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Kompanija LIEBHERR 

Didelis produktyvumas
LIEBHERR yra pasaulinio masto statybinės technikos gamintoja. Dau-

gelyje gamybos sričių LIEBHERR taip pat gali didžiuotis aukščiausios 

kokybės produkcija bei aptarnavimu. Tai – šaldytuvai, šaldikliai, avi-

acijos įranga, transporto sistemos, gamybos staklės, laivybos kranai.

Išskirtinis lojalumas pirkėjams
Visose gamybos srityse siūloma daugybė modelių linijų su įrangos vari-

acijų gausa. Su technikos branda ir pripažinta kokybe LIEBHERR siūlo 

praktišką produkcijos naudojimą didžiuliais mastais.

Technologinė kompetencija
Kad produkcija atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus, LIEBHERR 

skiria didžiulį dėmesį savo kompetencijai ir kokybei užtikrinti. Tam tikslui 

įgyvendinti dirba inžinieriai, kurie kuria viską nuosekliai, pvz., nuo idėjos 

iki variklio pagaminimo ir statybų mašinų technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma
Šeimos kompanija LIEBHERR buvo įkurta Hanso Liebherr‘io 1949 metais. 

Nuo to laiko įmonė stabiliai išaugo į daugiau kaip 130 įmonių visuose 

kontinentuose. Šiose įmonėse dirba daugiau kaip 35.000 darbuotojų. 

Korporacijos būstinė „Liebherr-Inernational AG“ yra Šveicarijoje, Bulle. 

LIEBHERR šeima yra vienintelė kompanijos savininkė.

Šaldytuvai
ir šaldikliai

2013

UAB „Ogmina“ - įgaliotasis LIEBHERR atstovas Lietuvoje

Tel. (5) 274 1799; faks. (5) 274 1795; el. p. didmena@ogmina.lt
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ICBN 3366

Solidi patirtis

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

Pripažinta: 
„BioFresh“ –  sveikiau

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

„NoFrost“ – puikūs 
užšaldymo rezultatai

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

 Idealus klimatas
tauriam vynui

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

 
Įvertinimai

Nepriklausomos organizacijos kiekvieną kartą patvirtina aukščiausią 
LIEBHERR prietaisų ir dizaino kokybę. Pvz., šaldytuvas KBgb 3864 su 
juodomis stiklinėmis durimis už aukštą kokybę, dizainą ir ekologiškumą 
buvo įvertintas „Plus X Awards“ konkurse ir pelnė „Geriausio 2011 metų 
šaldytuvo“ vardą. Įžymiajame „Reddot Award“ konkurse LIEBHERR prietai-
sai nuolat laimi apdovanojimus, o CBNes 6256 modelis pelnė – „Best of 
the Best“ prizą. 

Aukščiausio lygio gaminių 
kokybė

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

 
Klasikinis dizainas

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

Palankumas aplinkai

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

Ypač ekonomiški

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

Didžiausias asortimentas

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

10 svarių argumentų, kodėl verta pirkti LIEBHERR gaminius
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CBPesf 4043

Turinys

Šaldymo dėžės 64

Įmontuojami prietaisai 70

Šviežumo centras 46

Stalo aukščio šaldytuvai 42

„BioFresh“ 8

„NoFrost“ 20

„SmartFrost” 31

Šaldikliai 56

Vyno šaldytuvai-rūsiai , Humidor 92

Priedai  104

20 % ekonomiškesni 

nei A+++* ribinė reikšmė

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

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

 efektyvumo klasės ribinė reikšmė (EEI 22) pagal deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2010/1060 

Novatoriškos  idėjos, 
aukščiausia kokybė 
ir  išskirtinis dizainas
LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – nuosekliai kuria 

ir įgyvendina naujas bei įtikinamas dar didesnio šviežumo, 

komforto, ir energijos taupymo technologijas.

Aukščiausios kokybės medžiagos, kruopščiai apgalvotas jų 

 apdirbimas, patogus ir tikslus elektroninis valdymas bei šiuolai-

kiški gamybos procesai užtikrina plačiai pagarsėjusią LIEBHERR 

kokybę. Taupių elektros prietaisų srityje LIEBHERR gali pasiūlyti 

gausią geriausių energijos sąnaudų klasių, tarp jų ir naujos ypač 

ekonomiškos A+++ energijos sąnaudų klasės, šaldytuvų bei 

šaldiklių programą. Unikali „BioFresh“ zona užtikrina idealias 

sąlygas, kad maisto produktai itin ilgai išliktų švieži ir džiugintų 

vartotoją savo kokybe. LIEBHERR „NoFrost“  prietaisai - tai puikūs 

užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Iš savo programos 

LIEBHERR taip pat siūlo daugybę prietaisų vynui brandinti ir 

laikyti jiems tinkamoje  temperatūroje.
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Ypač ekonomiški – minimalios energijos 
sąnaudos

Energijos sąnaudų efektyvumas visuomet buvo 
ir bus prioritetinė LIEBHERR bendrovės sritis. 
Jau prietaisų projektavimo metu būtent energe-
tinis efektyvumas turi lemiamos įtakos: tikslus 
elektroninis valdymas su optimizuotais šaldymo 
komponentais, geriausių izoliacinių medžiagų 
naudojimas ir nepaprastai efektyvių kompresorių 
įdiegimas užtikrina aukščiausią prietaisų energi-
jos sąnaudų klasę. Todėl ir naujausioje šaldytu-
vų bei šaldiklių programoje LIEBHERR diktuoja 
naujus standartus bei pristato patrauklius, ypač 
ekonomiškus aukščiausių energijos sąnaudų 
klasių A++ ir A+++ prietaisus.

Palankus aplinkai ir taupus

Dėl profesionalios LIEBHERR „NoFrost“ techno-
logijos prietaiso daugiau nebereikės atitirpinti. Be 
to, LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai ypač ekonomiški 
– sunaudoja mažai elektros energijos, o jų įranga 
– nepaprastai komfortabili.
Pavyzdžiui, automatiniu „SuperFrost“ režimu 
vidaus temperatūra sumažinama labai greitai iki
- 32°C. Tai labai greitai užšaldo maisto produktus. 
Todėl vitaminai, skonis ir išvaizda išsaugomi opti-
maliai. Baigus užšaldymo procesą, automatiškai 
persijungia į įprastą veikos režimą.

NoFrost – puikūs užšaldymo rezultatai

 LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – nuosekliai kuria ir įgyvendina naujas bei įtikinamas dar didesnio šviežumo, 

komforto, ir energijos taupymo technologijas. 

„BioFresh“ stalčiukai garantuoja idealų klimatą, 
kad maisto produktai ilgai išliktų švieži. Vaisiai ir 
daržovės, mėsa, žuvis ir pieno produktai, laikomi 
maždaug 0°C temperatūroje bei, esant optimaliai 
oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo vertingus vita-
minus, puikų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei 
laikomi įprastame šaldytuve. Nepriklausomi tyrimai 
rodo, kad, pavyzdžiui, daugelio maisto produktų 
vitamino C kiekis nemažėja, jei jie yra laikomi 
„BioFresh“ stalčiukuose. Be to, žymiai sumažėja 
natūralus vaisių ir daržovių drėgmės praradimas.

Novatoriškos LIEBHERR idėjos 

Pripažinta: LIEBHERR „BioFresh“ – sveikiau 

Novatoriškos idėjos, aukščiausia kokybė ir išskirtinis dizainas

Tik optimaliomis sąlygomis geras vynas išlieka 
aukščiausios kokybės ir jo vertingumas išsaugo-
mas ilgą laiką. LIEBHERR vyno šaldytuvai-rūsiai 
yra puikus sprendimas vynui brandinti ir laikyti. 
Moderniausia klimato technologija sukuria palan-
kiausias sąlygas, kad vynas būtų saugiai brandina-
mas ir įgautų tobulą skonį.  

Reikliems gurmanams 
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„BioFresh“ stalčiukus su drėgmės regulia-
vimo     plokšte galima naudoti pasirinktinai kaip 
„HydroSafe“ ar „DrySafe“ zonas.

Dėl „BioFresh“ apšvietimo su LED technologija 
„PremiumPlus“ modelių „BioFresh“ stalčiukai yra 
puikiai apšviečiami. LED apšvietimas yra visiškai inte-
gruotas į vidinę sienelę. 

Integruoti „BioFresh“ stalčiukai su telesko-
piniais bėgeliais beveik visiškai prigludę prie kame-
ros sienelių. Juos galima ištraukti ir išimti net tada, 
kai durys atidarytos 90° kampu. 

BioFresh 

„DrySafe“ (sausa) zona - ideali mėsai, žuviai 
ir pieno produktams laikyti. 

Vaisiai ir daržovės geriausiai išlieka švie-
ži „HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje. Prireikus 
„HydroSafe“ galima paversti į „DrySafe“ 
zoną: pasinaudojus reguliatoriais, integruo-
tais į pertvarą.

Gūžinės salotos + 8 dienas 

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

„BioFresh“ – reikliems gurmanams 
Svarbiausi šiuolaikiškos sveikos virtuvės komponentai – tai šviežumas, vitaminingumas ir įvairovė. Kuo šviežesni maisto produktai, 

tuo vertingesni sveikai mitybai. Geras argumentas pasirinkti LIEBHERR „BioFresh“, nes „BioFresh“ stalčiukai garantuoja idealų klimatą, 

kad maisto produktai ilgai išliktų švieži. Vaisiai ir daržovės, mėsa, žuvis, ir pieno produktai laikomi maždaug 0°C temperatūroje bei, esant 

optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo vertingus vitaminus, puikų skonį, ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame 

šaldytuve.

 „BioFresh“ – šviežumo įrodymas

„BioFresh“ stalčiukuose maisto produktai išlieka žymiai ilgiau švieži nei įprastuose daržovių stalčiuose.  

Krevetės + 1 dieną  Avietės + 2 dienas Artišokai + 7 dienas 

 Vynuogės + 17 dienų  Morkos + 30 dienų Šparagai + 8 dienas  Obuoliai + 30 dienų
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

346 / 299 l

114 / 99 l

141 / 112 l

n

304 / 0,832 kWh

SN-T

202 / 75 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

CBNPes 5167 PremiumPlus

                         

1  

                               1

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

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

Šaldytuvai-šaldikliai su 
„BioFresh-Plus“ zona

Elektroninis skystųjų 
kristalų (LCD) displė-
jus ant durų įtikina savo 
novatorišku dizainu, aiš-
kiu valdymo skydeliu ir 
komfortabiliu sensoriniu
„Touch“ valdymu. 
Valdymo sistema su 

„HomeDialog“ funkcija suteikia galimybę rodyti 
kitų išorinių prietaisų, pvz., šaldiklio ar vyno šaldy-
tuvo-rūsio parametrus ir valdyti juos centralizuotai.

Prireikus, abu „BioFresh“ stal-
čiukus, kuriuose palaikoma

maždaug 0°C temperatūra, galima 
paversti „DrySafe“ ar „HydroSafe“ 

zonomis. „DrySafe“ (sausa) zona - 
ideali mėsai, žuviai ir pieno produktams laiky-
ti. Vaisiai ir  daržovės geriausiai išlieka švieži 
„HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje.

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus“ zona

Nauja „BioFresh-Plus“ technologija su atskira 
valdymo elektronika suteikia individualiam atsargų 
 laikymui dar daugiau galimybių: pavyzdžiui, jei 
 laikote žuvį viršutiniame stalčiuje, galite sumažinti 
temperatūrą iki -2°C. Tuo pačiu metu jame nusta-
čius „DrySafe“ zoną, žuvis išliks šviežia dar ilgiau.

Egzotinius vaisius idealu laikyti viršutiniame 
 stalčiuje, kai jame nustatyta aukšta oro drėgmė ir 
+6°C temperatūra. 

Su novatorišku šaldiklio 
skyriaus apšvietimu gali-
ma dar geriau apžvelgti
maisto produktus: šaldytuvo 
skyriaus duryse yra inte-

gruota LED šviesos juosta, užtikrinanti optimalų 
ištrauktų šaldiklio stalčiukų apšvietimą.

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

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

Šaldytuvo šoninėse siene-
lėse integruotose šviesos 
kolonose įmontuota gau-
sybė šviesos diodų (LED), 
kurie tolygiai apšviečia 

šaldytuvo vidų. Specialus matinis šviesos kolonų 
padengimas sukuria puikią ir jaukią šviesą. Plonos, 
išgaubtos formos šviesos kolonos harmoningai 
dera prie vidaus įrangos, tuo pačiu netrukdo 
perstumti stiklinių lentynėlių. 

Elektroninis valdymas
 · LCD displėjus ant durų su sensoriniu „Touch“ 
paviršiumi

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

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · „HomeDialog“ sistema
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų,  
atostogų režimo ir nutrūkus elektros srovei

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

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

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

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

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

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

 · Dėkliukai kiaušiniams

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

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

 · LED apšvietimas optimaliai apšviečia ištrauktus 
stalčius

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

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

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

 · „SoftSystem“ prislopinto durų
uždarymo sistema

 · Galima statyti nišoje 
(ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo 
ratukai ir rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė
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CBNPes 5156 Premium CBNPes 3956 Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n

270 / 0,738 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 65

2 - „DuoCooling“

„GlassEdition“ baltos spalvos stiklas / Baltos spalvos

CBNPgw 3956 Premium

230 / 208 l

72 / 67 l

111 / 89 l

s

171 / 0,466 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 631

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

CBNPes 3756 Premium

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

346 / 306 l

114 / 107 l

141 / 115 l

n

305 / 0,835 kWh

SN-T

202 / 75 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ 
zona

LED viršutinis apšvietimas 
sukuria puikią ir jaukią 
šviesą šaldytuvo viduje. 
Dailus korpusas integruo-
tas viršutinės sienelės 

viduryje, todėl neužima daug vietos ir užtikrina 
tolygų kokybišką apšvietimą.

CBNPgb 3956 Durelės dengtos juodu stiklu / Sidabro spalvosGalima įsigyti: CBNP 3956 Baltos spalvos / Baltos spalvos

Elektroninis valdymas
 · LCD displėjus ant durų su sensoriniu „Touch“ 
paviršiumi 
(išskyrus CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

 · „MagicEye“ LCD ekranėlis su skaitmenine 
temperatūros indikacija 
(CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

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

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · „HomeDialog“ sistema
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų,  
atostogų režimo ir nutrūkus elektros srovei

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

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

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 
(išskyrus CBNPes 3756)

 · Dėkliukai kiaušiniams

Vano BioFresh
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas oro 
cirkuliaciniu režimu

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė nau-
dojant kaip „DrySafes“ (sausa) ar „HydroSafes“ 
(drėgna) zonas, kad vaisiai, daržovės, mėsa ir 
pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas 
(išskyrus CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

 · Strypo formos rankenėlės su integruotu 
atidarymo mechanizmu 
(išskyrus CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

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

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

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

„Premium“ elektronika 
ant durų. Elegantiškas 
ir tikslus „MagicEye“ 
 displėjus su novatorišku 
sensoriniu „Touch“ valdy-

mu užtikrina pasirinktos temperatūros palaikymą
laipsnio tikslumu. Švelniai  palietus „Touch“ 
valdymo paviršių galima lengvai ir labai patogiai 
nustatyti visas funkcijas.

Jei šaldikliuose įdiegta 
„HomeDialog“ sistema, 
rūsyje stovintį šaldiklį 
galėsite valdyti kitur sto-
vinčio šaldytuvo-šaldiklio 

„HomeDialog“ sistemos displėjumi. Duomenų 
magistralės PLC moduliu, kurį galima užsisakyti 
papildomai, į vieningą valdymo sistemą sujungsite 
net 6-is LIEBHERR prietaisus. Jokių papildomų 
laidų tikrai nereikės!

                               1

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

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

    

1

                               1

                               1

    

1

                               1

                              1

    

1

                               1

                               1
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

346 / 306 l

114 / 107 l

141 / 115 l

n

305 / 0,835 kWh

SN-T

202 / 75 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CBNesf 5133 Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

111 / 89 l

s

170 / 0,465 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CBNesf 3733 Comfort

274 / 246 l

93 / 86 l

111 / 89 l

m

359 / 0,983 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CBNesf 3913 Comfort CBN 3913 Comfort

274 / 246 l

93 / 86 l

111 / 89 l

m

359 / 0,983 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Padalinamą ir sustumia-
mą stiklinę lentynėlę 
dar lanksčiau pritai-
kysite maisto produktų 
bei didelių indų laikymui. 

Prireikus galima keisti visų lentynėlių aukštį.

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

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

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

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

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

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Dėkliukai kiaušiniams

Vano BioFresh
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas oro 
cirkuliaciniu režimu

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su 
teleskopiniais bėgeliais

 · „DrySafe“ (sausa) zona žuviai, 
mėsai ir pieno produktams

 · „HydroSafe“ (drėgnos 0°C zonos stalčiukas) 
su reguliuojama oro drėgme – vaisiams ir dar-
žovėms

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlės su integruotu 
atidarymo mechanizmu

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

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

Šaldytuvai-šaldikliai su 
„BioFresh“ zona

„Comfort“ modeliai  
su aukštos kokybės 
„Comfort GlassLine“ 
stikline įranga jau ir 
vidinėje durelių pusėje.

„Comfort GlassLine“ įrangai būdingos matinio 
stiklo lentynėlės iš apsauginio stiklo, laikikliai-
atramos ir daili plastikinė apdaila. Kad maisto 
produktų laikymas vidinėje durelių pusėje būtų 
saugus, konservų indelių ir butelių durų lentynėlėse  
yra integruotas lengvai perstatomas laikiklis.

„Comfort” elektronika
užtikrina pasirinktos 
temperatūros palaikymą.
„MagicEye“ displėjuje 
rodoma šaldytuvo tem-

peratūros LED indikacija. 

    

1

                               1

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

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

    

1

                               1 
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

CBPesf 4043 Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

s

130 / 0,355 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63  1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CBPesf 4033 Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

s

161 / 0,441 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

s

157 / 0,430 kWh

SN-T

185,2 / 60 / 63 1

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

KBPes 3864 Premium

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

n

236 / 0,646 kWh

SN-T

185,2 / 60 / 65

1

Durelės dengtos juodu stiklu / Sidabro spalvos

KBgb 3864 Premium

404 / 358 l

126 / 117 l

 

n

133 / 0,364 kWh

SN-T

185,2 / 60 / 63

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

KBes 4260 Premium

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas 

(išskyrus KBgb/gw 3864 modelius)

 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 

(KBgb/gw 3864 modeliuose)

 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo 

mechanizmu (išskyrus KBgb/gw 3864 modelius)

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir ranke-

nėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

CBP modelių valdymas
 · „MagicEye“ su temperatūros LED indikacija

 · „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio 

skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 

pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis 

ir akustinis

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 

signalo, „SuperFrost“ režimo

KB modelių valdymas
 · „MagicEye“ LCD displėjus su temperatūros  

skaitmenine indikacija ir su sensoriniu „Touch“ 

valdymu

 · Automatinis „SuperCool“ režimas

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 

pagal laiką (išskyrus KB(es) 4260 modeliuose)

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis

 · „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti 

papildomai

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, 

„SuperCool“ režimo, apsaugos nuo vaikų

 · Kontrolinės indikacijos: „SuperFrost“ režimo 

(išskyrus KB(es) 4260 modeliuose)

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas

 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 

ventiliatoriumi

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

sustumiama

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir 

konservų laikikliais (KB modeliuose)

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir 

konservų laikikliais (CBP modeliuose)

 · Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais 

lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui 

keisti

 · LED vidaus apšvietimas (KB(P) 3864 modeliuose)

 · LED viršutinis apšvietimas 

(išskyrus KB(P) 3864 modelius)

 · Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė

 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 

dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 

(KB modeliuose)

 · Dėkliukai kiaušiniams

Vano BioFresh
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas oro 

cirkuliaciniu režimu

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su 

teleskopiniais bėgeliais

 · „DrySafe“ (sausa) zona žuviai, mėsai ir pieno 

produktams

 · „HydroSafe“ (drėgnos 0°C zonos stalčiukas) su 

reguliuojama oro drėgme – vaisiams ir daržovėms

Šaldiklio skyrius CBP modeliuose
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti dėl 

glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių

 · priekis permatomas

 · „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles gali-

ma išimti)

 · Formelė ledukams

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

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

             1

                                  1 

                                      

             1

                                  1 

                                     

             1

                                  1 

                             

             1

                                  1 

                               1      

             1

                                  1 

                               1      

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

„BioFresh“ modelių nova-
toriška ir unikali įrangos 
detalė - tai įvairiems 
poreikiams naudojama
butelių  lentynėlė. 

Prireikus, iš po butelių lentynėlės ištraukite ir 
uždėkite ant viršaus stiklinę lentynėlę. Ant jos 
galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.

„GlassEdition“ linijos 
prietaisai su baltomis 
arba juodomis elegan-
tiškomis stiklinėmis 
durelėmis -  ryškus kie-

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

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su 
„BioFresh“ zona

Elegantiškas ir tikslus 
„MagicEye“ displėjus 
su novatorišku sensoriniu 
„Touch“ valdymo kom-
fortu užtikrina šaldytuvo 

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

CBP 4033 Baltos spalvos / Baltos spalvos KB 4260 Baltos spalvos / Baltos spalvosKBgw 3864  „GlassEdition“ Baltos spalvos / Baltos spalvosGalima įsigyti:
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

 šaldytuvo skyriaus

 iš jo „BioFresh“ skyriaus

 šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa / Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

„BioFresh“ stalčiukai

Reguliuojama „BioFresh-Plus“ zona

„BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas

Butelių lentynėlė

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

„VarioBox“

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Šalčio akumuliatorius

„IceMaker“ 6

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

Forma ledukams

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Sąsaja

„SmartSteel“

„SoftSystem“

Dizainas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

CBNPes 5167
PremiumPlus

10

n

304 / 0,832 kWh

411 l

299 l

99 l

112 l

4

34 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

2

•

•

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

LED

2

prijungimas prie vandentiekio 3/4”

1 kg

1,5 kg

202 x 75 cm

63 cm

„HomeDialog“

•

•

„SwingLine“

04, 06, 17, 18, 19

CBNPes 5156
Premium

10

n

305 / 0,835 kWh

421 l

306 l

107 l

115 l

4

34 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

 

 

•

202 x 75 cm

63 cm

„HomeDialog“

•

„SwingLine“

02, 06, 17, 18, 20

CBNPes 3956
Premium

10

n

270 / 0,738 kWh

337 l

248 l

86 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog“

•

„SwingLine“

02, 06, 07, 17, 18, 20

CBNPgb 3956
Premium

10

n

270 / 0,738 kWh

337 l

248 l

86 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

 

 

•

201,1 x 60 cm

65 cm

„HomeDialog“

•

„GlassEdition“

02, 06, 07, 20

CBNPes 3756
Premium

10

s

171 / 0,466 kWh

297 l

208 l

67 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

„NoFrost“

automatinis

2

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog“

•

„SwingLine“

02, 06, 07, 17, 18, 20

CBNesf 5133
Comfort

10

n

305 / 0,835 kWh

421 l

306 l

107 l

115 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

 

 

•

202 x 75 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

CBNesf 3733
Comfort

10

s

170 / 0,465 kWh

294 l

205 l

67 l

89 l

4

25 h

14 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06, 07

CBNesf 3913
Comfort

10

m

359 / 0,983 kWh

335 l

246 l

86 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06, 07

CBPesf 4043
Comfort

10

s

130 / 0,355 kWh

292 l

205 l

67 l

87 l

4

46 h

12 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

CBPesf 4033
Comfort

10

s

161 / 0,441 kWh

292 l

205 l

67 l

87 l

4

33 h

14 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

2

įv. butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

 

 

•

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

KBPes 3864
Premium

10

s

157 / 0,430 kWh

336 l

306 l

74 l

30 l

4

27 h

3 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatinis

LED

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

rankinis

 

 

•

185,2 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog-ready“

•

„SwingLine“

02, 17, 18, 20

KBes 4260
Premium

10

n

133 / 0,364 kWh

358 l

358 l

117 l

 

 

 

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

3

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

 

 

185,2 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog-ready“

•

„SwingLine“

02, 17, 18, 20

KBgb 3864
Premium

10

n

236 / 0,646 kWh

336 l

306 l

74 l

30 l

4

27 h

3 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,2 A

automatinis

LED

2

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

rankinis

 

 

•

185,2 x 60 cm

65 cm

„HomeDialog-ready“

•

„GlassEdition“

02, 20

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh” zona

Modelis

4  4 =  šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau1 Prietaisų tipas - klasifikacija     

  10:  Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

6 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens 
tiekimo sistema, jungtis 3/4”

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

Galima įsigyti baltos spalvos

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,  
 užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.    
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės. 5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C
  

CBNP 3956 CBNPgw 3956 CBP 4033 KBgw 3864 KB 4260CBN 3913

            3    

                                  3

            3    

                                   3

             3    

                                  3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

            3    

                                   3

              3               3               3               3              3              3               3               3               3               3               3               3 
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

287 / 281 l

111 / 89 l

n

257 / 0,703 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

LED viršutinis apšvietimas sukuria puikią ir 
jaukią šviesą šaldytuvo viduje. Dailus korpu-
sas integruotas viršutinės sienelės viduryje, todėl 
neužima daug vietos ir užtikrina tolygų kokybišką 
apšvietimą.

   

CNP 4056  Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

 Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

             1

                                  1 

                               1    

CNPes 4056 Premium Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“
sistema 

Skaidrūs daržovių stalčiai su ratukais harmo-
ningai įsilieja į prietaiso vidaus dizainą ir užtikrina 
patogų saugomų produktų apžvelgimą. Be to, dėl 
ratukų patogiai ir lengvai ištrauksite stalčius. 

Beveik visų nerūdijančio plieno modelių durelių 
paviršius yra padengtas „SmartSteel“ sluoksniu. 
Dėl „SmartSteel“ sluoksnio žymiai mažiau matomi 
pirštų atspaudai. Šis patobulintas nerūdijantis plie-
nas yra žymiai lengviau valomas ir, be to,  yra ypač 
atsparus įbrėžimams.  

Dviejose  išimamose „VarioBoxen“  dėžutėse  
maisto produktai laikomi šaldytuve paruošti ser-
viruoti. Galima nuimti dangtelį ir dėžutę pastatyti 
tiesiog ant padengto stalo. Vidinėse durelėse 
galima įvairiai ir saugiai keisti dėžučių aukštį. 

 Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“
sistema 

Ant durų integruotas „Premium“ elektronikos 
elegantiškas ir tikslus patogiai apžvelgiamas dis-
plėjus su novatorišku sensoriniu „Touch“ valdy-
mu. Jis užtikrina pasirinktos temperatūros palai-
kymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus „Touch“ 
valdymo paviršių, galima lengvai ir labai patogiai 
nustatyti visas funkcijas LCD displėjuje. 

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

Galima įsigyti:
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

358 / 336 l

141 / 112 l

m

384 / 1,050 kWh

SN-T

202 / 75 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CNesf 5123 Comfort

358 / 338 l

141 / 115 l

m

384 / 1,050 kWh

SN-T

202 / 75 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CNesf 5113 Comfort

358 / 338 l

141 / 115 l

m

384 / 1,050 kWh

SN-T

202 / 75 / 63

2 - „DuoCooling“

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CN 5113 Comfort CNPesf 4613 Comfort

358 / 338 l

100 / 82 l

n

265 / 0,726 kWh

SN-T

186 / 75 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

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

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

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

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, 
sustumiama (išskyrus CNPesf 4613)

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Stalčius vaisiams ir daržovėms ant ratukų 
(išskyrus CNPesf 4613)

 · Plieninis laikiklis buteliams
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: stal-
čius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Automatinis „IceMaker“ su vandens talpykla 
(CNesf 5123)

 · Formelė ledukams (išskyrus CNesf 5123)

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Ergonominės strypo formos rankenėlės
 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ 
sistema

Permatomi stalčiai 
su ratukais vaisiams 
ir daržovėms savo 
 dizainu dera prie vidaus 
įrangos. Juose len-

gvai apžvelgsite  laikomus maisto produktus.
Šiuos  naujos technologijos stalčius patogu 
ištraukti. 

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

didelio tūrio produktams užšaldyti.

Dėl ledukų generatoriaus 
„IceMaker“ su vandens 
talpykla galite būti tikri, jog 
bet kuriai progai turėsite 
kokybiškų ledukų. 1,2 litrų 

talpos vandens talpykla yra novatoriškas sprendi-
mas, kai vandentiekio vanduo yra nekokybiškas arba 
neįdiegta vandens tiekimo sistema. 

. 

             1

                                  1 

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

 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

287 / 281 l

111 / 89 l

m

343 / 0,938 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CNesf 4003 

287 / 281 l

111 / 89 l

m

343 / 0,938 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CNsl 4003 

237 / 231 l

111 / 89 l

n

242 / 0,661 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63

2 - „DuoCooling“

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CNPsl 3503 Comfort

203 / 197 l

87 / 79 l

m

284 / 0,777 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

2 - „DuoCooling“

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CNsl 3033 Comfort

203 / 197 l

87 / 79 l

m

284 / 0,777 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

2 - „DuoCooling“

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CN 3033 Comfort

CN 4003  Baltos spalvos / Baltos spalvos

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

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

             1

                                  1 

                               1    

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

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

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

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

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, 
sustumiama 
(išskyrus CN(esf) 4003 ir CNsl 4003)

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
(60 cm pločio modeliuose)

 · Vidaus apšvietimas (CN 3033 ir CNsl 3033)
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms
 · Plieninis laikiklis buteliams 
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlės su integruotu 
atidarymo mechanizmu (išskyrus CN 3033)

 · Ergonominės strypo formos rankenėlės 
(CN 3033)

 · Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą 
(ventiliacija priekyje)

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ 
sistema

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

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

Dė l  au tomat in io 
„SuperFrost“ režimo 
vidaus temperatūra kren-
ta labai greitai iki -32°C. 
Todėl maisto produktai 

užšaldomi staiga, o vitaminai, skonis ir išvaizda 
išsaugomi optimaliai. Pasibaigus užšaldymo pro-
cesui, įvyksta automatinis persijungimas į įprastą 
veikos režimą.

Efektyvų šaldymą cirku-
liuojančiu oru šaldytuvo 
 skyriuje garantuoja pajėgi 
„PowerCooling“ siste-
ma. Durelėms atsidarius, 

durų daviklis akimirksniu išjungia ventiliatorių – 
šiltas aplinkos oras nepasiskirsto prietaise, todėl 
sunaudojama mažiau energijos.

Galima įsigyti:
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

287 / 282 l

111 / 89 l

n

257 / 0,704 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUN 4033 Comfort

237 / 232 l

150 / 123 l

n

269 / 0,735 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CUNesf 3933 Comfort

237 / 232 l

150 / 123 l

m

359 / 0,981 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUN 3923 Comfort

237 / 232 l

111 / 89 l

n

242 / 0,661 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CUNesf 3533 Comfort

203 / 199 l

87 / 79 l

m

285 / 0,779 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUN 3033 Comfort

„Comfort“ modeliai  
su aukštos kokybės 
„Comfort GlassLine“ 
stikline įranga jau ir 
vidinėje durelių pusėje. 

„Comfort GlassLine“ įrangai būdingos matinio 
stiklo lentynėlės iš apsauginio stiklo, laikikliai-
atramos ir daili plastikinė apdaila. Kad maisto 
produktų laikymas vidinėje durelių pusėje būtų 
saugus, konservų indelių ir butelių skyreliuose  yra 
integruotas lengvai perstatomas laikiklis.

CUN 3533 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

 Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

             1

                                  1 

                               1    

             1

                                  1 

                               1    

             1

                                  1 

                               1    

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, 
sustumiama

 · „Comfort GlassLine“ skyreliai su butelių ir 
konservų laikikliais

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

 · LED viršutinis apšvietimas 
(60 cm pločio modeliuose)

 · Vidaus apšvietimas (CUN 3033)
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms
 · Plieninis laikiklis buteliams
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlės su integruotu 
atidarymo mechanizmu (išskyrus CUN 3033)

 · Ergonominės strypo formos rankenėlės 
(CUN 3033)

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

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ 
sistema

„Comfort“ elektronika 
užtikrina tikslų pasirinktos 
temperatūros palaikymą. 
„MagicEye“ displėjuje 
rodoma šaldytuvo sky-

riaus temperatūros LED indikacija. Dėl auto-
matinio „SuperFrost“ režimo maisto produktai 
užšaldomi ypač tausojant vitaminus.

LIEBHERR „NoFrost“ 
prietaisai - tai puikūs 
užšaldymo rezultatai 
ir ypatingas komfor-
tas.  Maisto produktai 

„NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirku-
liuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidi-
nės sienelės, nei maisto  produktai nepasidengia 
šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija - daugiau 
jokio atitirpinimo. 

Galima įsigyti:
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

 šaldytuvo skyriaus

 šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa / Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Butelių lentynėlė

Dėkliukai kiaušiniams

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

„VarioBox“

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

Šalčio akumuliatorius

Forma ledukams

„IceMaker“ 6

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Sąsaja

„SmartSteel“

Dizainas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

CNesf 5123
Comfort

07

m

384 / 1,050 kWh

448 l

336 l

112 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

vandens talpykla

1 kg

1,5 kg

202 x 75 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

CNesf 5113
Comfort

07

m

384 / 1,050 kWh

453 l

338 l

115 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

202 x 75 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

CNPesf 4613
Comfort

07

n

265 / 0,726 kWh

420 l

338 l

82 l

4

30 h

8 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

186 x 75 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06

CNPes 4056
Premium

07

n

257 / 0,703 kWh

370 l

281 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

•

 

 

201,1 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog-ready“

•

„SwingLine“

02, 06, 07, 17, 18, 20

CNesf 4003

07

m

343 / 0,938 kWh

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06, 07

CNPsl 3503
Comfort

07

n

242 / 0,661 kWh

320 l

231 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

181,7 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

02, 06, 07

CNsl 3033
Comfort

07

m

284 / 0,777 kWh

276 l

197 l

79 l

4

18 h

10 kg

SN-ST

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,0 A

automatinis

Lemputė

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

180 x 55 cm

62,9 cm

„SwingLine“

02, 06, 07

CUN 4033
Comfort

07

n

257 / 0,704 kWh

371 l

282 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

201,1 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

02, 06, 07

CUNesf 3933
Comfort

07

n

269 / 0,735 kWh

355 l

232 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

201,1 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06, 07

CUN 3923
Comfort

07

m

359 / 0,981 kWh

355 l

232 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

201,1 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

02, 06, 07

CUNesf 3533
Comfort

07

n

242 / 0,661 kWh

321 l

232 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 1,4 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

181,7 x 60 cm

63 cm

•

„SwingLine“

02, 06, 07

CUN 3033
Comfort

07

m

285 / 0,779 kWh

278 l

199 l

79 l

4

18 h

10 kg

SN-ST

42 dB (A)

220-240 V~ / 1,0 A

automatinis

Lemputė

butelių lentynėlė

•

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

180 x 55 cm

62,9 cm

„SwingLine“

02, 06

Modelis

Galima įsigyti sidabro spalvos

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema 

1 Prietaisų tipas - klasifikacija  07:   Šaldytuvai-šaldikliai

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

4 4  = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau 6 „IceMaker“ galima išjungti

5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C
   N nuo +16 °C iki +32 °C
  

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,  
 užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.    
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

CNP 4056 CUN 3533CN 4003

CNsl 4003

CN 3033CN 5113Galima įsigyti baltos spalvos

      3    

             3

              3

      3    

             3

              3

         3      

                                3

              3

      3    

             3

              3

      3    

             3

              3

      3    

             3

              3
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

239 / 233 l

92 / 91 l

s

155 / 0,422 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CPesf 3813 Comfort

197 / 191 l

92 / 91 l

s

146 / 0,399 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63 1

2 - „DuoCooling“

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CP 3413 Comfort

CPesf 3413  Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvosCP 3813  Baltos spalvos / Baltos spalvos

Visų LIEBHERR prietaisų tiek koncepcijos, tiek visų gamybos procesų pama-
tas yra ekologija. LIEBHERR nuolat puoselėja palankumo aplinkai tradicijas. 
1993 m. LIEBHERR buvo pirmasis gamintojas, kuris pradėjo naudoti šaldymo 
reagentą be FCKW/FKW. Metalo lakštai, kurie naudojami gaminant prietaisus, 
padengiami palankiomis aplinkai medžiagomis. Šiluma, išsiskirianti gamybos 
procesų metu, yra panaudojama šildymui. O plastikinės prietaisų dalys yra 
paženklintos specialiu ženklinimu, patvirtinančiu jų tinkamumą perdirbti.  

„ActiveGreen“ technologija

Jau dešimtis metų LIEBHERR pristato gausų geriausios energijos sąnaudų 
prietaisų asortimentą. Daugybė naujų efektyviausios energijos sąnaudų klasės 
A+++  modelių ištobulinti naudojant tikslų elektroninį valdymą su optimizuotais 
šaldymo komponentais.

Naujausi aukščiausios energijos sąnaudų klasės modeliai A++ ir A+++ lyginant 
su prietaisais, kurie buvo gaminami prieš 15 metų, suteikia didžiules energijos 
taupymo galimybes, tokiu būdu sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus.

Energijos sąnaudos ir ekonomiškumas

             1

                                  1 

                               

             1

                                  1 

                                

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

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

Novatoriški LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai suformavo naują energijos 
taupymo sąvoką: naujausi aukščiausios energijos sąnaudų klasės mode-
liai A+++ naudoja iki 50 % mažiau energijos negu energijos sąnaudų 
klasės A+ modeliai.

Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų. 

Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,46 Lt /kWh): 1.393,80 Lt

Energijos sąnaudos per metus

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ 
sistema 

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

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

Dėl „SmartFrost“ siste-
mos šaldiklio vidaus sie-
nelės ir maisto produktai 
žymiai mažiau apsitraukia 
šerkšnu. Tad prireiks daug 

rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai  glotnios, 
todėl jas lengva valyti.

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

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

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

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

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

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms
 · Plieninis laikiklis buteliams
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: stal-
čius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su 
integruotu atidarymo mechanizmu 
(CPesf 3813 ir CPesf 3413)

 · Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą 
(ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Galima įsigyti:
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Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros 
indikacija

 · „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio 
skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija 
(CP(esf) modeliuose)

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis (CP(esf) modeliuose)

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 
ventiliatoriumi (CP(esf) modeliuose)

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

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

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

 · LED viršutinis apšvietimas
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms
 · Plieninis laikiklis buteliams
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlės su integruotu 
atidarymo mechanizmu

 · Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą 
(ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

CPesf 4023 Comfort

288 / 281 l

92 / 91 l

n

247 / 0,674 kWh

SN-T

201,1 / 60 / 63,1

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CP 3523 Comfort

236 / 230 l

92 / 91 l

n

231 / 0,631 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 63,1

2 - „DuoCooling“

Baltos spalvos / Baltos spalvos

288 / 282 l

92 / 91 l

m

313 / 0,856 kWh

SN-ST

201,1 / 60 / 63,1

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / 

Sidabro spalvos

CUesf 4023 Comfort

236 / 232 l

92 / 91 l

n

221 / 0,603 kWh

SN-ST

181,7 / 60 / 63,1

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUPsl 3513 Comfort

236 / 232 l

92 / 91 l

m

294 / 0,804 kWh

SN-ST

181,7 / 60 / 63,1

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CU 3503 Comfort

CPesf 3523 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvosCP 4023 Baltos spalvos / Baltos spalvos CU 4023 Baltos spalvos / Baltos spalvos CUP 3513 Baltos spalvos / Baltos spalvos CUsl 3503 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

                                  1

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

 Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

            1

                                  1

                                  1

            1

                                  1                                   1

                                  1

                                  1

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Šaldytuvai-šaldikliai su 
„SmartFrost“ sistema

„Comfort“ elektronika 
užtikrina tikslų pasirinktos 
temperatūros palaikymą. 
„MagicEye“ displėjuje 
rodoma šaldytuvo skyriaus 

temperatūros LED indikacija. Dėl automatinio 
„SuperFrost“ režimo maisto produktai užšaldomi 
ypač tausojant vitaminus.

Norite atšaldyti bute-
lius? Plieninis laikiklis 
buteliams - tai ne tik 
praktiškas, bet ir dailus 
sprendimas. Taupydami 

vietą jame galėsite laikyti net penkis butelius.

Galima įsigyti:

Beveik visų nerūdijančio 
plieno modelių durelių 
paviršius yra padengtas 
„SmartSteel“ sluoksniu. 
Dėl „SmartSteel“ sluoks-

nio žymiai mažiau matomi pirštų atspaudai. Šis 
patobulintas nerūdijantis plienas yra žymiai len-
gviau valomas ir, be to, yra ypač atsparus įbrė-
žimams.
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

CUPsl 3221 Comfort

203 / 199 l

87 / 85 l

n

217 / 0,594 kWh

SN-T

181,7 / 60 / 62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUPsl 3021 Comfort

203 / 199 l

87 / 85 l

m

277 / 0,757 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

203 / 199 l

55 / 54 l

n

197 / 0,538 kWh

SN-T

162,3 / 60 / 63,6

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 2901 Comfort

203 / 199 l

55 / 54 l

m

252 / 0,689 kWh

SN-ST

160 / 55 / 62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUPsl 2721 Comfort

145 / 142 l

55 / 54 l

m

230 / 0,630 kWh

SN-ST

136 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 2221 Comfort

Visuose „Comfort“ prietai-
suose įmontuotas šoninis 
LED apšvietimas užtikri-
na optimalų viso šaldytuvo 
skyriaus apšvietimą.

                                  1

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

 Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

            1

                                  1

                                  1

            1

                                  1

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, 
sustumiama

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

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

 · LED vidaus apšvietimas
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms
 · Plieninis laikiklis buteliams 
(išskyrus CUP(sl) 2221)

 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Formelė ledukams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu 
(išskyrus CUP 3021, CUP 2721 ir CUP 2221)

 · Ergonominės strypo formos rankenėlės 
(CUP 3021, CUP 2721 ir CUP 2221)

 · Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą 
(ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ 
sistema

Visada elegantiškai    
atrodantys „SwingLine“ 
dizaino modeliai.

Stalčiai su skaidria prieki-
ne sienele  - itin praktiški: 
labai aukšti, iš visų pusių 
uždari ir išimami. Galima 
lengvai apžvelgti stalčių 

turinį, be to, jie yra labai talpūs, todėl šaldomus 
produktus galima itin patogiai sudėti ir užtikrinti 
geriausias jų laikymo sąlygas. Iš visų pusių uždarą 
stalčių lengva išimti ir valyti. Dėl „FrostSafe“ 
sistemos saugomi iš visų pusių sudėti produktai 
neatšils netgi atidarius šaldytuvo dureles.

Galima įsigyti: CUP 3221 Baltos spalvos / Baltos spalvos CUP 3021  Baltos spalvos / Baltos spalvos CUPsl 2221 Baltos spalvos / Baltos spalvosCUPsl 2901 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos CUP 2721 Baltos spalvos / Baltos spalvos
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

 šaldytuvo skyriaus

 šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Ventiliatorius

Apšvietimas

Butelių lentynėlė

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

„CoolPlus“ funkcija

Forma ledukams

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Dizainas

Valdymo būdas

„SmartSteel“

Priedai (žr. 104-107 psl.)

CPesf 3813
Comfort

07

s

155 / 0,422 kWh

324 l

233 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

201,1 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

•

02, 06, 07

CPesf 3413
Comfort

07

s

146 / 0,399 kWh

282 l

191 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

181,7 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

•

02, 06, 07

CPesf 4023
Comfort

07

n

247 / 0,674 kWh

372 l

281 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

•

02, 06, 07

CPesf 3523
Comfort

07

n

231 / 0,631 kWh

321 l

230 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

•

02, 06, 07

CUesf 4023

07

m

313 / 0,856 kWh

373 l

282 l

91 l

4

25 h

9 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

201,1 x 60 cm

63,1 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

•

02, 06, 07

CUPsl 3513
Comfort

07

n

221 / 0,603 kWh

323 l

232 l

91 l

4

25 h

9 kg

SN-ST

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

02, 06, 07

CUsl 3503
Comfort

07

m

294 / 0,804 kWh

323 l

232 l

91 l

4

25 h

9 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED viršutinis apšvie-

timas

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

181,7 x 60 cm

63,1 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

02, 06, 07

CUPsl 3221
Comfort

07

n

217 / 0,594 kWh

284 l

199 l

85 l

4

27 h

4 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

•

181,7 x 60 cm

62,9 cm

„SwingLine“

mechaninis

02, 06

CUPsl 3021
Comfort

07

m

277 / 0,757 kWh

284 l

199 l

85 l

4

27 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

•

180 x 55 cm

62,9 cm

„SwingLine“

mechaninis

02, 06

CUPsl 2901
Comfort

07

n

197 / 0,538 kWh

253 l

199 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

•

162,3 x 60 cm

63,6 cm

„SwingLine“

mechaninis

02, 06

CUPsl 2721
Comfort

07

m

252 / 0,689 kWh

253 l

199 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

•

160 x 55 cm

62,9 cm

„SwingLine“

mechaninis

02, 06

CUPsl 2221
Comfort

07

m

230 / 0,630 kWh

196 l

142 l

54 l

4

25 h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

•

136 x 55 cm

62,9 cm

„SwingLine“

mechaninis

02, 06

Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su „SmartFrost“ sistema

CUP 2221

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema 

Modelis

4  4 = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau 5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C
   N nuo +16 °C iki +32 °C
  

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

1  Prietaisų tipas - klasifikacija  
  07:  Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)     

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Galima įsigyti baltos spalvos

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,  
 užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.    
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

CP 4023 CUP 3221 CUP 3021CP 3413 CU 4023CP 3813 CP 3523 CUP 2901 CUP 2721CU 3503

              3   

                                   3

              3     

                                  3

           3     3   

CUP 3513

              3     

                                  3

              3     

                                  3

              3     

                                  3

              3     

                                  3

  3     3     3     3     3   
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CT(sl) 3306 valdymas
 · „MagicEye“, LCD displėjus su temperatūros 
skaitmenine indikacija

 · Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Kontrolinės indikacijos: veikos ir „SuperFrost“ 
režimo

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilia-
toriumi (CT(sl) 3306)

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama (CT(sl) 3306)

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

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

 · LED vidaus apšvietimas
 · Stalčius vaisiams ir daržovėms
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · Formelė ledukams
 · Saugaus stiklo lentynėlės

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas
 · Integruota rankena
 · Įstumiami į nišą dėl ventiliacijos priekyje 
(CT(sl) 3306)

 · Reguliuojamos kojelės priekyje
 · Transportavimo ratukai ir rankenėlės gale 
(CT (sl) 3306)

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

CTsl 3306 Comfort

243 / 236 l

77 / 76 l

m

283 / 0,775 kWh

SN-ST

176,1 / 60 / 63

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CT 3306 Comfort

243 / 236 l

77 / 76 l

m

283 / 0,775 kWh

SN-ST

176,1 / 60 / 63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

225 / 220 l

53 / 52 l

n

202 / 0,552 kWh

SN-T

157,1 / 55 / 63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CTP 2921 Comfort

195 / 191 l

45 / 44 l

n

188 / 0,514 kWh

SN-T

140,1 / 55 / 63

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CTPsl 2521 Comfort

157 / 153 l

45 / 44 l

n

176 / 0,481 kWh

SN-T

124,1 / 55 / 63

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CTPsl 2121 Comfort

CTP 2521 Baltos spalvos / Baltos spalvos CTP 2121 Baltos spalvos / Baltos spalvos CTPsl 2921 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

          1   

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

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

Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su „SmartFrost“ sistema

Dėl aiškaus funkcijų myg-
tukų išdėstymo prietaiso 
valdymas - paprastas ir 
patogus. Dėl automati-
nio „SuperFrost“ režimo 

greitai krentanti temperatūra sukuria šalčio rezer-
vus vitaminus tausojančiam užšaldymui.

Dideli skaidrūs modernaus 
dizaino vaisių ir daržo-
vių stalčiai - harmoningai 
dera prie visos prietaiso 
įrangos. Be to, taip ge-

riausia apžvelgti įdėtus produktus.

Dėl „SmartFrost“ siste-
mos šaldiklio vidaus sie-
nelės ir maisto produktai 
žymiai mažiau apsitraukia 
šerkšnu. Tad prireiks daug 

rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai  glotnios, 
todėl jas lengva valyti.

Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su 
„SmartFrost“ sistema

Galima įsigyti:
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

 šaldytuvo skyriaus

 šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Ventiliatorius

Apšvietimas

Dėkliukai kiaušiniams

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

„SuperFrost“ sistema

Forma ledukams

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Dizainas

Valdymo būdas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

CTsl 3306
Comfort

07

m

283 / 0,775 kWh

312 l

236 l

76 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

•

LED

•

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

176,1 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

„MagicEye“

02

CTPsl 2921
Comfort

07

n

202 / 0,552 kWh

272 l

220 l

52 l

4

22 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

•

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

157,1 x 55 cm

63 cm

„SwingLine“

mechaninis

02

CTPsl 2521
Comfort

07

n

188 / 0,514 kWh

235 l

191 l

44 l

4

20 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

•

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

140,1 x 55 cm

63 cm

„SwingLine“

mechaninis

02

CTPsl 2121
Comfort

07

n

176 / 0,481 kWh

197 l

153 l

44 l

4

20 h

4 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,0 A

automatinis

LED

•

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

124,1 x 55 cm

63 cm

„SwingLine“

mechaninis

02

Modelis

Galima įsigyti baltos spalvos

Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su „SmartFrost“ sistema 

5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C

   ST nuo +16 °C iki +38 °C

   T nuo +16 °C iki +43 °C

CTP 2921 CTP 2521 CTP 2121CT 3306

CTPsl 2521

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010  

4  4 = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

1  Prietaisų tipas - klasifikacija  07:  Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas 

 laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali 

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

            3    

                  3

              3

            3    

                                   3

              3

              3

              3

              3
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C

251,0 kWh

64 kWh

-75%

TP 1760 (2013)KT 1940 (1998)

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 4-Šaldymo kameros

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

KPesf 4220 Comfort

405 / 390 l

 

n

117 / 0,318 kWh

SN-T

185,2 / 60 / 63

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

K 2734 Comfort

241 / 234 l

22/21 l

m

238 / 0,652 kWh

SN-ST

142 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

221 / 217 l

 

m

133 / 0,362 kWh

SN-ST

117,5 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

K 2330 Comfort

160 / 156 l

 

s

64 / 0,173 kWh

SN-T

85 / 60,1 / 62,8 1

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

TP 1760 Premium

112 / 108 l

15/14 l

n

139 / 0,380 kWh

SN-ST

85 / 55,4 / 62,3

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

TP 1414 Comfort

112 / 108 l

15/14 l

m

186 / 0,507 kWh

SN-ST

85,0 / 50,1 / 62

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

T 1414 Comfort

Šaldytuvai

Šaldytuvai

Visuose „Comfort“ prietai-
suose įmontuotas šoni-
nis LED apšvietimas užti-
krina optimalų viso šaldy-
tuvo skyriaus apšvietimą.

Valdymas (KP(esf) 4220 ir TP 1760)
 · „MagicEye“ ekranėlis su temperatūros LED 
indikacija (KP(esf) 4220)

 · „MagicEye“, LCD displėjus su temperatūros 
skaitmenine indikacija (TP 1760)

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos ir „SuperCool“ 
režimo (KP(esf) 4220)

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su 
ventiliatoriumi (KP 4220 ir KPesf 4220)

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama (K modeliuose ir TP 1760)

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
ir konservų laikikliais (TP 1760)

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir 
konservų laikikliais (išskyrus TP 1760)

 · LED viršutinis apšvietimas  (KP(esf) 4220)
 · LED vidaus apšvietimas 
(K 2734, K 2330, TP 1760)

 · Vidaus apšvietimas (T(P) 1414)
 · Stalčiukai vaisiams ir daržovėms
 · Stalčiai vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais 
bėgeliais (KP 4220 ir KPesf 4220)

 · Plieninis laikiklis buteliams (K modeliuose)
 · Dėkliukai kiaušiniams

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas (K modeliuose)
 · „SwingDesign“ dizainas
(T 1414 ir TP modeliuose)

 · Strypo formos rankenėlė su integruotu 
atidarymo mechanizmu (KP(esf) 4220)

 · Ergonominė strypo formos rankenėlė 
(išskyrus KP(esf) 4220)

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje) 
(išskyrus TP 1414)

 · Montuojami po stalviršiu, nuėmus dangtį, ir 
įstumiami į nišą dėl ventiliacijos priekyje (oro apy-
taka per angas stalviršyje) (T 1414 ir TP 1414)

 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Transportavimo ratukai ir rankenėlės gale 
(K modeliuose)

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

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

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

Elektronika užtikrina 
pasirinktos temperatūros 
palaikymą. „MagicEye“ 
displėjuje rodoma šaldytu-
vo skyriaus temperatūros 

LED indikacija. „SuperCool“ funkcija sumažina 
šaldytuvo temperatūrą iki +2°C – idealu greitai 
atšaldyti ką tik įdėtus maisto produktus.

Energijos sąnaudos per metus

Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų. 

Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,46 Lt / kWh): 1.290,30 Lt

Galima įsigyti:

Paveiksliuką žiūrėkite 45 psl.

KP 4220 Baltos spalvos / Baltos spalvos

             1

                                1 

                              

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

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

             1

                                  1 

                                1 

             1

                                   1 

                                 1 
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Šaldytuvai Stalo aukščio šaldytuvai

Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

  šaldytuvo skyriaus

  šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Ventiliatorius

Apšvietimas

Butelių lentynėlė

Vaisių ir daržovių stalčiai

Dėkliukai kiaušiniams

„SuperCool“ sistema

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

Šaldiklio skyriaus

Atitirpinimo būdas

„CoolPlus“ funkcija

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Laisvai statomas prietaisas/stalo aukščio prietaisas

Įrangos privalumai

Dizainas

Valdymo būdas

Strypo formos rankenėlė 

   su integruotu atidarymo mechanizmu

Priedai (žr. 104-107 psl.)

KPesf 4220
Comfort

01

n

117 / 0,318 kWh

390 l

390 l

 

 

 

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvietimas

butelių lentynėlė

2 ant teleskopinių bėgelių

•

•

„Comfort“

185,2 x 60 cm

63 cm

• / -

„SwingLine“

„MagicEye“

nerūdijančio plieno strypo 

formos rankenėlė

•

02

KP 4220
Comfort

01

n

117 / 0,318 kWh

390 l

390 l

 

 

 

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

•

LED viršutinis apšvietimas

butelių lentynėlė

2 ant teleskopinių bėgelių

•

•

„Comfort“

185,2 x 60 cm

63 cm

• / -

„SwingLine“

„MagicEye“

Strypo formos rankenėlė

•

02

K 2734
Comfort

07

m

238 / 0,652 kWh

255 l

234 l

21 l

4

15 h

2 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

0,8 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

2

•

„Comfort“

rankinis

•

142 x 55 cm

62,9 cm

• / -

„SwingLine“

mechaninis

ergonomiška strypo formos 

rankenėlė 

02

K 2330
Comfort

01

m

133 / 0,362 kWh

217 l

217 l

 

 

 

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

0,8 A

automatinis

LED

butelių lentynėlė

2

•

„Comfort“

117,5 x 55 cm

62,9 cm

• / -

„SwingLine“

mechaninis

ergonomiška strypo formos 

rankenėlė 

02

TP 1760
Premium

01

s

64 / 0,173 kWh

156 l

156 l

 

 

 

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

0,8 A

automatinis

LED

2

•

•

„Premium“

85 x 60,1 cm

62,8 cm

- / •

„SwingDesign“

„MagicEye“

ergonomiška strypo

formos rankenėlė 

TP 1414
Comfort

07

n

139 / 0,380 kWh

122 l

108 l

14 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

0,8 A

automatinis

Lemputė

1

•

„Comfort“

rankinis

•

85 x 55,4 cm

62,3 cm

- / •

„SwingDesign“

mechaninis

ergonomiška strypo

formos rankenėlė 

07

m

186 / 0,507 kWh

122 l

108 l

14 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

40 dB (A)

220-240 V ~

0,8 A

automatinis

Lemputė

1

•

„Comfort“

rankinis

•

85,0 x 50,1 cm

62 cm

- / •

„SwingDesign“

mechaninis

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė 

T 1414
Comfort

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 
 01: Šaldytuvai     07: Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Modelis

4  4 = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: 
SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C
  

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,  
 užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.    
 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

                                 3

                                 3

                                 3

                                 3

                                 3

                                 3                                 3                                  3
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

CBNes 6256 PremiumPlus

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

m

434 / 1,189 kWh

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - „DuoCooling“

Nerūdijančio plieno/Nerūdijančio plieno

91 cm pločio šaldytuvas-šaldiklis su 
„BioFresh“ zona

Naujas šviežumo centras: CBNes 6256

Abu „BioFresh“ stalčiukai yra su aukštos kokybės
teleskopiniais bėgeliais, todėl ištraukiami 
lengvai, be jėgos: galėsite dar geriau apžvelgti 
juose laikomus maisto produktus. Šoninės LED 
lemputės užtikrina puikų stalčiukų apšvietimą. 
Prireikus, ant universaliai naudojamos butelių 
lentynėlės arba po ja esančios stiklinės lentynėlės 
galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.

Du šaldiklio skyriaus stalčiukai yra įrengti su 
aukštos kokybės teleskopiniais bėgeliais, taigi 
ištraukiami itin lengvai. Be to, šaldiklio skyriaus 
stalčiukai yra su automatiniu savaiminio įtrauki-
mo mechanizmu. Dėl profesionalios LIEBHERR 
„NoFrost“ technologijos prietaiso daugiau nebe-
reikės atitirpinti. LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai ypač 
ekonomiški - naudoja mažai elektros energijos.

Lengvai perstatomas vidus su „GlassLine“ įranga 
įtikina savo elegancija ir kokybe. Bet kada galėsite 
jį pritaikyti individualiems poreikiams. Galima keisti 
ypač tvirtų matinių lentynėlių ir lentynėlių vidinėje 
durelių pusėje su aliuminio apvadu aukštį. Vidinėse 
durelėse patalpinsite net didelius butelius ir plačius 
indus.

„PremiumPlus“ klasės prietaisai yra įrengti su 
integruotomis šoninėmis LED šviesos kolonomis.
Specialus matinis šviesos kolonų padengimas 
sukuria puikią ir jaukią šviesą. Šios šviesos kolonos 
netrukdo perstumti stiklinių lentynėlių. Į viršutinę 
sienelę papildomai integruotas LED apšvietimas - 
dar tobulesnei šaldytuvo vidaus apžvalgai.  

Elegantiškas ir tikslus „MagicEye“ displėjus su 
novatorišku sensoriniu „Touch“ valdymo komfortu 
užtikrina šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose pasirinktos 
temperatūros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai 
palietus „Touch“ valdymo paviršių galima lengvai ir 
labai patogiai valdyti visas funkcijas.

Dėl LIEBHERR automatinio „IceMaker“ galite 
būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų 
ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gėrimams 
pobūvio metu – ypač erdvaus stalčiuko talpa 
yra pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per 
visą vakarėlį. Integruotas vandens filtras nuolat
užtikrina optimalią vandens kokybę šviežiems ledu-
kams gaminti. Elektronika praneša, kada reikia 
keisti vandens filtrą.
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

404 / 354 l

126 / 110 l

294 / 237 l

l

489 / 1,338 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

SBSes 8283 PremiumPlus„Side-by-Side“ tipo 
šaldytuvai-šaldikliai su 
„BioFresh-Plus“ sistema

Novatoriška durų uždary-
mo sistema „SoftSystem“ 
- tai dar daugiau saugumo 
ir komforto. „SoftSystem“ 
yra integruota duryse ir jas 

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

„BioFresh“ modelių nova-
toriška ir unikali įrangos 
detalė - tai įvairiems 
poreikiams naudojama 
butelių  lentynėlė. 

Prireikus, iš po butelių lentynėlės ištraukite ir 
uždėkite ant viršaus stiklinę lentynėlę. Ant jos 
galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.

Tinkamas serviravimui, 
išimamas „VarioBox“ dė- 
žutes galima įvairiai per-
statyti vidinėse durelėse. 
Dangtelį galima atidaryti 

ir nuimti. 

„IceCenter“ – ledo gabaliukų, smulkinto ledo ir 
atšaldyto vandens gamybos centras – suteikia 
neribotų galimybių patiekiant gaiviuosius gėri-
mus. „IceCenter“ valdomas sensoriniais mygtu-
kais, apšviestais LED lemputėmis. Kad geriamojo 
vandens kokybė būtų puiki, šaldymo zonoje yra 

Nauja „BioFreshPlus“ technologija ir atskira val-
dymo elektronika suteikia dar daugiau galimy-
bių. Temperatūrą viršutiniame stalčiuje galima 
sumažinti iki -2°C. Tuo pat metu jame nusta-
čius „DrySafe“ režimą, žuvis išliks šviežia dar 
ilgiau. Atitinkamai nustačius +6°C tempera-
tūrą ir „HydroSafe“ režimą, bus idealios sąlygos 
egzotiniams vaisiams saugoti. 

Prireikus, „BioFresh“ stalčiuose, kuriuose palaiko-
ma šiek tiek aukštesnė nei 0°C temperatūra, galima
nustatyti „DrySafe“ režimą, optimaliai tinkamą 
mėsai, žuviai bei pieno produktams laikyti, arba 
„HydroSafe“ režimą, tinkamiausią vaisiams ir 
daržovėms. 

įrengtas rezervuaras su vandens filtru. Gražią ledo 
gabaliukų, kurie išbyra neprišaldami vienas prie 
kito, formą užtikrina LIEBHERR „IceCenter“ nau-
dojama „TwistTray“ sistema. Produktų patiekimo 
anga ir elektroninis sensorinio „Touch“ valdymo 
skydelis yra sumontuoti durelėse.

SBSes 8283 PremiumPlus

Elektroninis valdymas
 · LCD displėjus ant durų su sensorine „Touch“ 
elektronika - tobulas valdymas ir greita informacija

 · Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių 
temperatūros reguliavimas

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis
 · „HomeDialog“ sistema
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, 
„FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų, 
atostogų režimo ir nutrūkus elektros srovei

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

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

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

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

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

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

 · Dėkliukai kiaušiniams

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

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

 · LED apšvietimas optimaliai apšviečia ištrauktus 
stalčius

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

 · Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms
 · „IceCenter“ - šaltam vandeniui, smulkintam ledui ir 
ledukams tiekti

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

 · „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo sistema
 · Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą 
(ventiliacija priekyje)

 · Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir 
rankenėlės gale

 · Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus” sistema
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145 / 128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)
Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 iš jo vyno skyriaus

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

549 / 483 l

126 / 111 l

145/128 l

150 / 119 l

l

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

„Side-by-Side“ tipo šal-
dytuvas-šaldiklis SBSes 
7165 su šešiomis 
skirtingomis klimato 
zonomis pateikia daug 

inovatyvių galimybių: su šaldymo, „BioFresh“, 
užšaldymo, dviejų skirtingų vyno temperatūros sri-
čių klimato zonomis kiekvienam maisto produktui 
užtikrinama optimali laikymo temperatūra.

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

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

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

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

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

 (maks. 41 Bordo buteliai 0,75 l) 1

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

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

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

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

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

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

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

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

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

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

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh-Plus“ zona
 · Automatinis atitirpinimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

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

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

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

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

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

 · Elektroninis reguliavimas, 2 temperatūros 
nustatymo sritys

 · Medinės lentynėlės, ištraukiamos su bėgeliais
 · Temperatūra nustatoma nuo +5°C iki +20°C
 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru, gryno oro tiekimas 
per aktyvintos anglies filtrą visuose stalčiukuose

 · Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys su 
apsauga nuo UV spindulių

 · LED vidaus apšvietimas, nuosekliai 
reguliuojamas ir įjungiamas ilgam laikui

 · Oro drėgmė reguliuojama įjungiant ventiliaciją

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

 · „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo 
sistema

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

 · Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus“ sistema

SBSes 7165 PremiumPlus„Side-by-Side“ tipo 
šaldytuvai-šaldikliai su 
„BioFresh-Plus“ sistema
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

576 / 548 l

171 / 157 l

150 / 119 l

v

387 / 1,060 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

3

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno

SBSes 7353 Premium

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

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

                         

1  

                               1

                               1

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

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

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

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

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

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

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

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

 · LED apšvietimas
 · Stalčiukai vaisiams ir daržovėms su 
teleskopiniais bėgeliais

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

 · Dėkliukai kiaušiniams

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

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

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

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

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

Įrangos privalumai

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

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

 · Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-
šaldikliai su BioFresh

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

pasirinktos temperatūros  palaikymą laipsnio 
tikslumu. Švelniai palietus „Touch“ valdymo 
paviršių galima lengvai ir labai patogiai nustatyti 
visas funkcijas.
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Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

405 / 390 l

304 / 261 l

l

485 / 1,327 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

SBSesf 7212 Comfort

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“  ekranėlis su temperatūros LED 
indikacija

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

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

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

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

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

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

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

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

 · Dėkliukai kiaušiniams

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

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

 · Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms

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

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

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-
šaldikliai 

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

ištrau kiamų stalčių vaisiams ir daržovėms su 
 teleskopiniais bėgeliais dar geriau apžvelgsite
šaldytuve laikomus maisto produktus.
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

 šaldytuvo skyriaus

 iš jo „BioFresh“ skyriaus

 iš jo vyno skyriaus

 šaldiklio skyriaus

Temperatūros zonos

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 6

Triukšmo lygis

Įtampa / Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

„BioFresh“ stalčiukai

Reguliuojama „BioFresh-Plus“ zona

„BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas

Butelių lentynėlė

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

„VarioBox“

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Šalčio akumuliatorius

„IceMaker“ / „IceCenter“ 7

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Sąsaja

„SoftSystem“

„SmartSteel“

Dizainas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

CBNes 6256
PremiumPlus

10

m

434 / 1,189 kWh

480 l

364 l

69 l

 

116 l

3

4

21 h

10 kg

SN-T

44 dB (A)

220-240 V~ / 1,5 A

automatinis

LED šviesos kolona ir LED viršutinis apšvietimas

2

LED

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

„NoFrost“

automatinis

LED

prijungimas prie vandentiekio 3/4” / -

1,3 kg

2,7 kg

203,9 x 91 cm

61,5 cm

„HomeDialog“

„HardLine“

SBSes 8283
PremiumPlus

l

489 / 1,338 kWh

591 l

354 l

110 l

 

237 l

4

4

43 h

18 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 2,5 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

3

•

LED

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

LED

2

- / prijungimas prie vandentiekio 3/4”

0,8 kg

1,5 kg

185,2 x 121 cm

63 cm

„HomeDialog“

•

•

„SwingLine“

03, 04, 05, 06, 17, 18, 20

SBSes 7165
PremiumPlus

l

444 / 1,214 kWh

602 l

483 l

111 l

128 l

119 l

6

4

31 h

16 kg

SN-ST

41 dB (A)

220-240 V~ / 2,6 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

3

•

LED

įv. butelių lentynėlė

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

prijungimas prie vandentiekio 3/4” / -

0,8 kg

1,5 kg

185,2 x 121 cm

63 cm

„HomeDialog-ready“

•

•

„SwingLine“

04, 06, 17, 18, 20

SBSesf 7212
Comfort

l

485 / 1,327 kWh

651 l

390 l

 

 

261 l

2

4

24 h

20 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 2,1 A

automatinis

LED viršutinis apšvietimas

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

 

 

185,2 x 121 cm

63 cm

•

„SwingLine“

SBSes 7353
Premium

v

387 / 1,060 kWh

667 l

548 l

157 l

 

119 l

3

4

31 h

16 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V~ / 2,6 A

automatinis

LED

2

LED

plieninis laikiklis buteliams ir plieninis laikiklis šampanui  

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

2

prijungimas prie vandentiekio 3/4” / -

0,8 kg

1,5 kg

185,2 x 121 cm

63 cm

„HomeDialog-ready“

•

„SwingLine“

02, 04, 05, 06, 17, 18, 20

 (maks. 41 Bordo buteliai 0,75 l) 3

            5    

                                   5

              5 

03, 04, 06, 17, 18, 20

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai

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

4 4  = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau
7  „IceMaker/IceCenter“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su 

vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4”

 

Modelis

1 Prietaisų tipas - klasifikacija     

  10:  Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010
6 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C

  

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

5    Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

    Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

  

02, 05, 06



GNP 3666

5756

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

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

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

Novatoriški LIEBHERR šaldikliai – nauja energijos 
taupymo samprata: A+++ energijos sąnaudų klasės  
prietaisai – net apie 50 % ekonomiškesni nei A+ 
energijos sąnaudų klasės viršutinė ribinė reikšmė.

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema 

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

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

GNP 4166 (2013)GSN 3226 (1998)

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Durys / Šoninės sienelės

406 / 351 l

s

198 / 0,541 kWh

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GNP 4166 Premium

356 / 304 l

s

181 / 0,494 kWh

SN-T

175,1 / 69,7 / 75 1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GNP 3666 Premium

304 / 261 l

n

248 / 0,677 kWh

SN-T

184,1 / 60 / 63

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GNP 3056 Premium

304 / 261 l

m

330 / 0,903 kWh

SN-T

184,1 / 60 / 63

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GN 3023 Comfort

265 / 224 l

m

303 / 0,829 kWh

SN-T

164,4 / 60 / 63

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GN 2723 Comfort

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

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

GNP 2756 164,4 cm aukščio, puslapis 62

             1

                                  1 

                                                

             1

                                  1 

                                             

             1

                                  1 

                                1 

 · LED apšvietimas
(GNP 4166, GNP 3666, GNP 3056 ir GNP 
2756)

 · Apšvietimas korpuso priekyje
 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

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

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

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

 · „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų

„Comfort“ modelių valdymas
 · LCD displėjus su temperatūros grafine indikacija
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

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

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
 · Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
 · „FrostSafe” sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms 
(60 cm pločio modeliuose)

 · Ištraukiami stalčiai su teleskopiniais bėgeliais 
(70 cm pločio modeliuose)

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

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

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Stalčius, įrengtus ant 
teleskopinių bėgelių, 
galima lengvai ištraukti ir 
patogiai išimti už integruo-
tų rankenų. „FrostSafe“ 

sistema su iš visų pusių uždarais stalčiais sulaiko 
šaltį prietaise. Dėl skaidrios priekinės sienelės gerai 
matysite visus užšaldytus produktus.

Novatoriški LIEBHERR šal-
dikliai – nauja energijos 
taupymo samprata: A+++ 
energijos sąnaudų klasės  
prietaisai – net apie 50% 

ekonomiškesni nei A+ energijos sąnaudų klasės 
viršutinė ribinė reikšmė.

„SmartGrid“ - tai puiki 
ateities technologija - nau-
dojant „protingą“ elektros 
srovės skaičiuotuvą suma-
žės išlaidos, skirtos elek-

tros energijai. Elektros energijos pertekliaus, pvz., 
kaip regeneratyvios energijos panaudojimas, Jūsų 
buitį aprūpins palankios kainos energija. Šaldymo 
dėžės su „SmartGrid-ready“ įranga - tai prietaisai 
su ateities technologijomis. 

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Galima įsigyti: 

Energijos sąnaudos per metus

Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų. 

Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,46 Lt /kWh):  2.056,20 Lt
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BEST PRODUCT

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Durys / Šoninės sienelės

GP 4013 Comfort

413 / 406 l

s

193 / 0,528 kWh

SN-T

194,7 / 69,7 / 75  1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 3513 Comfort

362 / 356 l

s

178 / 0,486 kWh

SN-T

175,1 / 69,7 / 75 1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

106 / 104 l

s

101 / 0,276 kWh

SN-T

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

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 1486 Premium

106 / 104 l

n

152 / 0,414 kWh

SN-T

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

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 1376 Premium

101 / 98 l

n

149 / 0,407 kWh

SN-T

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

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 1213 Comfort

„Premium“ modelių valdymas
 · „MagicEye“ LCD displėjus su skaitmenine tem-
peratūros indikacija 

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperFrost“ režimo,

 · „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų

„Comfort“ modelių valdymas
 · „MagicEye“ LCD displėjus su grafine temperatū-
ros indikacija

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis (GP 3513 ir GP 4013)

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis

 · Perspėjamasis durų signalas – akustinis 
(GP 3513 ir GP 4013)

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, „SuperFrost“ 
režimo, apsaugos nuo vaikų

Šaldiklis
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

 · Vidaus apšvietimas (GP 3513 ir GP 4013)
 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Skyrius prieskoninėms žolelėms ir uogoms 
(GP 3513 ir GP 4013)

Įrangos privalumai
 · „SwingLine“ dizainas (GP 3513 ir GP 4013)
 · „SwingDesign“ dizainas 
(išskyrus GP 3513 ir GP 4013)

 · Strypo formos rankenėlė su integruotu atidary-
mo mechanizmu (GP 3513 ir GP 4013)

 · Ergonominė strypo formos rankenėlė 
(išskyrus GP 3513 ir GP 4013)

 · Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
 · Transportavimo ratukai ir rankenėlės gale 
(GP 3513 ir GP 4013)

 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Stalo aukščio šaldiklio 
dangtis ypač tvirtas. Jis 
yra atsparus įpjovimams 
ir įbrėžimams bei karščiui. 

Pavyzdžiui, dėl automati-
nio „SuperFrost“ režimo 
vidaus temperatūra kren-
ta labai greitai iki -32°C. 
Todėl maisto produktai 

užšaldomi staiga, o vitaminai, skonis ir išvaizda 
išsaugomi optimaliai. Pasibaigus užšaldymo pro-
cesui, įvyksta automatinis persijungimas į įprastą 
veikos režimą.

Uždari stalčiai, kurių 
priekis skaidrus, yra 
labai aukšti ir juos galima 
išimti - galėsite dar geriau 
apžvelgti juose laikomus 

užšaldytus maisto produktus ir užtikrinti geriausias 
jų laikymo sąlygas. Lentynėles iš apsauginio stiklo 
ir stalčius galima išimti. Taigi visą šaldiklio vidinę 
erdvę „VarioSpace“ galėsite naudoti didelio tūrio 
produktams užšaldyti.

Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atsumą iki sienos. 

 Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

             1
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             1

                                  1 

                                        

             1

                                  1 

                                      

             1
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             1

                                  1 
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Šaldikliai 

Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

Šaldymo kameros žymėjimas 4

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 5

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

Stalčių skaičius

Prieskoninių žolelių ir uogų skyrius

 Iš jų: ant teleskopinių bėgelių

„SuperFrost“ sistema

Apšvietimas

„VarioSpace“ sistema

Šalčio akumuliatorius

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Sąsaja

Dizainas

Strypo formos rankenėlė 

 su integruotu atidarymo mechanizmu

„SmartGrid-ready“

Priedai (žr. 104-107 psl.)

GNP 4166
Premium

08

s

198 / 0,541 kWh

351 l

4

60 h

26 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

8

6

reguliavimas pagal kiekį

LED

•

2

194,7 x 69,7 cm

75 cm

„HomeDialog“

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

•

05, 06, 20

GNP 3666
Premium

08

s

181 / 0,494 kWh

304 l

4

60 h

24 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

7

5

reguliavimas pagal kiekį

LED

•

2

175,1 x 69,7 cm

75 cm

„HomeDialog“

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

•

05, 06, 20

GNP 3056
Premium

08

n

248 / 0,677 kWh

261 l

4

43 h

20 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

9

1

reguliavimas pagal kiekį

LED

•

2

184,1 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog“

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

•

05, 06, 07, 20

GNP 2756
Premium

08

n

227 / 0,621 kWh

224 l

4

43 h

18 kg

SN-T

41 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

8

1

reguliavimas pagal kiekį

LED

•

2

164,4 x 60 cm

63 cm

„HomeDialog“

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

•

05, 06, 07, 20

GN 3023
Comfort

08

m

330 / 0,903 kWh

261 l

4

24 h

20 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

9

1

reguliavimas pagal laiką

•

184,1 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

05, 06, 07

GN 2723
Comfort

08

m

303 / 0,829 kWh

224 l

4

24 h

18 kg

SN-T

42 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

8

1

reguliavimas pagal laiką

•

164,4 x 60 cm

63 cm

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

05, 06, 07

GP 4013
Comfort

08

s

193 / 0,528 kWh

406 l

4

34 h

26 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„SmartFrost“

rankinis

9

1

reguliavimas pagal laiką

Lemputė

•

194,7 x 69,7 cm

75 cm

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

06

GP 3513
Comfort

08

s

178 / 0,486 kWh

356 l

4

34 h

25 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„SmartFrost“

rankinis

8

1

reguliavimas pagal laiką

Lemputė

•

175,1 x 69,7 cm

75 cm

„SwingLine“

Strypo formos rankenėlė

•

06

GP 1486
Premium

08

s

101 / 0,276 kWh

104 l

4

32 h

11 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

„SmartFrost“

rankinis

4

reguliavimas pagal kiekį

•

2

85,1 x 60,2 cm

62,8 cm

„SwingDesign“

ergonomiškos strypo formos 

rankenėlės

06

GP 1376
Premium

08

n

152 / 0,414 kWh

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

„SmartFrost“

rankinis

4

reguliavimas pagal kiekį

•

2

85,1 x 55,3 cm

62,4 cm

„SwingDesign“

ergonomiškos strypo formos 

rankenėlės

06

GP 1213
Comfort

08

n

149 / 0,407 kWh

98 l

4

26 h

11 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 V ~

0,9 A

„SmartFrost“

rankinis

3

reguliavimas pagal laiką

•

85,1 x 55,3 cm

62,4 cm

„SwingDesign“

ergonomiškos strypo formos 

rankenėlės

06

Modelis

1 Prietaisų tipas - klasifikacija      08: Šaldikliai

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

4  4 = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau 5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C

  

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,  

 užtikrinantis atsumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.    

 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.
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-55%
281,0 kWh

127,0 kWh

GTP 2756 (2013) GT 2682 (1998)

s B

Novatoriškos LIEBHERR 
šaldymo dėžės – nauja 
energijos taupymo sam-
prata: A+++ energijos 
sąnaudų efektyvumo kla-

sės prietaisai – net apie 50 % ekonomiškesni nei 
A+ energijos sąnaudų efektyvumo klasės viršutinė 
ribinė reikšmė.

„Premium“ linijos šaldymo dėžių „SoftSystem“ 
durų uždarymo slopinimo sistema yra patogi ir įti-
kinanti kasdienio naudojimo metu. Šaldymo dėžės 
dangčio šarnyre integruota „SoftSystem“ sistema 
uždarant dangtį sulėtina uždarymo greitį bei pri-
slopina garsą. Taigi stiprus bei staigus uždarymas 
bus saugiai sulaikytas.  

Novatoriška „StopFrost“ sistema turi du lemia-
mus privalumus: šaldiklio vidaus sienelės ir 
maisto produktai mažiau apsitraukia šerkšnu, 
todėl prietaisą atitirpinti reikia daug rečiau. Be to, 
„StopFrost“ sistema apsaugo nuo skirtingų slėgių 
sąveikos varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad
šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai. 

Glotni daugiasluoksnė termoizoliacija šalčiui 
generuoti integruota po prietaiso korpuso išoriniu 
sluoksniu. Todėl šaldymo dėžė veikia be vibracijos 
ir tyliai, be to, korpusas neaprasoja, o jo glotnią 
išorę lengva valyti.

Dėl šaldymo dėžės dangtyje integruoto apšvietimo 
lengva apžvelgti saugomus užšaldytus produktus.

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

Iš lengvai ištraukiamo šaldiklio padėklo suside-
danti skiriamoji sienelė taip pat naudojama kaip 
vandens surinkimo padėklas. Dingus elektros 
srovės maitinimui užšaldytų produktų kokybė 
išlaikoma iki 110 valandų. Tai užtikrina saugomų 
produktų kokybę.

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ 
sistema

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su skaitmenine tempera-
tūros indikacija ant šaldymo dėžės rankenos

 · Automatinis „SuperFrost” režimas, reguliuoja-
mas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas
 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ 
funkcijos ir apsaugos nuo vaikų

Šaldiklis
 · Daugiasluoksnė izoliacija
 · Vidaus apšvietimas
 · „StopFrost“ sistema
 · Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
 · Pertvara iš išimamo šaldiklio padėklo - tinka ir 
atitirpusiam vandeniui surinkti

Įrangos privalumai
 · „Swing“ dizainas
 · Ergonomiška šaldymo dėžės rankenėlė
 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Įkabinami krepšiai, standartiniai

Maks. krepšių kiekis

Durys / Šoninės sienelės

294 / 276 l

s

137 / 0,373 kWh

SN-T

91,7 / 128,8 / 76

3

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GTP 3156 Premium

215 / 200 l

s

117 / 0,318 kWh

SN-T

91,9 / 113,2 / 76

3

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GTP 2356 Premium

Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų. 

Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,46 Lt /kWh): 1.062,60 Lt

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ 
sistema

Energijos sąnaudos per metus
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Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Įkabinami krepšiai, standartiniai

Maks. krepšių kiekis

Durys / Šoninės sienelės

403 / 380 l

n

247 / 0,675 kWh

SN-T

91,9 / 128,9 / 76

2

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

475 / 449 l

n

275 / 0,751 kWh

SN-T

91,9 / 137,3 / 80,8

2

13

Baltos spalvos / Baltos spalvos

343 / 324 l

n

225 / 0,614 kWh

SN-T

91,9 / 113,3 / 76

2

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 4932 Comfort GT 4232 Comfort GT 3632 Comfort

301 / 284 l

n

209 / 0,570 kWh

SN-T

91,9 / 100 / 76

2

7

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 3032 Comfort

252 / 237 l

n

190 / 0,518 kWh

SN-T

91,9 / 87,3 / 76

2

7

Baltos spalvos / Baltos spalvos

605 / 572 l

m

432 / 1,183 kWh

SN-T

91,9 / 164,8 / 80,8

3

16

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 2632 Comfort GT 6122 Comfort

Elektroninis valdymas
 · Elektroninis valdymas šaldymo dėžės 
rankenėlėje

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką

 · Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo 
signalo ir „SuperFrost” režimo

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

Šaldiklis
 · Daugiasluoksnė izoliacija
 · Vidaus apšvietimas
 · „StopFrost“ sistema
 · Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
 · Pertvara iš išimamo šaldiklio padėklo - tinka ir 
atitirpusiam vandeniui surinkti

Įrangos privalumai
 · „Swing“ dizainas
 · Ergonomiška šaldymo dėžės rankenėlė

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ sistema

Novatoriška „StopFrost“ 
sistema turi du lemiamus
privalumus: šaldiklio vidaus
sienelės ir maisto produktai 
mažiau apsitraukia šerkš-

nu, todėl prietaisą atitirpinti reikia daug rečiau. 
Be to, „StopFrost“ sistema apsaugo nuo skirtingų 
slėgių sąveikos varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad
šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai. 

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ 
sistema

Glotni daugiasluoksnė 
termoizoliacija šalčiui 
generuoti integruota po 
prietaiso korpuso išoriniu 
sluoksniu. 

Todėl šaldymo dėžė veikia be vibracijos ir tyliai, be 
to, korpusas neaprasoja, o jo glotnią išorę lengva 
valyti.

Visos valdymo ir kon-
trolės funkcijos aiškiai 
ir praktiškai integruotos 
šaldymo dėžės ergono-
miškos formos rankenoje. 

Temperatūra nustatoma nesudėtingu pasukamu 
reguliatoriumi. Dėl automatinio „SuperFrost“ 
režimo maisto produktai užšaldomi ypač tausojant 
vitaminus. Kai tik baigiamas užšaldymo procesas, 
automatinis „SuperFrost“ režimas persijungia į 
įprastą režimą.

.

pav. puslapis 68 pav. puslapis 69
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

Šaldymo kameros žymėjimas 3

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 4

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldiklio skyriaus

„StopFrost“ sistema

Atitirpinimo būdas

„SuperFrost“ sistema

Apšvietimas

Įkabinami krepšiai, standartiniai

Maks. krepšių kiekis

Šaldiklio padėklas – pertvara

Atitirpusio vandens nubėgimo latakas

Šalčio akumuliatorius

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

„SoftSystem“

Dizainas

Užraktas

Valdymo būdas

Rankena

Priedai (žr. 104-107 psl.)

GTP 3156
Premium

09

s

137 / 0,373 kWh

276 l

4

75 h

31 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal kiekį

•

3

10

•

•

1

91,7 x 128,8 cm

76 cm

•

„SwingDesign“

•

„MagicEye“

06, 07, 08

GTP 2356
Premium

09

s

117 / 0,318 kWh

200 l

4

110 h

23 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal kiekį

•

3

10

•

•

91,9 x 113,2 cm

76 cm

•

„SwingDesign“

•

„MagicEye“

07, 08

GT 4932
Comfort

09

n

275 / 0,751 kWh

449 l

4

74 h

31 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

2

13

•

•

91,9 x 137,3 cm

80,8 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 4232
Comfort

09

n

247 / 0,675 kWh

380 l

4

72 h

29 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

2

10

•

•

91,9 x 128,9 cm

76 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 3632
Comfort

09

n

225 / 0,614 kWh

324 l

4

70 h

28 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

2

10

•

•

91,9 x 113,3 cm

76 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 3032
Comfort

09

n

209 / 0,570 kWh

284 l

4

65 h

27 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

2

7

•

•

91,9 x 100 cm

76 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 2632
Comfort

09

n

190 / 0,518 kWh

237 l

4

60 h

24 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

0,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

2

7

•

•

91,9 x 87,3 cm

76 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 6122
Comfort

09

m

432 / 1,183 kWh

572 l

4

76 h

33 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,5 A

•

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

3

16

•

•

91,9 x 164,8 cm

80,8 cm

„SwingDesign“

gali būti įrengtas

elektroninis

06, 07, 08, 09

Šaldymo dėžės

Modelis

1  Prietaisų tipas - klasifikacija       09: Šaldymo dėžės

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 4  = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau 4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C
   N nuo +16 °C iki +32 °C
  

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

• • • • • • • •
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WTEes 2053

WKEes 553

  IKB 2314 IKBP 2750 ICBN 3366 IKB 3554
  IKB 2310 IKB 2710 ICBN 3356 IKB 3550 
    ICBP 3256 IKB 3510 
    ICBN 3314 
    ICBS 3214 
    
     
    ICN 3366 ICS 3204
    ICN 3356 ICUNS 3314 
    ICP 3314 ICUS 3314 
    ICS 3314
    ICS 3214
    ICS 3304
     
  IKS 2314  IK 3514 
    IK 3510

   IG 1966 IGN 2566
    IGN 2556

UIK 1620 
UIK 1424

UIG 1323

WTUes 1653

86

86

99

72
 
 
 

82

85

87 

 

99

103

82
0-

87
0 

m
m

45 122 140 178
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Įmontuojami į baldus prietaisai Įmontuojami į baldus prietaisai Puslapis

Įmontuojami prietaisai su stiklinėmis durimis Puslapis

Montuojami po stalviršiu prietaisai Puslapis

Montuojami po stalviršiu prietaisai Puslapis

Šaldytuvai

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

Prietaisai su
„BioFresh“ zona

Vyno šaldytuvas-rūsys 
vynui laikyti 

Šaldikliai

Vyno šaldytuvas-rūsys
vynui laikyti

Šaldytuvai 

Šaldytuvai-šaldikliai

Šaldikliai

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

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

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

Slankiųjų durų  montavimas

Tvirtinamų durų  montavimas

Montuojami po stalviršiu prietaisai

Nišos
matmenys 

Šaldytuvus ir šaldiklius galima integruoti į baldus, juos 

įmontuojant tiesiog už baldų durų - tokiu būdu sukuriamas

vienalytis virtuvės dizainas. Tvirtinamų durų montavimo

būdu baldų ir prietaiso durų plokštės tvirtinamos

tiesiogiai viena prie kitos. Oras cirkuliuoja per prietaiso 

pagrindą, todėl stalviršyje nebūtinos ventiliacinės angos. 

Dėl „Vario“ pagrindo prietaisas pritaikomas pagal virtuvės

baldų aukštį ir gylį. 

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

baldų durų plokštę tiesiogiai tvirtinant prie prietaiso 

durų.

Įmontuojami prietaisai

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

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

individualius poreikius atitinkančią prietaisų grupę. 

Tvirtinamų durų montavimas
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Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

ICBN 3366 Premium

tvirtinamos durys

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 59 l

n

234 / 0,641 kWh

SN-ST

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

2 - „DuoCooling“

Integruojami šaldytuvai 
su „BioFresh“ zona

Dviejose išimamose „VarioBox“ dėžutėse maisto 
produktai laikomi šaldytuve paruošti serviravimui. 
Dangtelį galima nuimti ir dėžutę pastatyti tiesiog 
ant padengto stalo. Vidinėse durelėse dėžučių 
aukštį galima įvairiai ir saugiai keisti.

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

Novatoriška durų uždarymo sistema 
„SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir kom-
forto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas 
uždarant sulėtina uždarymo greitį bei prislopina 
garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildyto-
mis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. 
Jei duris  atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos 
užsivers automatiškai.  

Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ 
šaldymo sistema, kuri pasižymi dviem visiškai 
atskirai valdomais šalčio apytakos ratais, vykdo-
ma preciziška ir nepriklausoma viena nuo kitos 
šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. 
Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo 
ir šaldiklio skyrių nevyksta jokia oro cirkuliacija – 
tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi ir laikomas 
maistas apsaugomas nuo perdžiūvimo.

Integruojami šaldytuvai 
su „BioFresh“ zona

Elegantiška „Premium“ elektronikos valdymo siste-
ma užtikrina tikslų pasirinktos temperatūros palai-
kymą. Švelniai palietus sensorinį „Touch“ valdymo 
paviršių galima patogiai nustatyti visas funkcijas. 
Temperatūrą „MagicEye“ displėjuje rodo LCD 
displėjaus skaitmeninė indikacija.

Dėl automatinio ledukų generatoriaus „IceMaker“ 
su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite 
būti tikri, jog bet kuriai progai  turėsite kokybiškų 
ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gėrimams 
pobūvio metu - dviejų specialių stalčiukų talpa yra 
pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per visą 
vakarėlį. Be to, „IceMaker“ pasirūpina, kad ledukų 
nesumažėtų - jų atsargos nuolat automatiškai 
papildomos. Prireikus, „IceMaker“ galima išjungti.
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Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona
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Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 63 l

n

238 / 0,650 kWh

SN-ST

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

2 - „DuoCooling“

ICBN 3356 Premium

tvirtinamos durys

230 / 208 l

72 / 68 l

59 / 58 l

s

164 / 0,447 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICBP 3256 Premium

tvirtinamos durys

198 / 179 l

72 / 68 l

81 / 63 l

n

238 / 0,650 kWh

SN-ST

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

2 - „DuoCooling“

ICBN 3314 Comfort ICBS 3214 Comfort

slankiosios durys

229 / 208 l

72 / 68 l

59 / 58 l

n

235 / 0,642 kWh

SN-ST

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

2 - „DuoCooling“

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, „Touch“ pavir-
šiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija 
(„Premium” modeliuose)

 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, elektroniniu 
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros 
indikacija („Comfort” modeliuose)

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

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį („Premium” modeliuose)

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką („Comfort” modeliuose)

 · Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - 
optinis ir akustinis

 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas

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

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

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais („Premium“ modeliuose)

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais („Comfort“ modeliuose)

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

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų 
(„Premium“ modeliuose)

 · LED vidaus apšvietimas („Comfort“ modeliuose)
 · „VarioSafe“ - praktiškas stalčiukas smulkiems 
maisto produktams (ICBP 3256)

 · Integruota universali lentynėlė 
buteliams(„Premium“ modeliuose)

 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 
(„Premium“ modeliuose)

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas oro 
cirkuliaciniu režimu

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais

 · „SoftTelescopic“: „BioFresh“ stalčiukai su 
teleskopiniais bėgeliais su pilno ištraukimo ir 
savaiminio įtraukimo funkcijomis bei stalčiukų 
uždarymo slopinimo sistema 
(„Premium“ modeliuose)

 · „DrySafe” (sausa) zona skirta žuviai, mėsai ir 
pieno produktams saugoti

 · „HydroSafe“ (reguliuojamas drėgnos 0°C zonos 
stalčiukas) - idealu vaisiams ir daržovėms laikyti

 · LED apšvietimas priekio viduryje 
(„Premium“ modeliuose)

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas 
(ICBN modeliuose)

 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių 
(ICBP 3256 ir ICBS 3214)

 · „FrostSafe“ sistema su užapvalintais skaidriais 
stalčiais

 · LED apšvietimas priekio viduryje 
(„Premium“ modeliuose)

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: 
stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Automatinis „IceMaker“, skirtas prijungimui prie 
vandentiekio, 3/4’’ (ICBN 3366)

 · Formelė ledukams (išskyrus ICBN 3366)

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
(„Premium“ modeliuose)

 · Durų atidarymo kampas 115° 
(išskyrus ICBS 3214)

 · Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo 
juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti 
į baldus

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

„Premium“ linijos įmontuo-
jamų šaldytuvų-šaldiklių 
šaldiklio skyriuje taip pat 
įrengta LED šviesa. Virš 
šaldiklio stalčių yra inte-

gruota LED šviesos juosta, užtikrinanti ištrauktų per-
matomų šaldiklio stalčių apšvietimą ir dar geresnę 
juose laikomų maisto produktų apžvalgą.

  Nišos matmenys 178 cm

Visuose „Premium 
BioFresh“ prietaisuose 
yra integruoti „BioFresh“ 
stalčiukai su ištrauki-
mo iki galo funkcija ir 

„SoftTelescopic“, savaiminio įtraukimo funkcija 
su uždarymo slopinimo sistema, - praktiška, saugu 
ir patogu naudoti kasdieną. Stalčiukus galima 
visiškai ištraukti ir išimti net tada, kai durys atida-
rytos 90° kampu.

Dėl „Premium“ modelių 
„BioFresh“ stalčiukuo-
se įrengto centrinio LED 
apšvietimo optimaliai 
apžvelgsite laikomus 

maisto produktus. Šviesos diodai (LED) integruoti 
pertvaroje, todėl tiesiai iš viršaus tolygiai ir ryškia 
šviesa apšviečia ištrauktus „BioFresh“ stalčiukus.

Integruojami šaldytuvai 
su „BioFresh“ zona
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Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 4-Šaldymo kameros

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

293 / 263 l

98 / 92 l

28/28 l

n

234 / 0,639 kWh

SN-ST

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

1

IKB 3554 Premium

tvirtinamos durys

344 / 308 l

99 / 92 l

 

n

134 / 0,366 kWh

SN-T

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

1

IKB 3550 Premium

tvirtinamos durys

343 / 308 l

99 / 92 l

 

n

134 / 0,366 kWh

SN-T

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

1

IKB 3510 Comfort

Valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, „Touch“ pavir-
šiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija 
(„Premium” modeliuose)

 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, elektroniniu 
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros 
indikacija (IKB 3510)

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis

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

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

 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su
butelių laikikliais („Premium“ modeliuose)

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su
butelių laikikliais (IKB 3510)

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

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų 
(„Premium“ modeliuose)

 · LED vidaus apšvietimas (IKB 3510) 
 · Integruota universali lentynėlė buteliams 
(„Premium“ modeliuose)

 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 
(„Premium“ modeliuose)

 · Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius
 · Automatinis atitirpinimas, šaldymas 
cirkuliuojančiu oru

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su 
teleskopiniais bėgeliais

 · „SoftTelescopic“: „BioFresh“ stalčiukai su 
visiško ištraukimo ir savaiminio įtraukimo 
funkcijomis 

 · Stalčiukų uždarymo slopinimo sistema
(„Premium“ modeliuose)

 · „DrySafe“ (sausa) zona žuviai, mėsai ir pieno 
produktams

 · „HydroSafe“ (drėgna) zona su reguliuojama oro 
drėgme – vaisiams ir daržovėms

 · LED apšvietimas priekio viduryje 
(„Premium“ modeliuose)

Šaldiklio skyrius
 · Formelė ledukams (IKB 3554)

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
(„Premium“ modeliuose)

 · Durų atidarymo kampas 115°
 · Reguliuojamos kojelės priekyje
 · Išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai 
integruoti į baldus

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona

„Premium“ linijos novato-
riška įrangos detalė – tai 
įvairiems poreikiams nau-
dojama butelių lentynė-
lė, esanti virš „BioFresh“ 

stalčiukų. Maisto produktams sudėti, priklausomai 
nuo poreikių, gali būti naudojama tiek integruota 
stiklinė lentynėlė, tiek po ja esanti butelių lentynėlė.

  Nišos matmenys 178 cm

Su „VarioSafe“ prietaiso 

vidus lengvai apžvelgia-

mas, be to, sukuriama 

tvarka. Suteikia optimalią 

vietą mažiems maisto pro-

duktams, pakuotėms, skardinėms ir buteliukams 

laikyti. „VarioSafe“ gali būti pritaikyta pagal aukštį 

ir patalpinta įvairaus aukščio pozicĳ ose abiejose 

pusėse esančiose šviesos kolonose.

Novatoriška durų 
uždarymo sistema 
„SoftSystem“ - tai dar 
daugiau saugumo ir 
komforto. „SoftSystem“ 

yra integruota duryse ir jas uždarant sulėti-
na uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl 
šios sistemos duris net su pripildytomis vidi-
nėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei 
duris  atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos 
užsivers automatiškai. 

Integruojami šaldytuvai su 
„BioFresh“ zona
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Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 iš jo „BioFresh“ zonos

 4-Šaldymo kameros

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

265 / 236 l

65 / 60 l

 

s

83 / 0,227 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

1

IKBP 2750 Premium

tvirtinamos durys

264 / 236 l

65 / 60 l

 

n

125 / 0,342 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

1

IKB 2710 Comfort

tvirtinamos durys

190 / 169 l

64 / 60 l

16/16 l

n

190 / 0,520 kWh

SN-ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55

1

IKB 2314 Comfort IKB 2310 Comfort

tvirtinamos durys

225 / 200 l

65 / 60 l

 

n

121 / 0,331 kWh

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

1

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, „Touch“ pavir-
šiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija 
(IKBP 2750)

 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, elektroniniu 
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros 
indikacija („Comfort” modeliuose)

 · Automatinis „SuperCool“ režimas
 · Garsinis įspėjamasis atvirų durų signalas

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

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, 
sustumiama (išskyrus IKB 2314)

 · „Premium-GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliu (išskyrus IKBP 2750) 

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais (IKBP 2750)

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

 · LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose 
šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų 
(IKBP 2750)

 · LED vidaus apšvietimas (IKB modeliuose)
 · „VarioSafe“ - praktiškas stalčiukas smulkiems 
maisto produktams (IKBP 2750)

 · Integruota universali lentynėlė buteliams 
(IKBP 2750)

 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 
(IKBP 2750)

 · Dėkliukai kiaušiniams

Vano BioFresh
 · Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas oro 
cirkuliaciniu režimu

 · „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopi-
niais bėgeliais

 · „SoftTelescopic“: „BioFresh“ stalčiukai su 
teleskopiniais bėgeliais su visiško ištraukimo ir 
savaiminio įtraukimo funkcijomis bei stalčiukų 
uždarymo slopinimo sistema (IKBP 2750)

 · „DrySafe” (sausa) zona skirta žuviai, mėsai ir 
pieno produktams saugoti

 · „HydroSafe“ (reguliuojamas drėgnos 0°C zonos 
stalčiukas) - idealu vaisiams ir daržovėms laikyti

 · LED apšvietimas priekio viduryje (IKBP 2750)

Šaldiklio skyrius
 · Formelė ledukams (IKB 2314)

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
(IKBP 2750)

 · Durų atidarymo kampas 115°
 · Reguliuojamos kojelės priekyje 
(IKB 2750 ir IKB 2710)

 · Išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai 
integruoti į baldus (IKBP 2750 ir IKB 2710)

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Lengvai suprantama ir 
aiški „Comfort“ elek-
tronika užtikrina tikslų 
pasirinktos temperatūros 
palaikymą. Nustatymus 

galima atlikti patogiai mygtukais. Šaldytuvo sky-
riaus temperatūrą „MagicEye“ displėjuje rodo LCD 
displėjaus skaitmeninė indikacija.

   Nišos matmenys 140 / 122 cm

Dėl „Premium“ mode lių 
„BioFresh“ stalčiukuo-
se įrengto centrinio LED 
apšvietimo optimaliai 
apžvelgsite laikomus 

maisto produktus. Šviesos diodai (LED) integruoti 
pertvaroje, todėl tiesiai iš viršaus tolygiai ir ryškia 
šviesa apšviečia ištrauktus „BioFresh“ stalčiukus.

„Comfort“ modeliai su
aukštos kokybės „Comfort
GlassLine“ stikline įran-
ga jau ir vidinėje durelių 
pusėje. Konservų indelių 

ir butelių lentynėlėse yra integruotas matinio sti-
klo dugnas iš apsauginio stiklo ir daili plastikinė 
apdaila su perstatomu butelių laikikliu. Taip pat yra 
atskiras dėkliukas kiaušiniams.

Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona

Integruojami šaldytuvai su 
„BioFresh“ zona
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

  šaldytuvo skyriaus

  iš jo „BioFresh“ skyriaus

  šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 3

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 4

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

„BioFresh“ stalčiukai

„SoftTelescopic“

„BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas

„VarioSafe“

Įvairiai naudojama butelių lentynėlė

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

„VarioBox“

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Forma ledukams

Šalčio akumuliatorius

„IceMaker“ 5

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Durų montavimas

Matmenys

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Įrangos privalumai

„SoftSystem“

Perspėjamasis temperatūros signalas

Perspėjamasis durų signalas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

ICBN 3366
Premium

10

n

234 / 0,641 kWh

238 l

179 l

68 l

59 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

2

•

•

•

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

LED

2

prijungimas prie vandentiekio 3/4”

0,8 kg

1 kg

tvirtinamos durys

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

min. 55

•

optinis ir akustinis

akustinis

01, 04, 06, 07

ICBN 3356
Premium

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

24 h

10 kg

SN-ST

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

2

•

•

•

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

LED

•

2

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

•

optinis ir akustinis

akustinis

01, 06, 07

ICBP 3256
Premium

10

s

164 / 0,447 kWh

266 l

208 l

68 l

58 l

4

40 h

10 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

2

•

•

•

•

„Premium“

1

„SmartFrost“

rankinis

LED

•

2

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

•

optinis ir akustinis

akustinis

01, 06, 07

ICBN 3314
Comfort

10

n

238 / 0,650 kWh

242 l

179 l

68 l

63 l

4

20 h

10 kg

SN-ST

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

2

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

•

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

optinis ir akustinis

akustinis

02, 06, 07

ICBS 3214
Comfort

10

n

235 / 0,642 kWh

266 l

208 l

68 l

58 l

4

24 h

10 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

2

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

•

 

 

slankiosios durys

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

min. 55

optinis ir akustinis

akustinis

02, 06, 07

IKB 3554
Premium

10

n

234 / 0,639 kWh

291 l

263 l

92 l

28 l

4

19 h

2 kg

SN-ST

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

3

•

•

•

•

„Premium“

1

rankinis

•

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

•

akustinis

01

IKB 3550
Premium

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

 

 

 

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

3

•

•

•

•

„Premium“

1

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

•

akustinis

01

IKB 3510
Comfort

10

n

134 / 0,366 kWh

308 l

308 l

92 l

 

 

 

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

3

„Comfort“

 

 

tvirtinamos durys

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

min. 55

akustinis

02

IKBP 2750
Premium

10

s

83 / 0,227 kWh

236 l

236 l

60 l

 

 

 

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED šviesos kolona, abiejose pusėse

2

•

•

•

•

„Premium“

1

 

 

tvirtinamos durys

139,7-141,3 / 56-57 / 

min. 55

•

akustinis

01

IKB 2710
Comfort

10

n

125 / 0,342 kWh

236 l

236 l

60 l

 

 

 

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

2

„Comfort“

 

 

tvirtinamos durys

139,7-141,3 / 56-57 / 

min. 55

akustinis

02

IKB 2314
Comfort

10

n

190 / 0,520 kWh

185 l

169 l

60 l

16 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

2

„Comfort“

rankinis

•

 

 

tvirtinamos durys

122-123,6 / 56-57 / 

min. 55

akustinis

02

IKB 2310
Comfort

10

n

121 / 0,331 kWh

200 l

200 l

60 l

 

 

 

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

2

„Comfort“

 

 

tvirtinamos durys

122-123,6 / 56-57 / 

min. 55

akustinis

02

Integruojami šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona

Modelis

1 Prietaisų tipas - klasifikacija     10:  Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su

                                     „BioFresh“ zona

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3  4 =  šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau 5 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens 
tiekimo sistema, jungtis 3/4”

ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C
   N nuo +16 °C iki +32 °C
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Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjum, „Touch“ paviršiu-
mi ir skaitmenine temperatūros indikacija 
(„Premium” modeliuose)

 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, elektroniniu 
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros 
indikacija (ICP ir ICS modeliuose)

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

 · Automatinis „SuperCool“ režimas 
(„Premium” modeliuose)

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal kiekį („Premium” modeliuose)

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas 
pagal laiką („Comfort” modeliuose)

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis 
(„Premium” modeliuose)

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

 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, 
sustumiama (išskyrus ICS 3304 ir ICS 3204)

 · „GlassLine“ lentynėlės (ICS 3304 ir ICS 3204)
 · „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais („Premium“ modeliuose)

 · „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių 
laikikliais („Comfort“ modeliuose)

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

 · LED šviesos kolona, integruota viename šone, 
tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų 
(„Premium“ modeliuose)

 · LED vidaus apšvietimas („Comfort“ modeliuose)
 · Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms su 
teleskopiniais bėgeliais ir LED apšvietimu 
(„Premium“ modeliuose)

 · Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms,
ištraukiamas ant ratukų 
(ICP 3314, ICS 3314 ir ICS 3214)

 · Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms
 · Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ 
dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti 
(„Premium“ modeliuose)

 · Dėkliukas kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas 
(„Premium“ modeliuose)

 · „FrostSafe“ sistema su užapvalintais skaidriais 
stalčiais

 · LED apšvietimas priekio viduryje 
(„Premium“ modeliuose)

 · Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: stal-
čius ir stiklines lentynėles galima išimti

 · Automatinis „IceMaker“ su vandens talpykla 
(ICN 3366)

 · Formelė ledukams (ICN 3356, ICP 3314, 
ICS 3314 ir ICS 3214)

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema 
(„Premium“ modeliuose)

 · Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo 
juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti 
į baldus

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

slankiosios durys

201 / 199 l

83 / 82 l

n

238 / 0,652 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICS 3314 Comfort

slankiosios durys

232 / 229 l

59 / 58 l

n

230 / 0,630 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICS 3214 Comfort

slankiosios durys

201 / 199 l

83 / 82 l

m

318 / 0,870 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

232 / 229 l

59 / 58 l

m

307 / 0,841 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICS 3304 Comfort ICS 3204 ComfortICN 3366 Premium

tvirtinamos durys

202 / 196 l

81 / 59 l

n

229 / 0,625 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICN 3356 Premium

tvirtinamos durys

202 / 198 l

81 / 63 l

n

233 / 0,637 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

tvirtinamos durys

201 / 199 l

83 / 82 l

s

159 / 0,434 kWh

SN-T

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

2 - „DuoCooling“

ICP 3314 Comfort

Visiškai permatomas 
stalčiukas vaisiams ir 
daržovėms įrengtas ant 
aukštos kokybės lengvai 
ištraukiamų teleskopinių 

bėgelių - patogu, praktiška ir malonu naudoti kas-
dieną. Stalčius galima visiškai ištraukti ir išimti net 
tada, kai durys atidarytos 90° kampu. 

Visuose „Premium“ mode-
liuose (122 cm nišai) stal-
čiukai vaisiams ir daržo-
vėms papildomai apšvie-
čiami, kad galėtumėte dar 

geriau apžvelgti laikomus maisto produktus. LED 
apšvietimas yra dailiai ir visiškai integruotas į 
šoninę sienelę.

Dėl ledukų generatoriaus 
„IceMaker“ su vandens 
talpykla galite būti tikri, 
jog bet kuriai progai turė-
site kokybiškų ledukų. 1,2 

litrų talpos vandens talpykla yra novatoriškas 
sprendimas, kai vandentiekio vanduo yra nekoky-
biškas arba neįdiegta vandens tiekimo sistema. Ją 
paprasta pripildyti, nes lengvai išsiima. Vandens 
talpyklos naujovė – rankenėlė, kuri palengvina 
vandens talpyklos išėmimą iš prietaiso, pripildymą 
vandeniu ir įstatymą atgal į prietaisą.

Paveiksliuką žiūrėkite 89 psl.

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

  Nišos matmenys 178 cm

Paveiksliuką žiūrėkite 89 psl.

slankiosios durys
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Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ su LCD displėjumi, elektroniniu 
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros 
indikacija

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuoja-
mas pagal laiką (ICUNS 3314 ir ICUS 3314)

Šaldytuvo skyrius
 · Automatinis atitirpinimas
 · Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilia-
toriumi (išskyrus IKS 2314)

 · „GlassLine“ durų lentynėlės, viena iš jų – dali-
nama, sustumiama (išskyrus ICUS 3314)

 · „Comfort GlassLine“ lentynėlės su butelių lai-
kikliu

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

 · LED vidaus apšvietimas
 · Dideli stalčiai vaisiams ir daržovėms su telesko-
piniais bėgeliais (IK 3510 ir IK 3514)

 · Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms, ištraukia-
mas ant ratukų 
(ICUNS 3314, ICUS 3314 ir IKS 2314)

 · Plieninis laikiklis buteliams (IK 3510 ir IK 3514)
 · Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas 
(ICUNS 3314)

 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių (ICUS 3314)

 · „FrostSafe” sistema su uždarais, permatomais 
stalčiais

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

 · Formelė ledukams 
(ICUNS 3314, IK 3514 ir IKS 2314)

Įrangos privalumai
 · Durų atidarymo kampas 115° 
(IK 3510 ir IK 3514)

 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai 
integruoti į baldus (išskyrus IKS 2314)

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

slankiosios durys

201 / 199 l

81 / 63 l

n

233 / 0,638 kWh

SN-T

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

1

ICUNS 3314 Comfort

slankiosios durys

201 / 199 l

83 / 82 l

n

227 / 0,620 kWh

SN-ST

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

1

ICUS 3314 Comfort

tvirtinamos durys

296 / 286 l

28 / 28 l

n

217 / 0,594 kWh

ST

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

1

IK 3514 Comfort

tvirtinamos durys

347 / 334 l

 

n

118 / 0,322 kWh

SN-T

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

1

IK 3510 Comfort

slankiosios durys

194 / 189 l

16 / 16 l

n

176 / 0,480 kWh

ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55

1

IKS 2314 Comfort

„Comfort“ modeliai 
su aukštos kokybės 
„Comfort GlassLine“ sti-
kline įranga jau ir vidinėje 
durelių pusėje. Konservų 

indelių ir butelių lentynėlėse yra integruotas mati-
nio stiklo dugnas iš apsauginio stiklo ir daili plas-
tikinė apdaila su perstatomu butelių laikikliu. Taip 
pat yra atskiras dėkliukas kiaušiniams.

Lengvai suprantama 
ir aiški „Comfort“ elek-
tronika užtikrina tikslų 
pasirinktos temperatūros 
palaikymą. Nustatymus 

galima atlikti patogiai klavišais. Šaldytuvo skyriaus 
temperatūrą „MagicEye“ displėjuje rodo LCD 
displėjaus skaitmeninė indikacija.

„Comfort“ prietaisai (122 cm 

nišai) yra su dideliu, visiš-
kai permatomu stalčiumi 
vaisiams ir daržovėms. 
Jis yra labai talpus ir pato-

giai išsitraukia bei įsistumia ant ratukų. Ratukus 
paprasta išimti, tad valyti bus tikrai lengva.

   Nišos matmenys  178/122 cmĮmontuojami šaldytuvai-šaldikliai

Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai
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178 14082-87 17882-8782-87UIK 1620 Comfort UIK 1424 Comfort

Durų montavimas

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

 Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

tvirtinamos durys

143 / 137 l

 

n

94 / 0,255 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

1

tvirtinamos durys

105 / 98 l

16 / 16 l

n

137 / 0,375 kWh

N-ST

82-87 / 60 / min. 55

1

tvirtinamos durys

 

98 / 97 l

n

149 / 0,406 kWh

SN-T

82-87 / 60 / min. 55

UIG 1323 Comfort

tvirtinamos durys

 

248 / 206 l

m

320 / 0,875 kWh

SN-T

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

IGN 2566 Premium

tvirtinamos durys

 

248 / 211 l

m

325 / 0,888 kWh

SN-T

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

tvirtinamos durys

 

188 / 186 l

n

206 / 0,564 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

IGN 2556 Premium IG 1966 Premium

UIK 1620 ir integruojamą UIG 1323 šaldiklį, 
 montuojamą po stalviršiu, galima naudoti kaip 
„Side-by-Side“ prietaisą (šaldytuvas turi būti mon-
tuojamas kairėje pusėje).

UIK modelių valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su šaldytuvo skyriaus 
temperatūros LED indikacija

 · Automatinis „SuperCool“ režimas

UIG 1323 valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su šaldiklio skyriaus 
temperatūros LED indikacija

 · Automatinis „SuperFrost” režimas, 
reguliuojamas pagal laiką

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

Šaldytuvo skyrius UIK modeliuose
 · Automatinis atitirpinimas
 · „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 1-jų dalių, 
sustumiama

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

 · Vidaus apšvietimas
 · Ypač gilus skyrelis buteliams
 · Stalčiukai vaisiams ir daržovėms
 · Dėkliukas kiaušiniams

Šaldiklio skyrius UIG 1323
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių

 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

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

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo 
sistema 

 · Durų atidarymo kampas 115°
 · Ventiliacija priekyje, todėl stalviršyje nebūtinos 
ventiliacinės angos

 · Montuojami po stalviršiu dėl ventiliacijos priekyje
 · „Vario“ pagrindas: galima pritaikyti pagal 
virtuvės baldų aukštį ir gylį, su 4-iomis iš priekio  
reguliuojamomis kojelėmis (0-50 mm)

 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Montuojami po stalviršiu šaldytuvai ir šaldikliai

Elektroninis valdymas
 · „MagicEye“ ekranėlis su šaldiklio skyriaus 
temperatūros skaitmenine indikacija

 · Automatinis „SuperFrost“ režimas, 
reguliuojamas pagal kiekį

 · Perspėjamasis signalas atsiradus 
gedimui - optinis ir akustinis

 · Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldiklis
 · „NoFrost“: automatinis atitirpinimas 
(išskyrus IG 1966)

 · Šaldymas cirkuliuojančiu oru (išskyrus IG 1966)
 · „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti 
dėl glotnių vidaus sienelių (IG 1966)

 · „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių 
priekis permatomas

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

 · Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie 
vandentiekio, 3/4” (IGN 2566)

Įrangos privalumai
 · „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo 
sistema

 · Durų atidarymo kampas 115°
 · Reguliuojamo aukščio kojelės priekyje
 · Keičiama durelių tvirtinimo pusė

Montuojami po stalviršiu modeliai ir 
įmontuojami į baldus šaldikliai

  Nišos matmenys 178/140/82-87 cm

Ypač gilioje lentynėlėje buteliams produktus 
galima laikyti dviem eilėmis. Pavyzdžiui, didelius 
butelius galite sudėti gale, o konservus ir mažus 
jogurtų indelius – priekyje. 
Abi eilės yra saugiai atskirtos viena nuo kitos ištisi-
niu laikikliu-atrama. Perstumiamas butelių laikiklis 
saugiai laiko butelius, kad šie nevirstų.

Novatoriška durų 
uždarymo sistema 
„SoftSystem“ - tai dar 
daugiau saugumo ir 
komforto. „SoftSystem“ 

yra integruota duryse ir jas uždarant sulėti-
na uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl 
šios sistemos duris net su pripildytomis vidi-
nėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei 
duris  atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos 
užsivers automatiškai. 

Įmontuojami į baldus šaldikliai

Paveiksliuką 

žiūrėkite 91 psl.

1 1 1 1
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

  šaldytuvo skyriaus

  šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 3

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 4

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Ventiliatorius

Stalčiukai vaisiams ir daržovėms

 iš jų ištraukiami su bėgeliais

 iš jų ištraukiami su ratukais

„SuperCool“ sistema

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

„VarioBox“

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

„SuperFrost“ sistema

Šalčio akumuliatorius

Forma ledukams

„IceMaker“ 5

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

„VarioSpace“ sistema

Matmenys

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Įrangos privalumai

„SoftSystem“

Priedai (žr. 104-107 psl.)

ICN 3366
Premium

07

n

229 / 0,625 kWh

255 l

196 l

59 l

4

20 h

10 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED šviesos kolona, kairė pusė

•

1

1

•

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

reguliavimas pagal kiekį

2

Vandens talpykla

0,8 kg

1 kg

•

177,2-178,8 / 56-57 

min. 55

178 cm

•

02, 06, 07

ICN 3356
Premium

07

n

233 / 0,637 kWh

261 l

198 l

63 l

4

24 h

10 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED šviesos kolona, kairė pusė

•

1

1

•

„Premium“

1

„NoFrost“

automatinis

reguliavimas pagal kiekį

2

•

 

 

•

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

55

178 cm

•

02, 06, 07

ICP 3314
Comfort

07

s

159 / 0,434 kWh

281 l

199 l

82 l

4

30 h

14 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

1

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICS 3314
Comfort

07

n

238 / 0,652 kWh

281 l

199 l

82 l

4

24 h

14 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

1

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICS 3214
Comfort

07

n

230 / 0,630 kWh

287 l

229 l

58 l

4

24 h

10 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

1

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

•

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICS 3304
Comfort

07

m

318 / 0,870 kWh

281 l

199 l

82 l

4

24 h

14 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

plastikas

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICS 3204
Comfort

07

m

307 / 0,841 kWh

287 l

229 l

58 l

4

24 h

10 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

plastikas

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICUNS 3314
Comfort

07

n

233 / 0,638 kWh

262 l

199 l

63 l

4

20 h

4 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

1

„Comfort“

„NoFrost“

automatinis

reguliavimas pagal laiką

•

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

ICUS 3314
Comfort

07

n

227 / 0,620 kWh

281 l

199 l

82 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,4 A

automatinis

LED

•

1

1

„Comfort“

„SmartFrost“

rankinis

reguliavimas pagal laiką

 

 

•

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

min. 55

178 cm

02, 06, 07

su LED su LED

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 4  = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

Modelis

Integruojami šaldytuvai-šaldikliai Integruojami šaldytuvai-šaldikliai

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C

  

1 Prietaisų tipas - klasifikacija     

  07:   Šaldytuvai su šaldikliu (4 žvaigždučių kamera)

5 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens 

tiekimo sistema, jungtis 3/4”

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tūris

  šaldytuvo skyriaus

  šaldiklio skyriaus

Šaldymo kameros žymėjimas 3

Išlaikymo trukmė nutrūkus

Užšaldymo pajėgumas per 24 val.

Klimato klasė 4

Triukšmo lygis

Įtampa

Galia

Šaldytuvo skyriaus

Atitirpinimo būdas

Apšvietimas

Ventiliatorius

Stalčiukai vaisiams ir daržovėms

iš jų ištraukiami su bėgeliais

iš jų ištraukiami su ratukais

„SuperCool“ sistema

„GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga

Šaldiklio skyriaus

„NoFrost“ / „SmartFrost“

Atitirpinimo būdas

„SuperFrost“ sistema

Šalčio akumuliatorius

Forma ledukams

„IceMaker“ 5

Ledukų gamyba / 24 h

Maks. ledukų atsargos

„VarioSpace“ sistema

Matmenys

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Įrangos privalumai

„SoftSystem“

Priedai (žr. 104-107 psl.)

IK 3514
Comfort

07

n

217 / 0,594 kWh

314 l

286 l

28 l

4

15 h

2 kg

ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

•

2

2

•

„Comfort“

rankinis

•

 

 

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

min. 55

178 cm

02

IK 3510
Comfort

01

n

118 / 0,322 kWh

334 l

334 l

 

 

 

SN-T

36 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

•

2

2

•

„Comfort“

 

 

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

min. 55

178 cm

02

IKS 2314
Comfort

07

n

176 / 0,480 kWh

205 l

189 l

16 l

4

15 h

2 kg

ST

37 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

LED

1

1

•

„Comfort“

rankinis

•

 

 

122-123,6 / 56-57 / 

min. 55

122 cm

02

UIK 1620
Comfort

01

n

94 / 0,255 kWh

137 l

137 l

 

 

 

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

Lemputė

1

•

„Comfort“

 

 

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

UIK 1424
Comfort

07

n

137 / 0,375 kWh

114 l

98 l

16 l

4

12 h

2 kg

N-ST

39 dB (A)

220-240 V ~

1,2 A

automatinis

Lemputė

1

•

„Comfort“

rankinis

•

 

 

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

UIG 1323
Comfort

08

n

149 / 0,406 kWh

97 l

 

97 l

4

24 h

12 kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„SmartFrost“

rankinis

•

 

 

•

82-87 / 60 / 

min. 55

82-87 cm

•

06

IGN 2566
Premium

08

m

320 / 0,875 kWh

206 l

 

206 l

4

34 h

18 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

•

2

prijungimas prie vandentiekio 3/4”

0,8 kg

1,5 kg

•

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

min. 55

178 cm

•

04, 06, 07

IGN 2556
Premium

08

m

325 / 0,888 kWh

211 l

 

211 l

4

34 h

18 kg

SN-T

38 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„NoFrost“

automatinis

•

2

 

 

•

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

min. 55

178 cm

•

06, 07

IG 1966
Premium

08

n

206 / 0,564 kWh

186 l

 

186 l

4

32 h

16 kg

SN-T

37 dB (A)

220-240 V ~

1,3 A

„SmartFrost“

rankinis

•

2

 

 

•

139,7-141,3 / 56-57 / 

min. 55

140 cm

•

06, 07

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 4  = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

Modelis

Integruojami šaldytuvai-šaldikliai Įmontuojami ir montuojami po stalviršiu modeliai

5 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens 

tiekimo sistema, jungtis 3/4”

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C

   N nuo +16 °C iki +32 °C

  

1 Prietaisų tipas - klasifikacija     

  01:   Šaldytuvai

  07:   Šaldytuvai-šaldiklia (4 žvaigždučių kamera)

08:   Šaldikliai



9392

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

WTes 5872

BEST PRODUCT

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

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

Visi vyno stalčiukai yra su nuosekliai reguliuojamu 

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

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

„Vinidor“ linija 

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

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

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

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

vyną bei šampaną jiems optimalioje temperatūroje.

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

Novatoriškas LCD displėjus ir komfortabilus sen-

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

+18°C 

 +5°C

Rankiniu būdu pagamintos stabilios natūralaus 
medžio lentynėlės optimaliai pritaikytos laikyti 
„Bordeaux“ vyno butelius. Laikant butelius sudė-
tus vienas priešais kitą lentynėlėse, kurių aukštį 
galima keisti, išnaudojama visa prietaisų talpa. 
Kitas medines lentynėles galima įsigyti papildomai 
(priedas).

Tikslaus elektroninio valdymo skydely-
je įdiegta skaitmeninė temperatūros indikacija. 
Perspėjamasis durų ir temperatūros signalas 
informuoja apie nukrypimus nuo normos, pvz., 
neuždarytas duris. Apsaugos nuo vaikų funkcija 
apsaugos nuo atsitiktinio valdymo lauko parametrų 
pakeitimo. Visiškai integruotas durelių šone užrak-
tas apsaugos nuo nepageidaujamo vyno išėmimo.

Prireikus oro drėgmę galima padidinti įdedant 
lavos akmenukų (įeina į komplektaciją).

Tikslaus elektroninio valdymo skydelyje įdiegta 
skaitmeninė temperatūros indikacija. Apatinėje 
zonoje temperatūrą galima nustatyti nuo +5 °C iki 
+7 °C, o viršutinėje - nuo +16 °C iki +18 °C. Tarp 
šių zonų susidaro temperatūrų sluoksniai.

„Vinothek“ serijos vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti itin tinka įvairių rūšių vyno 

atsargoms laikyti jiems tinkamoje temperatūroje. Įdiegus specialius 

komponentus tikslingai sudaromos skirtingų temperatūrų zonos. 

Viršutinėje zonoje, pavyzdžiui, galima laikyti raudoną vyną +18 °C temperatūroje. 

Apatinėje zonoje esanti +5 °C temperatūra puikiai tinka putojančiam vynui ar 

šampanui laikyti. Vidurinė zona geriausiai tiks baltam vynui, kurį reikėtų laikyti 

gėrimo tempertūroje.

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti užtikrina panašias sąlygas kaip vyno rūsys. 

Visame šiame prietaise palaikoma pastovi temperatūra. Ją galėsite nustatyti pagal 

poreikius nuo +5 °C iki +20 °C. Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti yra optimaliai 

pritaikyti ilgalaikiam vyno saugojimui ir brandinimui. Priklausomai nuo nustatytos 

temperatūros šiuose prietaisuose taip pat galima laikyti didesnes vyno atsargas 

pageidaujamoje temperatūroje. „GrandCru“ ir „Vinothek“ serijose LIEBHERR siūlo 

įvairių dydžių ir įrangos vyno šaldytuvus-rūsius vynui brandinti.

Vyno šaldytuvai-rūsiai 
„Vinothek“

Vyno šaldytuvai-rūsiai 
„GrandCru“ ir 
„Vinothek“
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Prietaisų tipas - klasifikacija 1

Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) 2

Tūris / naudingasis tūris

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 3

Triukšmo lygis

Klimato klasė 4

Įtampa / Galia

Vyno skyrius

Temperatūros zonos / Vyno skyriaus 

temperatūros nustatymo ribos

Atskirai reguliuojamos šalčio cirkuliacijos

Valdymo būdas

Temperatūros indikacija

Drėgmės reguliavimas 

Atitirpinimo būdas / Šaldymas cirkuliuojančiu 

šaltu oru

Vidaus apšvietimas

Pastoviai įjungntas / Prislopintas

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

 Medinės lentynėlės

 Iš jų: prezentavimo lentynėlės

Reguliuojamo aukščio lentynėlės

Matmenys

Matmenys, cm (A/P/G 5)

Įrangos privalumai

Sąsaja

„SmartSteel“

Dizainas

„SoftSystem“

Rankena

   su integruotu atidarymo mechanizmu

Durų apdaila

Korpuso medžiaga

Durų vyriai

Užraktas

Aktyvintos anglies filtras

Priedai (žr. 104-107 psl.)

WTes 5872
Vinidor

02

178

578 / 505 l

B

245 / 0,670 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 2,0 A

3 / +5°C iki +20°C

3

LCD

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

• / •

medinės lentynėlės

13

10

1

192 / 70 / 74,2

„HomeDialog-ready“

•

„HardLine“

•

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

 •

termoizoliacinio stiklo 

durelės

nerūdijančio plieno

dešinėje, galima 

keisti

•

•

09, 10, 12, 14, 17, 

18, 20

WTes 5972
Vinidor

02

211

593 / 526 l

B

248 / 0,679 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 2,0 A

2 / +5°C iki +20°C

2

LCD

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

• / •

medinės lentynėlės

10

8

1

192 / 70 / 74,2

„HomeDialog-ready“

•

„HardLine“

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

•

termoizoliacinio stiklo 

durelės

nerūdijančio plieno

dešinėje, galima 

keisti

•

•

09, 10, 12, 14, 17, 

18, 20

WTes 1753
Vinidor

02

40

136 / 135 l

C

252 / 0,688 kWh

43 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

2 / +5°C iki +20°C

2

„MagicEye“

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

• / •

medinės lentynėlės

6

4

85 / 59,7 / 58,6

•

„HardLine“

nerūdijančio plieno

strypo formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo 

durelės

nerūdijančio plieno

dešinėje, galima 

keisti

•

10, 14, 17, 18

WTb 4212
Vinothek

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

6 / +5°C iki +18°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

Lavos akmenukai - opti-

maliai drėgmei palaikyti

• / automatinis

•

• / -

medinės lentynėlės

6

•

165 / 60 / 73,9

•

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo 

durys

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 11, 13, 14

WTr 4211
Vinothek

02

200

409 / 383 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

6 / +5°C iki +18°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

Lavos akmenukai - opti-

maliai drėgmei palaikyti

• / automatinis

medinės lentynėlės

6

•

165 / 60 / 73,9

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

plienas

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 11, 13, 14

WKt 6451
GrandCru

02

312

666 / 625 l

m

143 / 0,391 kWh

44 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 2,0 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

•

medinės lentynėlės

7

•

193 / 74,7 / 75,9

„HomeDialog-ready“

„SwingLine“

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

•

plienas

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

•

10, 14, 20

WKes 4552
GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

• / -

medinės lentynėlės

6

•

165 / 70 / 74,2

„HomeDialog-ready“

•

„HardLine“

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

•

termoizoliacinio stiklo 

durys

nerūdijančio plieno

dešinėje, galima 

keisti

•

•

09, 10, 12, 13, 14, 

17, 18, 20

WKt 4552
GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

• / -

medinės lentynėlės

6

•

165 / 70 / 74,2

„HomeDialog-ready“

•

„HardLine“

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

•

termoizoliacinio stiklo 

durys

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

•

09, 10, 12, 13, 

14, 20

WKt 4551
GrandCru

02

201

456 / 413 l

m

136 / 0,372 kWh

41 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

viduje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

LED

medinės lentynėlės

6

•

165 / 70 / 74,2

„HomeDialog-ready“

„HardLine“

Masyvi aliuminio ran-

kenėlė

•

plienas

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

•

09, 10, 12, 13, 

14, 20

WKb 4212
Vinothek

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

•

• / -

medinės lentynėlės

6

•

165 / 60 / 73,9

•

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo 

durys

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 13, 14

WKr 4211
Vinothek

02

200

409 / 383 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

medinės lentynėlės

6

•

165 / 60 / 73,9

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

plienas

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 13, 14

WKb 3212
Vinothek

02

164

336 / 314 l

A

161 / 0,441 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

•

• / -

medinės lentynėlės

4

•

135 / 60 / 73,9

•

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo 

durys

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 13, 14

WKr 3211
Vinothek

02

164

322 / 300 l

m

128 / 0,350 kWh

40 dB (A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

medinės lentynėlės

4

•

135 / 60 / 73,9

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

plienas

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 13, 14

WKb 1812
Vinothek

02

66

151 / 134 l

A

146 / 0,400 kWh

40 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

1 / +5°C iki +20°C

1

„MagicEye“

išorėje skaitmeninė

įjungiama ventiliacija

• / automatinis

•

• / -

plieninės lentynėlės

3

•

89 / 60 / 61,3

•

„HardLine“

ergonomiška strypo 

formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo 

durys

plienas

dešinėje, galima 

keisti

•

09, 10, 14, 15

4 Aplinkos temperatūra: 

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C

  

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

5 įskaitant atstumą iki sienos

  

Modelis

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti  Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti

3 Kai aplinkos temperatūra +25°C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus
 
 temperatūra +12°C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 
  

2 Maks. talpa „Bordeaux” vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 

(A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

1  Prietaisų tipas - klasifikacija  02: vyno šaldytuvai-rūsiai
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WTUes 1653

            

Vyno šaldytuvai-rūsiai 1

10, 14, 17, 18

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

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

 

Vyno šaldytuvai-rūsiai  

1 Šie prietaisai skirti vynui laikyti 

2  Prietaisų tipas - klasifikacija  02: vyno šaldytuvai-rūsiai

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

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

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

Novatoriška durų uždarymo sistema 
„SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir 
komforto. „SoftSystem“ yra integruota dury-
se ir jas uždarant sulėtina uždarymo grei-
tį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos 
duris net su pripildytomis vidinėmis lenty-
nėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris 
 atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos 
užsivers automatiškai.

5 Aplinkos temperatūra: 

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C

  

  ļmontuojamas 
prietaisas

 Montuojamas po 
stalviršiu

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

Prietaisų tipas - klasifikacija 2

Tūris / naudingasis tūris

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

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 4

Triukšmo lygis

Klimato klasė 5

Įtampa / Galia

Vyno skyrius

Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos

Temperatūros zonos

Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos

Vidaus apšvietimas

Valdymo būdas

Pastoviai įjungntas / Prislopintas

Temperatūros indikacija

Apsauga nuo vaikų

Atidarytos durys: perspėjamasis signalas

Perspėjamasis temperatūros signalas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisas

Aukštis x Plotis x Min. gylis

Įrangos privalumai

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

Medinės lentynėlės

Aktyvintos anglies filtras

„SoftSystem“

Užraktas

Durų vyriai

Rankena

Durų apdaila

Priedai (žr. 104-107 psl.)

02

127 / 126 l

38

C

250 / 0,683 kWh

43 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5°C iki +20°C

2

2

LED

„MagicEye“

• / •

viduje skaitmeninė

•

akustinis

optinis ir akustinis

montuojamas po stalviršiu

medinės lentynėlės

5

3

•

•

dešinėje, galima keisti

nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo durelės

10, 14, 17, 18

WTUes 1653 Vinidor

02

195 / 187 l

64

A

155 / 0,424 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

+5°C iki +20°C

2

2

LED

„MagicEye“

• / •

viduje skaitmeninė

•

akustinis

optinis ir akustinis

įmontuojamas prietaisas

medinės lentynėlės

6

4

•

•

dešinėje, galima keisti

nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė

termoizoliacinio stiklo durelės

WTEes 2053 Vinidor82-87 122

82-87 / 60 / min. 58 cm 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55 cm
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Net ir uždaruose buteliuose per kamštį vyksta 
oro apykaita, kuri gali pakenkti vynui. Todėl vyno 
šaldytuve-rūsyje vynui brandinti WKes 653 yra 
integruotas lengvai pakeičiamas aktyvintos 
anglies filtras, kuris valo orą prietaiso viduje.

Modelyje WKes 653 įmontuotas įjungiamas ir nuo-
sekliai reguliuojamas LED apšvietimas optimaliai 
Jūsų geriausio vyno prezentacijai.

Praktiškas reikmenų stalčiukas, skirtas vyno 
įrankiams ar saldumynams, pvz., šokoladui ir 
šokoladiniams saldainiams, kuriuos galima servi-
ruoti prie vyno taip pat optimalios temperatūros, 
laikyti.

Norint turėti serviravimui tinkamos temperatūros 
vyno atsargas, baltą vyną geriausiai laikyti ne aukš-
tesnėje kaip +10 °C, o raudoną vyną – +18°C 
temperatūroje. Todėl su sensoriniu „Touch“ 
paviršiaus skydelio tiksliu elektroniniu valdy-
mu galima nustatyti temperatūrą nuo +5°C iki 
+20°C laipsnio tikslumu. 

LIEBHERR drėkinamosios cigarų spintelės durelių 
stikle integruotas nuosekliai reguliuojamas LED 
apšvietimas - puikiai Jūsų cigarų prezentacijai.

Cigarus galima laikyti atskirai - dviejose skirtingo 
aukščio prezentacinėse dėžutėse, kurios yra 
patogiai išimamos. Dėžutės pagamintos iš ispaniško 
kedro!

Į integruotą vandens rezervuarą galima pripilti 1 
litrą distiliuoto vandens. Drėgmės jutikliai reguliuoja
vandens kiekį ir tiksliai užtikrina pasirinktą oro 
drėgmę nuo 68 % iki 75 %. 
Optinė indikacija laiku informuoja, kada reikia 
pakartotinai pripilti vandens.

Sensoriniu „Touch“ tiksliu elektroniniu val-
dymu temperatūra reguliuojama nuo +16°C iki 
+20°C. Oro drėgmę galima nustatyti nuo  68 % iki 
75 % pagal individualius poreikius. Perspėjamasis 
durų ir temperatūros signalas informuoja apie 
neuždarytas duris.

„Humidor“ ZKes 453Vyno šaldytuvas-rūsys 
vynui brandinti
WKes 653



 

WKEes 553

103102

45

02

56 / 38 l

12

m

103 / 0,280 kWh

41 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5°C iki +20°C

1

•

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ 

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

 

medinės lentynėlės

3

• / •

•

„HardLine“

10, 14, 16

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti 
WKEes 553

43 / 39 l

185 / 0,506 kWh

 

N

220-240 V~ / 0,5 A

+16°C iki +20°C

1

68% - 75%

2

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ 

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

61,2 x 42,5 cm

47,8 cm

 

ispaniškas kedras

2

• / •

•

„HardLine“

10, 16

Prietaisų tipas - klasifikacija 2

Tūris / naudingasis tūris

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

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h 4

Triukšmo lygis

Klimato klasė 5

Įtampa / Galia

Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos

Temperatūros zonos

„Humidor“ oro drėgnumas

Prezentacijos dėžutė

Reikmenų stalčiukas

Korpuso medžiaga

Durų apdaila

Apšvietimas

Valdymo būdas

Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų

Gedimas: perspėjamasis signalas optinis/akustinis

Atidarytos durys: perspėjamasis signalas

Matmenys

Aukštis x Plotis

Gylis, įskaitant atstumą iki sienos

Įrangos privalumai

Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynėlės

Medinės lentynėlės

Aktyvintos anglies filtras / Užraktas

„SmartSteel“

Dizainas

Priedai (žr. 104-107 psl.)

02

48 / 47 l

18

A

130 / 0,356 kWh

35 dB (A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

+5°C iki +20°C

1

plienas, sidabro spalvos

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

LCD

viduje skaitmeninė / •

optinis ir akustinis

akustinis

44 x 56 cm

Min. gylis: 55 cm

medinės lentynėlės

3

2

• / -

10, 14, 17, 18

WKes 653 GrandCru ZKes 453 Humidor WKEes 553 GrandCru

01

45 / 42 l

m

112 / 0,305 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

+2°C iki +10°C

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“

termoizoliacinio stiklo durelės

LED

mechaninis

61,2 x 42,5 cm

45 cm

 

cinkuota lentynėlė

3

- / •

•

„HardLine“

CMes 502 CoolMini

ST nuo +16 °C iki +38 °C

T nuo +16 °C iki +43 °C

Prietaisai, atspindintys gyvenimo būdą

Prietaisai, atspindintys gyvenimo 
būdą

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

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

Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

   

1 Šie prietaisai skirti vynui laikyti 

2 Prietaisų tipas - klasifikacija  01: šaldytuvai  

   02: vyno šaldytuvai-rūsiai

   

5 Aplinkos temperatūra: 

SN  nuo +10 °C iki +32 °C

 N  nuo +16 °C iki +32 °C

  

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

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

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

     ļmontuojamas
   prietaisas

11
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3 m prailginimo žarna prietaisams su 3/4 vandens jungtimi.

Jeigu atsargoms laikyti Jums nereikalinga visa prietaiso erdvė, tuomet kaip priedą galite naudoti energĳ ą taupančią „Vario“ plokštę: 

ja atskirsite nenaudojamus „NoFrost“ šaldiklio stalčius arba tam tikrą zoną „BioFresh“ šaldytuve. „Vario“ plokštė užsakoma atskirai. 

Ją naudojant elektros energĳ os sąnaudos gali būti sumažintos net iki 50 %. 

Su „VarioSafe“ prietaiso vidus lengvai apžvelgiamas, be to, sukuriama tvarka. Suteikia optimalią vietą mažiems maisto produk-

tams, pakuotėms, skardinėms ir buteliukams laikyti. „VarioSafe“ gali būti pritaikyta pagal aukštį ir patalpinta įvairaus aukščio 

pozicĳ ose abiejose pusėse esančiose šviesos kolonose.

Ilgai saugant vyną ir cigaretes įtakos gali turėti aplinkos kvapai. „Side-by-Side“ šaldytuvų-šaldiklių SBS 7165 vyno skyriuje, visuose 

vyno šaldytuvuose-rūsiuose bei „Humidor“ cigarų saugykloje optimali oro kokybė užtikrinama šviežio oro tiekimu per lengvai 

keičiamą aktyvintos anglies fi ltrą. Siūloma keisti kasmet.

Ant praktiško šaldiklio padėklo galite atskirai užšaldyti  vaisius, uogas ir prieskonines žoleles. Tai padės išvengti sulipimo užšaldant, išsau-

goti jų formą - vėliau bus paprasta produktus padalinti porcĳ omis ir supakuoti. „Premium“ modeliuose ant šaldiklio padėklo gali būti laikomi 

šalčio akumuliatoriai. Šaldymo dėžėse šaldiklio padėklas gali būti naudojamas atitirpusiam vandeniui surinkti. Įprasto šaldymo dėžės veikimo metu 

gali būti naudojamas kaip vietą taupanti skiriamoji sienelė. 

Butelių lentynėlė - praktiškas ir elegantiškas sprendimas gėrimams laikyti. 

Dingus elektros srovei šaldikliuose ir šaldiklių skyriuose su šalčio akumuliatoriumi išlieka šaldymo kokybė. Šalčio akumuliatorius 

sukuria papildomas šalčio atsargas ir apsaugo užšaldytus produktus.

3 m žarna „IceMaker“/„IceCenter“ įrengimams

Energiją taupanti „Vario“ plokštė

VarioSafe

Aktyvintos anglies filtras

Šaldiklio padėklasButelių lentynėlė

Šalčio akumuliatorius

Visi modeliai su vandens jungtimi 6030 785

60 cm pločio: SBS; GNP 9363 210 70 cm pločio: GNP; GN 9363 372

60 cm pločio: CBNP 39; CBN 39, 36; SBS; 
CNP; CN; CUN; GNP; GN 7426 080

60 cm pločio: CP 40, 35, CUP 35; CU 40, 35;
C 40, 35, G 2733, 2433, 2033 7430 662

GTP 7431 419

GT 42, 36, 30, 26, 21, 14 7431 389

GT 47, 37 7431 391

GT 61, 49 7431 387

Įmontuojami prietaisai 7430 662

Įmontuojami prietaisai 7275 118

WKes 653; ZKes 453 7440 699 Visi kiti vyno prietaisai 7433 243

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su 
šaldikliu apačioje; SBSes; GNP; GN 7422 838

Šaldikliai 7412 053 Įmontuojami prietaisai 7430 458

Integruotas vandens fi ltras. Bet kuriuo metu užtikrina puikią vandens kokybę prietaisuose su „IceMaker“ ir „IceCenter“ įrengimais. 

Elektroninė valdymo įranga nurodo, kada turi būti pakeistas vandens fi ltras.

Vandens fi ltras

SBSes 8283; CBNes 6256 7440 002

Naudojant papildomus krepšius, palengvėja mažų užšaldomų produktų sudėjimas bei rūšiavimas, todėl jie lengviau ir greičiau 

surandami.

Papildomas krepšys šaldymo dėžei

GT 61, 49 7112 725

GT 47, 37 7112 727

GT 42, 36, 30, 26, 21, 14 7112 947

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

Užraktas užtikrina, kad nebus nepageidaujamo prietaisų atidarymo. Paprasta įmontuoti šaldymo dėžėse ir vyno šaldytuvuose-

rūsiuose „Vinothek“. Užraktas yra įmontuotas atskirai pastatomų vyno -šaldytuvų-rūsių „Vinodor“ ir „GrandCru“ durelių šone. Jei 

du vyno šaldytuvai-rūsiai pastatomi kaip „Side-by-Side“, tada naudotis durelių šone įmontuotu užraktu negalima. Tokiu atveju 

montuojamas papildomas užraktas apačioje.

Užraktas04
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0702
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03 08
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Šaldymo dėžės 9590 835

Priedai Užsakant priedus prie užsakymo numerio, kuris pateikiamas žemiau, papildomai turi būti nurodytas prietaiso modelis/serviso numeris.

60 cm pločio: CNP; CN; CUN; CP 40, 34 
CU 40, 35; CUP 35; CTP; CT; C 40, 35 7112 446

60 cm pločio: CTN 7112 824

55 cm pločio: CUP; CTP; CT; K 7112 822

60 cm pločio: CUP 32, 29 7112 822

SBS 7263, 7262, 7253, 7252, 7212, 6352 7112 448

60 cm pločio: CBNP 39; CBN 39 (išskyrus CBNPes 3967)

CBN 36; KB; KP; K 7112 448

60 cm pločio: CBNP 37; CBN 37; CBP; CP 38, 34 7112 442

75 cm pločio: CBNP (išskyrus CBNP 5167); CBN 7112 325

ICP; ICUNS; ICUS; ICN; IC; ICS; IKP; IK; IKS; EK 7112 442

75 cm pločio: CN; CTN 7112 849

Vinidor, GrandCru 9086 413

Vinothek 9086 415
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Uždengiamas pagrindas, užtikrinantis patraukliai atrodantį prietaisų montavimą ant sienos, uždengiant apatinę prietaiso dalį.

Su „HomeDialog“ sistema „PremiumPlus“ šaldytuvais-šaldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki šešių kitų prietaisų. Ryšiui su valdo-

maisiais prietaisais užtikrinti valdymo prietaisui reikalingas „HomeDialog Master“ modulis.

Su „HomeDialog“ sistema „PremiumPlus“ šaldytuvais-šaldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki šešių kitų prietaisų. Ryšiui su valdymo 

prietaisu užtikrinti valdomiems prietaisams reikalingas „HomeDialog Slave“ modulis.  

Vyno šaldytuvuose-rūsiuose „GrandCru“ prireikus drėgmės lygis gali būti padidintas naudojant lavos akmenis.

Vielinė lentynėlė, naudojama pagal poreikius.

Rankų darbo medinė lentynėlė iš natūralaus medžio - puikus priedas „Bordeaux“ buteliams saugoti. Norėdami panaudoti visą len-

tynėlės talpą, butelius dėkite vieną priešais kitą.

Pagrindo dangtis montuoti and sienos

„HomeDialog Master“  modulis

„HomeDialog Slave“ modulis

Lavos akmuo

Cinkuota vielinė lentynėlė

Medinė lentynėlė

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

WKb/r 18 7112 035

GrandCru 7112 159 Vinothek 7112 113

WKes 653; ZKes 453 9590 519

CBNPes 5167, 3967 9988 178

Delikataus vyno prezentacĳ ai ir jau atidarytų butelių laikymui.

Prezentacinė lentynėlė

GrandCru 7113 619Vinidor 7112 043

Nerūdĳ ančio plieno valiklis patikimai ir švelniai nuvalo pirštų antspaudus, dėmes ir nutekėjimų žymes nuo nerūdĳ ančio plieno pavir-

šiaus. Su šia priemone paviršių nuvalysite greitai ir nepalikdami žymių. Priemonė turi apsauginį poveikį - padeda išvengti nešva-

rumų prilipimo (netinka naudoti „SmartSteel“ paviršiams).

Nerūdĳ ančio plieno paviršiams, prieš tai juos nuvalius, prižiūrėti (nenaudojama esant „SmartSteel“).

Nerūdijančio plieno valiklis

Nerūdijančio plieno priežiūros priemonė
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Visiems prietaisams papildomai 
reikalingas priedas 9590 585

Priedai Užsakant priedus prie užsakymo numerio, kuris pateikiamas žemiau, papildomai turi būti nurodytas prietaiso modelis/serviso numeris.

250 ml  es/esf-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 022

50 ml es/esf-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 028

250 ml es/esf-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 030

Su pritvirtinamų kortelių sistema greita ir aišku apžvelgti saugomą vyną. Kortelės su užrašais gali būti lengvai įdedamos į laiki-

klius, kurie pritvirtinami ten, kur reikalinga.

Pritvirtinamų kortelių sistema

Pritvirtinamų kortelių sistema medinėms lentynėlėms (5 vnt.) 9086 709 Pritvirtinamų kortelių sistema lentynėlėms- grotelėms (2 vnt.) 9086 723

HomeDialog - Slave 9988 176


