąsaja, 7 lentynėlės, iš jų 6 medinės lentynėlės, aktyvintos anglies filtras FreshAir, triukšmo lygis: 41 dB (A), klimato klasė: SN-T, durelių užraktas viršutinėje korpuso dalyje, ergonomiška rankenėlė su stumtuvais, SwingLine dizaino durelės, keičiama durelių atidarymo kryptis, atskirai užsakomi priedai: aktyvintos anglies filtras FreshAir, medinė lentynėlė, pritvirtinamų kortelių sistema.1399
104 psl. Austrija WKb 4212 Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu ir juodos spalvos korpusas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinothek, matmenys A x P x G: 165x60x73,9 cm, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (168 kWh per metus / 0,458 kWh per 24 h), naud. talpa 395 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 200 vnt., elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus, 1 temperatūros zona, nuo +5°C iki +20°C, vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, 6 lentynėlės, iš jų 5 medinės lentynėlės, aktyvintos anglies filtras FreshAir, triukšmo lygis: 41 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su juodos spalvos rėmeliu, lengvai keičiamas durelių tarpiklis, keičiama durelių atidarymo kryptis, atskirai užsakomi priedai: durelių užraktas, aktyvintos anglies filtras FreshAir, medinė lentynėlė, pritvirtinamų kortelių sistem1049
104 psl. Austrija WKb 3212 Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu ir juodos spalvos korpusas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinothek, matmenys A x P x G: 135x60x73,9 cm, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (161 kWh per metus / 0,441 kWh per 24 h), naud. talpa 309 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 164 vnt., elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus, 1 temperatūros zona, nuo +5°C iki +20°C, vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, 4 lentynėlės, iš jų 3 medinės lentynėlės, aktyvintos anglies filtras FreshAir, triukšmo lygis: 39 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su juodos spalvos rėmeliu, lengvai keičiamas durelių tarpiklis, keičiama durelių atidarymo kryptis, atskirai užsakomi priedai: durelių užraktas, aktyvintos anglies filtras FreshAir, medinė lentynėlė, pritvirtinamų kortelių sistem849
105 psl. Austrija WKb 1812 Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rėmeliu ir juodos spalvos korpusas, vyno šaldytuvas-rūsys Vinothek, matmenys A x P x G: 89x60x61,9 cm, A+ klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (113 kWh per metus / 0,307 kWh per 24 h), naud. talpa 134 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 66 vnt., elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis displėjus, 1 temperatūros zona, nuo +5°C iki +20°C, vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, 3 lentynėlės, iš jų 2 plieninės lentynėlės, aktyvintos anglies filtras FreshAir, triukšmo lygis: 38 dB (A), klimato klasė: SN-ST, ergonomiška SlimLine rankenėlė, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su juodos spalvos rėmeliu, lengvai keičiamas durelių tarpiklis, keičiama durelių atidarymo kryptis, atskirai užsakomi priedai: durelių užraktas, aktyvintos anglies filtras FreshAir, plieninė lentynėlė, pritvirtinamų kortelių sis679
nėra LT kataloge Austrija WKes 653 „SmartSteel“ lengvai valomas plienas, vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, matmenys A x P x G: 61,2x42,5x47,8 cm, A++ klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (75 kWh per metus / 0,205 kWh per 24 h), naud. talpa 38 l, talpa 0,7 l „Bordeaux“ buteliais 12 vnt., elektroninis valdymas sensorinis, skaitmeninis LCD displėjus, 1 temperatūrinės zona, nuo +5°C iki +20°C, LED vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, užraktas nuo vaikų, 3 medinės lentynėlės, medinis stalčiukas priedams, FreshAir aktyvintos anglies filtras, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: SN, naujo dizaino HardLine tonuoto termozoliacinio stiklo durelės su „SmartSteel“ lengvai valomo plieno rėmeliu, durelių užraktas apatinėje durelių dalyje, nekeičiama durelių atidarymo kryptis - vyriai dešinėje, galima kabinti ant sienos, atskirai užsakomi priedai: aktyvintos anglies filtras FreshAir, pritvirtinamų kortelių sistema, a1199
nėra LT kataloge Austrija ZKes 453 „SmartSteel“ plienas, cigarų saugykla Humidor, el. energijos sąnaudos 162 kWh per metus / 0,443 kWh per 24 h, naud. talpa 39 l, elektroninis valdymas sensorinis, skaitmeninis LCD displėjus, temperatūra nuo +16°C iki +20°C, drėgmė nuo 68% iki 75%, LED vidaus apšvietimas (gali būti ir visada įjungtas arba prislopintas), optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, 2 medinės lentynos ir 2 mediniai stalčiukai, aktyvintos anglies filtras FreshAir, matmenys A x P x G: 61,2x42,5x47,8 cm, su tonuoto termozoliacinio stiklo durelėmis, durelių užraktas, triukšmo lygis: 40 dB (A), klimato klasė: N; galima kabinti ant sienos, atskirai užsakomi priedai: aktyvintos anglies filtras FreshAir, apatinės dalies dangtis, naudojamas kabinant ant sienos.1699
117 psl. Austrija 9881 289 FreshAir Aktyvuotos anglies filtras (2 vnt.) WTes 1672, UWT 1682, UWTes 1672, WKEgb 582, WKEgw 582, UWKes 1752 25
117 psl. Austrija 9881 291 FreshAir Aktyvuotos anglies filtras (2 vnt.) SBSes 7165, WKEes 553, WT 59/58/42, WK 64/55/45/42/32/18. Dėmesio! Netinka šiems modeliams: WTes 1672, UWT 1682, UWTes 1672, WKEgb 582, WKEgw 582, UWKes 1752, Wkes 653, ZKes 453.25
119 psl. Austrija 9590785 -02 Lavos akmenėliai drėgmės lygiui vyno šaldytuvuose-rūsiuose padidinti 23
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