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Kilmės šalis

Modelis

Aprašymas
Rekom. mažm. € su 

PVM

Įmontuojami Side-by-Side 120 cm pločio

Vokietija SBS 70I4 SIGN 3576 + IKBP 3560 SIGN 3576 + IKBP 3560

Vokietija SBS 70I4 003 SIGN 3576 + IKB 3560 SIGN 3576 + IKB 3560

Vokietija SBS 70I2 SIGN 3524 + IK 3520 SIGN 3524 + IK 3520

Įmontuojami 91 cm pločio

Austrija ECBN 6256 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh, su 2 atskiro skirtingo drėgnumo stalčiais), bešerkšniu NoFrost šaldikliu (ištraukiami stalčiai) ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (1,3 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A++ klasė (322 kWh per metus / 0,881 kWh per 24 h), naud. talpa 471 l; šaldytuvo skyriaus 357 l (iš jų BioFresh zonos 68 l) + NoFrost šaldiklio 114 l (2 ištraukiami „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, DuoCooling sistema, 2 kompresoriai, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose + LED apšvietimas viršuje, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), daržovių stalčiukų LED apšvietimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėl4299
Austrija ECBN 6156 -001 d. Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh, su 2 atskiro skirtingo drėgnumo stalčiais), bešerkšniu NoFrost šaldikliu (ištraukiami stalčiai) ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (1,3 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A+ klasė (410 kWh per metus / 1,121 kWh per 24 h), naud. talpa 471 l; šaldytuvo skyriaus 357 l (iš jų BioFresh zonos 68 l) + NoFrost šaldiklio 114 l (2 ištraukiami „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, DuoCooling sistema, 2 kompresoriai, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose + LED apšvietimas viršuje, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 daugiafunkcinės integruotos butelių lentynėlės, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kia3999
Austrija ECBN 6156 -617 k. Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh, su 2 atskiro skirtingo drėgnumo stalčiais), bešerkšniu NoFrost šaldikliu (ištraukiami stalčiai) ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (1,3 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A+ klasė (410 kWh per metus / 1,121 kWh per 24 h), naud. talpa 471 l; šaldytuvo skyriaus 357 l (iš jų BioFresh zonos 68 l) + NoFrost šaldiklio 114 l (2 ištraukiami „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, DuoCooling sistema, 2 kompresoriai, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose + LED apšvietimas viršuje, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 daugiafunkcinės integruotos butelių lentynėlės, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kia3999

Įmontuojami 76 cm pločio

Austrija ECBN 5066 -001 d. Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh, su 2 atskiro skirtingo drėgnumo stalčiais), bešerkšniu NoFrost šaldikliu (ištraukiami stalčiai) ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (1,0 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A++ klasė (287 kWh per metus / 0,785 kWh per 24 h), naud. talpa 379 l; šaldytuvo skyriaus 276 l (iš jų BioFresh zonos 57 l) + NoFrost šaldiklio 103 l (2 ištraukiami „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, DuoCooling sistema, 2 kompresoriai, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiau3799
Austrija ECBN 5066 -617 k. Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona (BioFresh, su 2 atskiro skirtingo drėgnumo stalčiais), bešerkšniu NoFrost šaldikliu (ištraukiami stalčiai) ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (1,0 kg / 24h, prijungimas prie vandentekio), A++ klasė (287 kWh per metus / 0,785 kWh per 24 h), naud. talpa 379 l; šaldytuvo skyriaus 276 l (iš jų BioFresh zonos 57 l) + NoFrost šaldiklio 103 l (2 ištraukiami „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, DuoCooling sistema, 2 kompresoriai, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, dėklas kiau3799

Įmontuojami 2-jų durų šaldytuvai su „BioFresh" zona ir su „NoFrost" sistemos šaldikliu

Vokietija ICBN 3386 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), A++ klasė (232 kWh per metus / 0,633 kWh per 24 h), naud. talpa 233 l; šaldytuvo skyriaus 176 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + NoFrost šaldiklio 57 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, viršutinis iš dviejų dalių, 1 stalčius ant juostelių su ratukais), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant telesk1899
Vokietija ICBN 3376 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh 2 stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (236 kWh per metus / 0,644 kWh per 24 h), naud. talpa 238 l; šaldytuvo skyriaus 176 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, 2 stalčiai ant juostelių su ratukais), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio 1599
Vokietija ICBN 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (235 kWh per metus / 0,643 kWh per 24 h), naud. talpa 237 l; šaldytuvo skyriaus 175 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, ša1325

Įmontuojami 2-jų durų šaldytuvai su „BioFresh" zona

Vokietija ICBP 3266 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir SmartFrost šaldikliu, A+++ klasė (162 kWh per metus / 0,442 kWh per 24 h), naud. talpa 261 l; šaldytuvo skyriaus 204 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, 1 stalčius ant juostelių su ratukais), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo1575
Vokietija ICBS 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (240 kWh per metus / 0,655 kWh per 24 h), naud. talpa 255 l; šaldytuvo skyriaus 175 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laik999
Vokietija ICBS 3224 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (232 kWh per metus / 0,635 kWh per 24 h), naud. talpa 261 l; šaldytuvo skyriaus 204 l (iš jų BioFresh zonos 67 l) + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laik999

Įmontuojami 2-jų durų šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost" sistemos šaldikliu

Vokietija ICN 3386 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu ir automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (0,8 kg / 24h, su 1,2 l vandens rezervuaru šaldytuvo skyriuje), A++ klasė (225 kWh per metus / 0,615 kWh per 24 h), naud. talpa 248 l; šaldytuvo skyriaus 191 l + NoFrost šaldiklio 57 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, viršutinis iš dviejų dalių, 1 stalčius ant juostelių su ratukais), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolona kairiame šaldytuvo skyriaus šone, 1 BioCool-Box stalčius ant teleskopinių bėgelių, BioCool-Box stalčiaus LED apšvietimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio 1599
Vokietija ICN 3376 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,628 kWh per 24 h), naud. talpa 255 l; šaldytuvo skyriaus 193 l + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, 2 stalčiai ant juostelių su ratukais), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolona kairiame šaldytuvo skyriaus šone, 1 BioCool-Box stalčius ant teleskopinių bėgelių, BioCool-Box stalčiaus LED apšvietimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), NoFrost šaldiklio LED apšvietimas, Vario1379
Vokietija ICN 3314 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h), naud. talpa 256 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavim999
Vokietija ICUN 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h), naud. talpa 256 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 20 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant 899
Vokietija ICUNS 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su bešerkšniu NoFrost šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h), naud. talpa 256 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + NoFrost šaldiklio 62 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosio799

Įmontuojami 2-jų durų šaldytuvai-šaldikliai

Vokietija ICP 3334 YPAČ TYLUS IR EKONOMIŠKAS Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A+++-20% klasė (125 kWh per metus / 0,342 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis perspėjantis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 23 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 31 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys an1299
Vokietija ICP 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A+++ klasė (156 kWh per metus / 0,427 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 23 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarym1099
Vokietija ICP 2924 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A+++ klasė (142 kWh per metus / 0,387 kWh per 24 h), naud. talpa 241 l; šaldytuvo skyriaus 184 l + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 23 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 33 dB (A), niša 157,4-159x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - i999
Vokietija ICS 3334 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (235 kWh per metus / 0,642 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti 819
Vokietija ICS 3234 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (228 kWh per metus / 0,622 kWh per 24 h), naud. talpa 281 l; šaldytuvo skyriaus 224 l + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti 819
Vokietija ICS 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A+ klasė (299 kWh per metus / 0,817 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, daržovių stalčius, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo s599
Vokietija ICS 3224 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A+ klasė (290 kWh per metus / 0,792 kWh per 24 h), naud. talpa 281 l; šaldytuvo skyriaus 224 l + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, DuoCooling sistema, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, daržovių stalčius, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo s599
Vokietija ICU 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (235 kWh per metus / 0,642 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - o799
Vokietija ICUS 3324 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (224 kWh per metus / 0,611 kWh per 24 h), naud. talpa 274 l; šaldytuvo skyriaus 194 l + SmartFrost šaldiklio 80 l (3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-ST, atskirai659
Vokietija ICUS 3224 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (217 kWh per metus / 0,593 kWh per 24 h), naud. talpa 281 l; šaldytuvo skyriaus 224 l + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-ST, atskirai669
Vokietija ICUS 2924 Įmont. šaldytuvas-šaldiklis su SmartFrost šaldikliu, A++ klasė (203 kWh per metus / 0,556 kWh per 24 h), naud. talpa 241 l; šaldytuvo skyriaus 184 l + SmartFrost šaldiklio 57 l (2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box stalčius ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 22 h, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 157,4-159x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, kli649

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai su „BioFresh" zona (niša 177,2-178,8 cm)

Vokietija IKBP 3560 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 2 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kuriuos galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A+++ klasė (89 kWh per metus / 0,242 kWh per 24 h), naud. talpa 301 l; šaldytuvo skyriaus 301 l (iš jų BioFresh zonos 90 l), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžt1545
Vokietija IKB 3560 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 2 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kuriuos galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (133 kWh per metus / 0,363 kWh per 24 h), naud. talpa 301 l; šaldytuvo skyriaus 301 l (iš jų BioFresh zonos 90 l), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžt1429
Vokietija IKBP 3520 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 2 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A+++ klasė (89 kWh per metus / 0,242 kWh per 24 h), naud. talpa 301 l; šaldytuvo skyriaus 301 l (iš jų BioFresh zonos 90 l) l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravi1155
Vokietija IKB 3520 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 2 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (133 kWh per metus / 0,363 kWh per 24 h), naud. talpa 301 l; šaldytuvo skyriaus 301 l (iš jų BioFresh zonos 90 l) l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravi1019
Vokietija IKBP 3564 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 2 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kuriuos galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)]) ir **** šaldikliu, A+++ klasė (160 kWh per metus / 0,438 kWh per 24 h), naud. talpa 284 l; šaldytuvo skyriaus 257 l (iš jų BioFresh zonos 90 l) + **** šaldiklio 27 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, nau1595
Vokietija IKB 3564 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 2 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kuriuos galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir **** šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h), naud. talpa 284 l; šaldytuvo skyriaus 257 l (iš jų BioFresh zonos 90 l) + **** šaldiklio 27 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo1455
Vokietija IKB 3524 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [3 BioFresh stalčiai - 2 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir **** šaldikliu, A++ klasė (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h), naud. talpa 284 l; šaldytuvo skyriaus 257 l (iš jų BioFresh zonos 90 l) + **** šaldiklio 27 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 17 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: d1019

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai (niša 177,2-178,8 cm)

Vokietija IKF 3514 Įmont. 1 durų šaldytuvas su specialia ištraukiame lentyna ir **** šaldikliu, A++ klasė (214 kWh per metus / 0,584 kWh per 24 h), naud. talpa 306 l; šaldytuvo skyriaus 279 l  + **** šaldiklio 27 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, speciali ištraukiama lentyna ant teleskopinių bėgelių, 2 išimami krepšiai buteliams, 2 vaisių ir daržovių stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), butelių lentynėlė, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 17 h, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos k929
Vokietija IKF 3510 Įmont. 1 durų šaldytuvas su specialia ištraukiame lentyna, A++ klasė (117 kWh per metus / 0,319 kWh per 24 h), naud. talpa 325 l; šaldytuvo skyriaus 325 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, speciali ištraukiama lentyna ant teleskopinių bėgelių, 2 išimami krepšiai buteliams, 2 vaisių ir daržovių stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), butelių lentynėlė, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo ti899
Vokietija IK 3520 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (117 kWh per metus / 0,319 kWh per 24 h), naud. talpa 325 l; šaldytuvo skyriaus 325 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 2 BioCool-Box  stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), butelių lentynėlė, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, FlexSystem, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, specialus ribotuvas, suma819
Vokietija IK 3524 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi ir **** šaldikliu, A++ klasė (214 kWh per metus / 0,584 kWh per 24 h), naud. talpa 306 l; šaldytuvo skyriaus 279 l  + **** šaldiklio 27 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 2 BioCool-Box  stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), butelių lentynėlė, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 17 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į 829

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai su „BioFresh" zona (niša 139,7-141,3 cm)

Vokietija IKBP 2760 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A+++ klasė (83 kWh per metus / 0,226 kWh per 24 h), naud. talpa 230 l; šaldytuvo skyriaus 230 l (iš jų BioFresh zonos 59 l), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtanč1299
Vokietija IKB 2760 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (124 kWh per metus / 0,339 kWh per 24 h), naud. talpa 230 l; šaldytuvo skyriaus 230 l (iš jų BioFresh zonos 59 l), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtanč1099
Vokietija IKB 2720 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 Fruit&Vegetable-Safe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (125 kWh per metus / 0,340 kWh per 24 h), naud. talpa 230 l; šaldytuvo skyriaus 230 l (iš jų BioFresh zonos 59 l), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 139,7-141,3x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam 949
Vokietija IKBP 2764 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir **** šaldikliu, A+++ klasė (140 kWh per metus / 0,382 kWh per 24 h), naud. talpa 216 l; šaldytuvo skyriaus 196 l (iš jų BioFresh zonos 59 l) + **** šaldiklio 20 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo t1299
Vokietija IKB 2724 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 HydroSafe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir **** šaldikliu, A++ klasė (202 kWh per metus / 0,552 kWh per 24 h), naud. talpa 216 l; šaldytuvo skyriaus 196 l (iš jų BioFresh zonos 59 l) + **** šaldiklio 20 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 139,7-141,3x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: d949
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Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai (niša 139,7-141,3 cm)

Vokietija IK 2764 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi ir **** šaldikliu, A++ klasė (187 kWh per metus / 0,512 kWh per 24 h), naud. talpa 235 l; šaldytuvo skyriaus 215 l + **** šaldiklio 20 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolona kairiame šaldytuvo skyriaus šone, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant teleskopinių bėgelių, BioCool skyriaus LED apšvietimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), n999
Vokietija IK 2760 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (109 kWh per metus / 0,296 kWh per 24 h), naud. talpa 251 l; šaldytuvo skyriaus 251 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolona kairiame šaldytuvo skyriaus šone, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant teleskopinių bėgelių, BioCool skyriaus LED apšvietimas, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), VarioSafe lentynėlė-stalčiukas, butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 139,7-141,3x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima k999
Vokietija IK 2720 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (109 kWh per metus / 0,297 kWh per 24 h), naud. talpa 252 l; šaldytuvo skyriaus 252 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), butelių lentynėlė, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 139,7-141,3x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, specialus ribotuvas, sumažinantis du779

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai su „BioFresh" zona (niša 122,0-123,6 cm)

Vokietija IKB 2360 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 Fruit&Vegetable-Safe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (121 kWh per metus / 0,329 kWh per 24 h), naud. talpa 196 l; šaldytuvo skyriaus 196 l (iš jų BioFresh zonos 59 l), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolonos abiejuose šaldytuvo skyriaus šonuose, BioFresh zonos LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), daugiafunkcinė integruota butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių len999
Vokietija IKB 2320 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 Fruit&Vegetable-Safe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)], A++ klasė (121 kWh per metus / 0,329 kWh per 24 h), naud. talpa 196 l; šaldytuvo skyriaus 196 l (iš jų BioFresh zonos 59 l), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam in819
Vokietija IKB 2324 Įmont. 1 durų šaldytuvas su 0°C zona [2 BioFresh stalčiai - 1 DrySafe (žemo drėgnumo) ir 1 Fruit&Vegetable-Safe (aukšto drėgnumo), kurį galima perjungti į Drysafe (žemo drėgnumo)] ir **** šaldikliu, A++ klasė (189 kWh per metus / 0,517 kWh per 24 h), naud. talpa 182 l; šaldytuvo skyriaus 166 l (iš jų BioFresh zonos 59 l) + **** šaldiklio 16 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, PowerCooling ventiliatorius šaldytuvo skyriuje, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, BioFresh zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 13 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durel819

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai (niša 122,0-123,6 cm)

Vokietija IK 2320 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (105 kWh per metus / 0,286 kWh per 24 h), naud. talpa 217 l; šaldytuvo skyriaus 217 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės.699
Vokietija IKS 2330 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (105 kWh per metus / 0,286 kWh per 24 h), naud. talpa 217 l; šaldytuvo skyriaus 217 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, SoftSystem durelių uždarymo sistema.619
Vokietija IK 2324 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi ir **** šaldikliu, A++ klasė (174 kWh per metus / 0,476 kWh per 24 h), naud. talpa 201 l; šaldytuvo skyriaus 185 l + **** šaldiklio 16 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 13 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo svie699
Vokietija IKS 2334 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi ir **** šaldikliu, A++ klasė (174 kWh per metus / 0,476 kWh per 24 h), naud. talpa 201 l; šaldytuvo skyriaus 185 l + **** šaldiklio 16 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 1 BioCool-Box  stalčiukas ant juostelių su ratukais, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 13 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 122-123,6x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, VarioSafe lentynėlė-stalčiukas,639

Įmontuojami 1-ių durų šaldytuvai (niša 88 cm)

Vokietija SIBP 1650 Yra abiejų išorinių šonų ir viršaus pašildymas - TINKA montuoti po ir/arba šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, įmont. 1 durų šaldytuvas tik su 0°C zona (BioFresh, su 4 stalčiais, galima nustatyti į HydroSafe arba DrySafe), A+++ klasė (73 kWh per metus / 0,198 kWh per 24 h), naud. talpa 84 l;  BioFresh zonos 84 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, ventiliatorius, garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, optinis ir garsinis perspėjantis Alarm signalas, 3 BioFresh zonos stalčiukai ant juostelių su ratukais, FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo s979
Vokietija IKP 1660 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A+++ klasė (65 kWh per metus / 0,177 kWh per 24 h), naud. talpa 151 l; šaldytuvo skyriaus 151 l, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, naujo tipo apšvietimas - LED šviesos kolona kairiame šaldytuvo skyriaus šone, 2 BioCool-Box dėžutės, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, naujo tipo sviestinė, PremiumGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo svie849
Vokietija IKS 1620 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi, A++ klasė (98 kWh per metus / 0,266 kWh per 24 h), naud. talpa 151 l; šaldytuvo skyriaus 151 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 2 BioCool-Box  stalčiukai, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, naujo tipo VarioBox durelių dėžutės, SoftSystem durelių uždarymo sistema.575
Vokietija IKS 1624 Įmont. 1 durų šaldytuvas su BioCool skyriumi ir **** šaldikliu, A++ klasė (147 kWh per metus / 0,401 kWh per 24 h), naud. talpa 134 l; šaldytuvo skyriaus 118 l + **** šaldiklio 16 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas, 2 BioCool-Box  stalčiukai, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (viena iš jų – dviejų dalių), ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 13 h, forma ledukams ruošti (su dangteliu), triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: N, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, for575

Įmontuojami šaldikliai (niša 177,2-178,8 cm)

Vokietija SIGN 3576 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis su automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu IceMaker (talpa 1,5 kg, pajėgumas 0,8 kg / 24h, prijungimas prie vandentiekio), A++ klasė (241 kWh per metus / 0,660 kWh per 24 h), naud. talpa 209 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai, vienas jų iš dviejų dalių; 5 stalčiai - ant teleskopinių bėgelių), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, NoFrost šaldiklio LED apšvietimas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant d1555
Vokietija SIGN 3556 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis, A++ klasė (244 kWh per metus / 0,668 kWh per 24 h), naud. talpa 213 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai, 6 stalčiai - ant teleskopinių bėgelių), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, NoFrost šaldiklio LED apšvietimas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam i1333
Vokietija SIGN 3524 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis, A++ klasė (244 kWh per metus / 0,668 kWh per 24 h), naud. talpa 213 l (8 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis perspėjantis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, forma ledukams ruošti (su dangteliu), šaldiklio užšaldymo pajėgumas 18 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, triukšmo lygis: 39 dB (A), niša 177,2-178,8x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, specialus ribotuvas, 1199

Įmontuojami šaldikliai (niša 139,7-141,3 cm)

Vokietija SIGN 2756 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis, A++ klasė (207 kWh per metus / 0,567 kWh per 24 h), naud. talpa 157 l (6 permatomi FrostSafe stalčiai, 4 stalčiai - ant teleskopinių bėgelių), elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, NoFrost šaldiklio LED apšvietimas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 14 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 14 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 139,7-141,3x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: S1139
Įmontuojami šaldikliai (niša 87,4-89,0 cm)

Vokietija IGN 1664 Yra viršaus pašildymas - TINKA montuoti po kitu įmontuojamu prietaisu, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis, A++ klasė (159 kWh per metus / 0,435 kWh per 24 h), naud. talpa 84 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai, 3 stalčiai - ant juostelių su ratukais), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 12 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio 919
Vokietija IG 1624 Yra viršaus pašildymas - TINKA montuoti po kitu įmontuojamu prietaisu, įmont. SmartFrost sistemos šaldiklis, A++ klasė (159 kWh per metus / 0,434 kWh per 24 h), naud. talpa 100 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 12 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, triukšmo lygis: 35 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°.747
Vokietija IGS 1624 Yra viršaus pašildymas - TINKA montuoti po kitu įmontuojamu prietaisu, įmont. SmartFrost sistemos šaldiklis, A++ klasė (159 kWh per metus / 0,434 kWh per 24 h), naud. talpa 100 l (4 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais Comfort, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 12 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 87,4-89x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: slankiosios durys, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, SoftSystem durelių uždarymo sistema.679

Įmontuojami šaldikliai (niša 71,4-73,0 cm)

Vokietija IGN 1064 Yra viršaus pašildymas - TINKA montuoti po kitu įmontuojamu prietaisu, įmont. bešerkšnis NoFrost šaldiklis, A++ klasė (146 kWh per metus / 0,398 kWh per 24 h), naud. talpa 63 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai, 2 stalčiai - ant juostelių su ratukais), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 37 dB (A), niša 71,4-73x56-57xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio 825
Vokietija IG 1024 Yra viršaus pašildymas - TINKA montuoti po kitu įmontuojamu prietaisu, įmont. SmartFrost sistemos šaldiklis, A++ klasė (144 kWh per metus / 0,393 kWh per 24 h), naud. talpa 73 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 71,4-73x56-57xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°.699

Po stalviršiu įmontuojamai šaldytuvai

Vokietija SUIB 1550 Montuojamas po STALVIRŠIU šaldytuvas tik su 0°C zona (BioFresh, su 3 stalčiais, galima nustatyti į HydroSafe arba DrySafe), A+++ klasė (71 kWh per metus / 0,194 kWh per 24 h), naud. talpa 80 l;  BioFresh zonos 80 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, FlexSystem 1 BioFresh zonos stalčiuke, išimamas padėklas - maždaug 4 l papildomos vietos smulkių produktų laikymui, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 82-88x60xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos - optimaliam integravimui į baldus, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, FlexSystem, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksim979
Vokietija UIKo 1560 Montuojamas po STALVIRŠIU šaldytuvas su ištraukiamu stalčiumi, A++ klasė (91 kWh per metus / 0,249 kWh per 24 h), naud. talpa 124 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, ištraukiamas stalčius su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), 2 GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (abi - pilnai ištraukiamos), specialus skyrius buteliams, integruotas į apatinį ištraukiamą stalčių, 1 talpus vaisių ir daržovių skyrius, LiftUp Box padėklas, naujo tipo sviestinė, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, krepšiai buteliams.1075
Vokietija UIKo 1550 Montuojamas po STALVIRŠIU šaldytuvas su ištraukiamu stalčiumi, A++ klasė (91 kWh per metus / 0,249 kWh per 24 h), naud. talpa 124 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, ištraukiamas stalčius su SoftTelescopic sistema (pilnai, 100% ištraukiami ant teleskopinių bėgelių, švelnus uždarymas, savaiminis įtraukimas), 2 GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės (abi - pilnai ištraukiamos), specialus skyrius buteliams, integruotas į apatinį ištraukiamą stalčių, naujo tipo sviestinė, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, krepšiai buteliams.865
Vokietija UIK 1514 Montuojamas po STALVIRŠIU šaldytuvas su **** šaldiklio kamera, A++ klasė (138 kWh per metus / 0,378 kWh per 24 h), naud. talpa 119 l; šaldytuvo skyriaus 104 l + **** šaldiklio 15 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, LED apšvietimas, 1 talpi vaisių ir daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), žemyn atlenkiamos **** šaldiklio durelės, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 2 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 12 h, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, fo659
Vokietija UK 1414 Comfort, A+, NC: 92/13 l, niche 82 cm, 38 dB(A), with decor panel, N 575
Vokietija UIK 1510 Montuojamas po STALVIRŠIU šaldytuvas, A++ klasė (92 kWh per metus / 0,252 kWh per 24 h), naud. talpa 136 l, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, SuperCool režimas šaldytuvo skyriuje, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje, 1 talpi vaisių ir daržovių dėžė, GlassLine nedūžtančio stiklo lentynėlės, ComfortGlassLine nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės, reguliuojamas dėklas kiaušiniams (iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių), triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°.659

Po stalviršiu įmontuojamai šaldikliai

Vokietija SUIGN 1554 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, montuojamas po STALVIRŠIU NoFrost bešerkšnės sistemos šaldiklis, A++ klasė (148 kWh per metus / 0,403 kWh per 24 h), naud. talpa 79 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai, 2 stalčiai ant juostelių su ratukais), elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, optinis ir garsinis perspėjantis Alarm signalas,  VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 11 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 15 h, 2 šalčio akumuliatoriai, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm, SoftSystem durelių uždarymo sistema, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato kl865
Vokietija SUIG 1514 Yra abiejų išorinių šonų pašildymas - TINKA montuoti šalia kito įmontuojamo prietaiso (bet kurioje pusėje), padarant Side-by-Side tipo junginį, montuojamas po STALVIRŠIU SmartFrost sistemos šaldiklis, A++ klasė (148 kWh per metus / 0,403 kWh per 24 h), naud. talpa 95 l (3 permatomi FrostSafe stalčiai), elektroninis valdymas mygtukais Comfort, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, optinis ir garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles, optinis ir garsinis perspėjantis Alarm signalas,  VarioSpace sistema šaldiklyje, nedūžtančio stiklo lentynėlės, SuperFrost režimas šaldiklyje, šaldiklio užšaldymo pajėgumas 12 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 24 h, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 82,0-88,0x60xmin.55 cm, baldinių durelių montavimo sistema: durys ant durų, durelių atidarymo kampas - iki 115°, galima keisti durelių atidarymo pusę, pagrindo aukščio reguliavimo sistema VarioPlinth, klimato klasė: SN-T, atskirai užsakomi priedai: forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuli735

Įmontuojami vyno šaldytuvai-rūsiai

Austrija EWTgb 3583 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (165 kWh per metus / 0,450 kWh per 24 h), naud. talpa 83 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 271 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 10 lentynėlių, iš jų 8 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su juodo stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 178x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles 2799
Austrija EWTgw 3583 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (165 kWh per metus / 0,450 kWh per 24 h), naud. talpa 83 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 271 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 10 lentynėlių, iš jų 8 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su balto stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 178x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles 2799
Austrija EWTdf 3553 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (163 kWh per metus / 0,445 kWh per 24 h), naud. talpa 80 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 254 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 10 lentynėlių, iš jų 8 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės - ant jų galima sumontuoti baldų plokštę arba papildomai užsakomą nerūdijančio plieno rėmelį su rankena., galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niš2399
Austrija EWTgb 2383 SILENT Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (153 kWh per metus / 0,419 kWh per 24 h), naud. talpa 51 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 169 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 6 lentynėlės, iš jų 4 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su juodo stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 32 dB (A), niša 122x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus du2445
Austrija EWTgw 2383 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (153 kWh per metus / 0,419 kWh per 24 h), naud. talpa 51 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 169 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 6 lentynėlės, iš jų 4 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su balto stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 122x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles p2445
Austrija EWTdf 2353 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (152 kWh per metus / 0,416 kWh per 24 h), naud. talpa 48 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 158 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 6 lentynėlės, iš jų 4 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės - ant jų galima sumontuoti baldų plokštę arba papildomai užsakomą nerūdijančio plieno rėmelį su rankena., galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša1945
Austrija EWTgb 1683 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (146 kWh per metus / 0,400 kWh per 24 h), naud. talpa 33 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 104 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 4 lentynėlės, iš jų 2 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su juodo stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 88x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles pa2145
Austrija EWTgw 1683 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (146 kWh per metus / 0,400 kWh per 24 h), naud. talpa 33 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 104 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 4 lentynėlės, iš jų 2 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su balto stiklo rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 88x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles pa2145
Austrija EWTdf 1653 Įmontuojamas vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (145 kWh per metus / 0,397 kWh per 24 h), naud. talpa 30 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 97 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 4 lentynėlės, iš jų 2 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais (1 iš jų su nulenkiamu priekiu - gražiai prezentacijai), FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės - ant jų galima sumontuoti baldų plokštę arba papildomai užsakomą nerūdijančio plieno rėmelį su rankena., galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 1799

Įmontuojami kompaktiški vyno šaldytuvai-rūsiai

Austrija WKEgb 582 Įmont. vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, A+ klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (106 kWh per metus / 0,290 kWh per 24 h), naud. talpa 18 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud.talpa 46 l), 1 reguliuojama temperatūrinė zona, nuo +5°C iki +20°C, ventiliatorius, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 3 lentynėlės, iš jų 2 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, FreshAir aktyvintos anglies filtras (lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su juodo stiklo rėmeliu, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 45x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles pačios atsidaro apie 5 cm; jei per 3 s. durelės neatveriamos plačiau - jos užsidaro pačios), SoftSystem durelių uždarymo sistema, klimato klasė: SN-ST, atskirai1399
Austrija 9901085 Stalčiukas priedams, skirtas įmontuoti po modeliu WKEgb 582. Juodo stiklo priekis. Stalčiukas atsidaro lengvai paspaudus stalčiaus priekį. Kartu su WKEgb 582 užpildo 60 cm aukščio nišą.399
Austrija WKEgw 582 Įmont. vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, A+ klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (106 kWh per metus / 0,290 kWh per 24 h), naud. talpa 18 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud.talpa 46 l), 1 reguliuojama temperatūrinė zona, nuo +5°C iki +20°C, ventiliatorius, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 3 lentynėlės, iš jų 2 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, FreshAir aktyvintos anglies filtras (lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su balto stiklo rėmeliu, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 45x56xmin.55 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles pačios atsidaro apie 5 cm; jei per 3 s. durelės neatveriamos plačiau - jos užsidaro pačios), SoftSystem durelių uždarymo sistema, klimato klasė: SN-ST, atskirai1399
Austrija 9901086 Stalčiukas priedams, skirtas įmontuoti po modeliu WKEgw 582. Balto stiklo priekis. Stalčiukas atsidaro lengvai paspaudus stalčiaus priekį. Kartu su WKEgw 582 užpildo 60 cm aukščio nišą.399
Austrija WKEes 553 Įmont. vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (130 kWh per metus / 0,356 kWh per 24 h), naud. talpa 18 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud.talpa 46 l), 1 reguliuojama temperatūrinė zona, nuo +5°C iki +20°C, ventiliatorius, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye, apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 3 lentynėlės, iš jų 3 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, aktyvintos anglies filtras, tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, triukšmo lygis: 34 dB (A), niša 45x56xmin.55 cm, klimato klasė: SN, atskirai užsakomi priedai: aktyvintos anglies filtras, pritvirtinamų kortelių sistema, nerūd. plieno priežiūros priemonė, nerūd. plieno valymo priemonė.1169
Austrija 9901084 Stalčiukas priedams, skirtas įmontuoti po modeliu WKEes 553. Nerūd. plieno priekis. Stalčiukas atsidaro lengvai paspaudus stalčiaus priekį. Kartu su WKEes 553 užpildo 60 cm aukščio nišą.399

Po stalviršiu įmontuojami vyno šaldytuvai-rūsiai

Austrija UWTgb 1682 Montuojamas po STALVIRŠIU vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (144 kWh per metus / 0,392 kWh per 24 h), naud. talpa 34 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių: 14 vnt., 20 vnt. apačioje (naud. talpa: 94 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis sensorinis valdymas, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 5 lentynėlės, iš jų 3 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto dvigubo termoizoliacinio stiklo durelės, galima keisti durelių atidarymo pusę, triukšmo lygis: 36 dB (A), niša 82,0-87,0x60,0xmin.58,0 cm, TipOpen durelių atidarymo sistema (lengvai paspaudus dureles pačios atsidaro apie 7 c1859
Austrija UWTes 1672 Montuojamas po STALVIRŠIU vyno šaldytuvas-rūsys Vinidor, B klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (196 kWh per metus / 0,535 kWh per 24 h), naud. talpa 34 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių: 14 vnt., 20 vnt. apačioje (naud. talpa: 94 l), 2 atskirai reguliuojamos temperatūrinės zonos, nuo +5°C iki +20°C, 2 ventiliatoriai, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas kiekvienoje zonoje (gali būti visada įjungtas arba prislopintas), 5 lentynėlės, iš jų 3 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, FreshAir aktyvintos anglies filtras (bendras abejoms zonoms, lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, durelių užraktas, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-87,0x60,0xmin.58,0 cm, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: Fr1499
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Austrija UWKes 1752 Montuojamas po STALVIRŠIU vyno šaldytuvas-rūsys GrandCru, A klasė pagal šaldytuvų vynui standartą (145 kWh per metus / 0,396 kWh per 24 h), naud. talpa 46 vnt. 0,75 l Bordeaux butelių (naud. talpa: 110 l), 1  temperatūrinės zona, nuo +5°C iki +20°C, 1 ventiliatorius, elektroninis valdymas mygtukais, skaitmeninis LCD displėjus MagicEye (skaičiai baltos spalvos), apsauga nuo vaikų, „užmirštų durų“ perspėjantis signalas, optinis Alarm indikatorius ir garsinis Alarm signalas, LED apšvietimas (gali būti visada įjungtas), 4 lentynėlės, iš jų 3 ištraukiamos medinės lentynėlės su teleskopiniais bėgeliais, FreshAir aktyvintos anglies filtras (lengvai pakeičiamas neišimant butelių), tonuoto termoizoliacinio stiklo durelės su nerūd. plieno rėmeliu, galima keisti durelių atidarymo pusę, durelių užraktas, triukšmo lygis: 38 dB (A), niša 82,0-87,0x60,0xmin.57,5 cm, klimato klasė: SN-ST, atskirai užsakomi priedai: FreshAir aktyvintos anglies filtras, pritvirtinamų kortelių sistema, medinė lentynėlė, spec. butelių laikiklis,1449
Priedai

Vokietija 9881 170 Sviestinė Sviestinė LIEBHERR. Naujo tipo 13
Vokietija 7420316 Dėklas kiaušiniams LIEBHERR reguliuojamas dėklas kiaušiniams. Tinka įmontuojamiems modeliams13
Vokietija 9881 028 VarioSafe LIEBHERR VarioSafe lentynėlė. Tinka įmontuojamiems modeliams su LED šviesos kolonomis abiejose pusėse. IKBP Premium, IKB Premium, SIKB Premium, ICBN Premium, SICBN Premium, SBS 70I4, SBS 66I3.39
Vokietija 9881 156 VarioSafe LIEBHERR VarioSafe lentynėlė. Tinka įmontuojamiems modeliams su LED šviesos kolona vienoje pusėje39
Vokietija 7112504 -00 Butelių lentyna. Tinka ICBN 3324, ICBS 3324/3224, IKB 1920/2320/2324/2360/2720/2724, IKB 2760/3520/3560/3524/3564, IKBP 2360/2760/2764/2964, IKBP 3560/3564, SIKB 355020
Vokietija 9881 080 Butelių lentynėlė Butelių lentyna. Tinka Liebherr modeliams Comfort IKB, IKBP, ICBN, ICBS. 20
Vokietija 9881 030 Butelių lentynėlė Butelių lentyna. Tinka Liebherr modeliams Comfort IK, IKS, IKF, ICS, ICNS, ICP, ICUS, ICUN, ICUNS.20
Vokietija 9881 078 Butelių lentynėlė Butelių lentyna. Tinka Liebherr modeliams Premium ICN, ICNP, IK, IKP, SICN. 25
Vokietija 9881 140 FlexSystem FlexSystem įmontuojamiems LIEBHERR modeliams su BioFresh arba BioCool 25
Vokietija 9881 289 FreshAir Aktyvuotos anglies filtras (2 vnt.) UWT 1682, UWTes 1672, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTgw, EWTgb, EWTdf, UWKes 1752, WTes 1672.25
Vokietija 9881 291 FreshAir Aktyvuotos anglies filtras (2 vnt.) WKEes 553, SBSes 7165, 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, EWTgw ..., EWTgb ..., EWTdf ..., UWKes 1752, WKes 653, ZKes 453.25
Vokietija 9881 227 Vandens filtras Vandens filtras. Tinka modeliams ECBN 6256, ECBN 6156, ECBN 5066. 49
Vokietija 7420322 Forma ledukams LIEBHERR forma ledukams su dangteliu. 13
Vokietija 9881 036 accu LIEBHERR šalčio akumuliatorius. Tinka įmontuojamiems šaldytuvams su NoFrost šaldikliu, įmontuojamiems NoFrost šaldikliams. Matmenys: 180 x 48,5 x 175,5 mm. Svoris: 1,22 kg13
Vokietija 7430458 accu LIEBHERR šalčio akumuliatorius. Tinka ICBP, ICBS, ICS, ICUS, SUIG, SUIGN. 12
Vokietija 7430662 Šaldiklio padėklas LIEBHERR šaldiklio padėklas. Tinka įmontuojamiems modeliams. 12
Vokietija 6030785 Žarna 3 m LIEBHERR 3 m ilgio žarna su 3/4"vandens jungtimi. Tinka prijungti prie vandentekio visus modelius su IceMaker automatiniu ledukų gaminimo įrenginiu 83
Vokietija 9096212 Specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90° Modeliams IKBP 3564/3560/2764/2760/3554/3550/2964/2754/2750, IKB 3564/3524/3560/3520/2764/2724/2760/2720/3554/3514/3550/3510/2754/2714/2750/2710, IK 3520/3524/2720/3510/3514/2710, SIGN 3576/3556/2756/3566, IGN 3556/2756.8
Vokietija 9096214 Specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. Modeliams ECBN 6256, ICBN 3386/3376/3324/3366/3356/3314, ICBP 3266/3256, ICN 3386/3376/3356/3366, SICN 3386, ICNP 3356, ICUN 3324/3314, ICP 3324/2924/3314/2914, ICU 3324/3314, IKB 2364/2324/2360/2320/2354/2314/2350/2310, IK 2324/2320/2314/2310, IGN 1664/1064/1654/1054, IG 1624/1024/1614/1014, UIG 1323, UIK 1424/1620.8
Vokietija 9096699 Specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. Modeliams ECBN 6156, ECBN 50668
Vokietija 8409030 NEOBLANK Nerūd. plieno priežiūros priemonė. Talpa 250 ml. DĖMESIO: netinka SmartSteel paviršiams.19
Vokietija 8409022 LIEBHERR LIEBHERR nerūd. plieno valiklis. Talpa 250 ml. DĖMESIO: netinka SmartSteel paviršiams.12
Austrija 7113625 Medinė lentynėlė LIEBHERR medinė lentynėlė. Tinka UWTgb 1682, UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752, WTes 1672.85
Austrija 9094397 Pritvirtinamos kortelės (2 vnt.) medinėms lentynėlėms. Tinka EWTdf, EWTgb, EWTgw, UWTgb 1682, UWT 1682, UWTes 1672, UWK es1752, WTes 1672.2,50
Austrija 9094559 Pritvirtinamos kortelės (5 vnt.) medinėms lentynėlėms. Tinka UWTgb 1682, UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752, WTes 1672, WTes 5872, WTes 5972, WTpes 5972, WTb 4212, WTr 4211, WKt 6451, WKt 5551, WKt 4552, WKes 4552, WKb 4212, WKr 4211, WKb 3212, WKr 3211.15
Austrija 7436193 Specialus butelių laikiklis, padedantis ant medinės lentynėlės sudėti daugiau butelių. Tinka UWTgb 1682, UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752, WTes 1672, WKt 6451, WKt 5551, WKt 5552, WKt 4551, WKes 4552, Wkes 653.5
Austrija 9901820 Dėžutė lavos akmenėliams (lavos akmenėliai yra komplekte). Tinka visiems LIEBHERR vyno šaldytuvų modeliams, išskyrus WTb 4212 ir WTr 4211.150
Austrija 9590785 Lavos akmenėliai drėgmės lygiui vyno šaldytuvuose-rūsiuose padidinti 25
Austrija 9902 007 Nerūd. plieno ištisos durelės su rankena modeliui EWTdf 3553 479
Austrija 9901 573 Nerūd. plieno rėmelis su rankena modeliui EWTdf 3553 399
Austrija 9901 080 Aliuminio profilio 19 mm rėmelis modeliui EWTdf 3553 179
Austrija 9901 083 Aliuminio profilio 22 mm rėmelis modeliui EWTdf 3553 189
Austrija 9901 996 Nerūd. plieno ištisos durelės su rankena modeliui EWTdf 2353 435
Austrija 9901 575 Nerūd. plieno rėmelis su rankena modeliui EWTdf 2353 355
Austrija 9901 079 Aliuminio profilio 19 mm rėmelis modeliui EWTdf 2353 149
Austrija 9901 082 Aliuminio profilio 22 mm rėmelis modeliui EWTdf 2353 159
Austrija 9901 990 Nerūd. plieno ištisos durelės su rankena modeliui EWTdf 1653 379
Austrija 9901 577 Nerūd. plieno rėmelis su rankena modeliui EWTdf 1653 299
Austrija 9901 075 Aliuminio profilio 19 mm rėmelis modeliui EWTdf 1653 139
Austrija 9901 081 Aliuminio profilio 22 mm rėmelis modeliui EWTdf 1653 149
Austrija 9901 561 Nerūd. plieno rankena. Tinka modeliams EWTdf 3553 / 2353 / 1653 45
Austrija 9900 335 plieno durelės LIEBHERR 9900335 84" (213,4 cm aukščio nišai) plieno durelės 2 vnt. ECBN 6256 šaldytuvo skyriui459
Austrija 9900 337 plieno durelės 2 vnt. LIEBHERR 9900337 80" (203,2 cm aukščio nišai) plieno durelės 2 vnt. ECBN 6256 šaldytuvo skyriui399
Austrija 9900 323 plieno durelės 2 vnt. LIEBHERR 9900323 plieno durelės 2 vnt. ECBN 6256 šaldiklio skyriui 339
Austrija 9900 339 plieno rankenos 4 vnt. LIEBHERR 9900339 plieno rankenos 4 vnt. modeliui ECBN 6256 209
Austrija 9900 513 alu rankenos 4 vnt. LIEBHERR 9900513 alu rankenos 4 vnt. modeliui ECBN 6256 149
Austrija 9900 331 plieno durelės LIEBHERR 9900331 84" (213,4 cm aukščio nišai) plieno durelės ECBN 6156 šaldytuvo skyriui399
Austrija 9900 333 plieno durelės LIEBHERR 9900333 80" (203,2 cm aukščio nišai) plieno durelės ECBN 6156 šaldytuvo skyriui339
Austrija 9900 323 plieno durelės 2 vnt. LIEBHERR 9900323 plieno durelės 2 vnt. ECBN 6156 šaldiklio skyriui 339
Austrija 9900 327 plieno rankenos 3 vnt. LIEBHERR 9900327 plieno rankenos 3 vnt. modeliui ECBN 6156 179
Austrija 9900 329 alu rankenos 3 vnt. LIEBHERR 9900329 alu rankenos 3 vnt. modeliui ECBN 6156 129
Austrija 9900 155 Side-by-Side kit Side-by-Side rinkinys modeliui ECBN 6156 459
Austrija 9900 165 Door hinge replacement kit Vyrių rinkinys durelių pusės pakeitimui modeliui ECBN 6156 69
Austrija 9900 285 plieno durelės LIEBHERR 9900285 84" (213,4 cm aukščio nišai) plieno durelės ECBN 5066 šaldytuvo skyriui399
Austrija 9900 287 plieno durelės LIEBHERR 9900287 80" (203,2 cm aukščio nišai) plieno durelės ECBN 5066 šaldytuvo skyriui339
Austrija 9900 283 plieno durelės 2 vnt. LIEBHERR 9900283 plieno durelės 2 vnt. ECBN 5066 šaldiklio skyriui 339
Austrija 9900 279 plieno rankenos 3 vnt. LIEBHERR 9900279 plieno rankenos 3 vnt. modeliui ECBN 5066 179
Austrija 9900 281 alu rankenos 3 vnt. LIEBHERR 9900281 alu rankenos 3 vnt. modeliui ECBN 5066 129
Austrija 9900 157 Side-by-Side kit Side-by-Side rinkinys modeliui ECBN 5066 459
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Austrija 9900 167 Door hinge replacement kit Vyrių rinkinys durelių pusės pakeitimui modeliui ECBN 5066 69
Vokietija 7420558 VarioBox VarioBox durelių dėžutės (rinkinys). Tinka LIEBHERR įmontuojamiems modeliams.47
Vokietija 9096494 SoftSystem SoftSystem durelių uždarymo sistema, skirta modeliams ICBS; ICS; ICUNS; ICUS; IKS. Dviejų durų modeliams reikia dviejų komplektų.45
Vokietija 7112223 Vielinė lentynėlė, padalinanti šaldiklio kamerą į dvi dalis. Tinka IKBP 3564, IKB 3564, IKBP 3524, IKB 3524, IKF 3514, IK 3524, IKV 3214.29
Vokietija 7413588 Krepšiai buteliams. Patogios rankenos. Tinka IKF 3510, IKF 3514, UIKo 1560, UIKo 1550.29
Austrija 9901071 Ilga nerūd. plieno rankena. Tinka UWTes 1672, UWKes 1752, Wtes 1672. 139
Vokietija 9086398 Dviejų baldų durelių sujungimo priedas. Naudojamas kai šaldytuvas-šaldiklis pakeičiamas 1 durų šaldytuvu, o baldų durys lieka tos pačios.18
Austrija 9900432 Nerūd. plieno priekinė plokštė, skirta po stalviršiu įmontuojamiems modeliams. Matmenys AxPxStoris: 755,5 x 603,0 x 19,5 mm. Paviršiaus faktūros kryptis: horizontali.299
Austrija 9901 990 Nerūd. plieno priekinė plokštė (kartu su rankena 9901561), tinka 88 cm nišai skirtiems įmontuojamiems modeliams379
Austrija 9901 996 Nerūd. plieno priekinė plokštė (kartu su rankena 9901561), tinka 122 cm nišai skirtiems įmontuojamiems modeliams435
Austrija 9902 007 Nerūd. plieno priekinė plokštė (kartu su rankena 9901561), tinka 178 cm nišai skirtiems įmontuojamiems modeliams479
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