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Nadčasová
čerstvost
---

Pokud jde o potraviny, je pro vás důležitá nejvyšší kvalita 
a maximálně autentický požitek z chuti. Trochu si zajdete, 
abyste navštívili stánek s regionálními sýry, oceníte 
 čerstvě ulovenou rybu a rádi sklízíte svoje vlastní řed-
kvičky. Nebylo by skvělé, kdybyste si tuto vysokou kvalitu 
mohli beze změn vychutnat i po několikadenním sklado-
vání v chladničce? Jednoduše, jako by se zastavil čas?  
Myslíme si, že ano.  
 
To nás motivuje k tomu, abychom stále vyvíjeli nová a ještě 
lepší řešení, která by zaručovala optimální  skladovací 
 podmínky pro různé druhy potravin. Pro  dlouhotrvající 
 svěžest, ochranu cenných vitamínů a pro zachování chuťo-
vého zážitku jako bezprostředně po nákupu nebo sklizni.  
Ale přesvědčte se nejlépe sami o vysoké kvalitě našich 
vestavných spotřebičů 2022.
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EasyFresh na ovoce a zeleninu od řady Pure Již žádné odmrazování díky NoFrost od řady Pure  

Kvalita

I ten nejmenší detail  
si zaslouží maximální 
pozornost.
---

Komfort je tu pro všechny.  

Naše nové vestavné spotřebiče jsou k dispozici v různých 
řadách: Pure, Plus, Prime a Peak. Avšak bez ohledu na to, pro 
kterou řadu se rozhodnete, s nekompromisní kvalitou Liebherr 
se setkáte u každého jednotlivého spotřebiče Liebherr. 
Protože v našich spotřebičích řady Pure je již nyní zabudo-
vaná celá řada funkcí. Například automatická funkce odmra-
zování NoFrost. Nebo technologie EasyFresh pro skladování 
ovoce a zeleniny. Nebo naše funkce DuoCooling. Dva oddě-
lené chladicí okruhy zajišťují, aby mezi chladicím a mrazicím 
oddílem nedocházelo k výměně vzduchu. Uložené potraviny 
se tak nevysušují ani se nepřenáší žádný zápach. Nic by nemělo vydržet kratší dobu než dlouho. 

Naše vysoká kvalita je vidět i na nejmenších detailech. 
Například než schválíme dveřní závěs, musí projít 
 minimálně 100 000 cykly otevření. To odpovídá více  
než 15 rokům používání. Stejnou životnost testujeme  
i u dalších funkčních dílů. 

A pokud navzdory očekávání přeci jen nějaká maličkost 
neodpovídá vašim přáním, můžete si ji vy sami nebo naši 
špičkoví servisní partneři zpravidla velmi rychle opravit, 
protože všechny naše spotřebiče jsou extrémně snadno 
opravitelné. U všech důležitých náhradních dílů navíc zaruču-
jeme dostupnost minimálně po dobu 10 let. Je to nejen 
udržitelné, ale také vám to šetří peníze za menší opravy 
nebo nákup nového spotřebiče.

My jen nemluvíme. Také garantujeme. 

Během výroby si hezky zblízka posvítíme na veškeré kompo-
nenty našich chladniček a mrazniček a testujeme je daleko 
přísněji a častěji, než jak to vyžaduje zákon — naposledy 
krátce před zabalením. Až poté si naše spotřebiče smějí 
trošku odpočinout. Všechny naše výrobní pobočky jsou 
certifikovány podle mezinárodních norem pro kvalitu 
ISO 9001, konkrétně podle energetického managementu 
ISO 50001 a environmentálního managementu ISO 14001. 
Proto pro nás není nic jednoduššího, než vám po dobu mini-
málně dvou let zaručit, že naše výrobky nebudou mít vady 
materiálu ani výrobní vady a lze je mimořádně snadno 
vestavět. 

Vždy jsme o krok dál: naše 10letá záruka na kompresor. 
Získáte ji zcela zdarma po registraci svého spotřebiče  
na home.liebherr.com

Stručně řečeno: Jedno je jisté – ze svého spotřebiče 
Liebherr se budete těšit velmi dlouho.

Klademe důraz na nekompromisní  
kvalitu – do nejmenšího šroubku – 
a od samého začátku. Od roku 1954 
zhotovujeme kvalitní chladničky 
a mrazničky a prodáváme je do 
celého světa. V srdci jsme však stále 
rodinný podnik s kořeny v Německu. 
Tady vyvíjíme všechny naše výrobky 
stejně jako dříve. Německý technický 
um vychází ze sounáležitosti s naším 
zakladatelem a s vědomostmi našeho 
know-how, které zde nashromáždilo 
několik generací inženýrů. 
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Udržitelnost Udržitelnost

Myslet nejenom
na dnešek.
---
Při vývoji našich spotřebičů pečlivě 
dbáme na udržitelnost. Kromě dlouhé 
životnosti našich spotřebičů jsou 
nejdůležitějšími pilíři: nejvyšší ener-
getická účinnost, zamezení plýtvání 
potravinami, snižování množství 
plastů. Proč to všechno? Protože 
nejenom naše spotřebiče, ale také 
naše planeta musí vydržet co nejdéle.

Zamezte plýtvání. 

Pokud budete potraviny skladovat při optimálních klimatic-
kých podmínkách, velkou měrou přispějete k snížení plýtvání 
potravinami. S našimi spotřebiči vám to půjde velmi dobře – 
díky kombinaci inovačních funkcí:

Zaprvé: naše technologie pro zachování čerstvosti. Například 
DuoCooling v našich kombinovaných chladničkách a mraznič-
kách zabraňuje předčasnému vysychání potravin. Inovační 
technologie pro zachování čerstvosti, jako BioFresh, zaručují  
optimální podmínky pro skladování, čímž výrazně prodlužují  
trvanlivost a čerstvost. Díky tomu se potraviny nemusí 
předčasně vyhazovat a odpadají i časté nákupy. 

Zadruhé: Naše aplikace SmartDevice podporuje správné 
skladování potravin, a tím zvyšuje požitek z jejich chuti i jejich 
trvanlivost.

Zatřetí: Naše spotřebiče myslí spolu s vámi a upozorní vás, 
pokud je ohroženo optimální skladování vašich potravin  
například prostřednictvím dveřního alarmu, který vás upo-
zorní na otevřený spotřebič.

Účinný, účinnější, Liebherr.

Také letošní sortiment má více spotřebičů, které se zabydlely 
v nejvyšších třídách energetické účinnosti dostupné na trhu. 
To platí pro všechny naše skupiny produktů: Chladničky, 
mrazničky a kombinované chladničky a mrazničky. 

Důvodem jsou vysoce kvalitní vakuové panely s dlouhou 
životností, které používáme. Zabírají málo místa a přispívají 
k tomu, že na rozdíl od mnoha běžných izolačních materiálů 
zůstává spotřeba energie i po letech používání na nízké 
úrovni.

Samozřejmě však existuje mnoho dalších, někdy i drobných 
detailů, které v součtu výrazně zvyšují účinnost spotřebičů 
Liebherr. Patří sem například mnoho režimů úspory energie, 
jako EnergySaver, který zvyšuje standardní teplotu na 7 °C. 
Anebo režim HolidayMode, který během vaší dovolené chladí 
jen to nejnutnější. Další vychytávka: funkce CleaningMode  
pro energeticky úsporné čištění vašeho spotřebiče.

Kvalita, která se líbí také klimatu. 

Používáme přírodní chladiva a zcela se vyhýbáme hydro- 
fluoro-olefinům (HFO), dokud nebude jejich vliv na životní 
prostředí zcela objasněn. Na životní prostředí myslíme i při 
výrobě. Z velké části používáme materiály, které lze po 
recyklaci spotřebiče znovu použít. Navíc se snažíme o to, 
aby byly důsledně znovu používány přebytečné plasty. 

Pro vodu bez plastů. 

Náš filtr InfinitySpring zajišťuje chladnou, dokonale filtro-
vanou vodu – přímo v kuchyni. Ušetříte si tak nošení vody 
v plastových lahvích, přepravu a vláčení bas s nápoji.

Liebherr SIBa 3950    Řada Prime
S touto celoprostorovou chladničkou BioFresh  
se nám v celkově vyváženém konceptu podařilo  
dosáhnout úplně nejvyšší třídy energetické 
účinnosti. Hlavní zásluhu na tom mají: extrémně 
prostorově úsporné a obzvláště dobře izolující 
vakuové panely.



10 11

1

2

3

4 5

6

Výkon v rovnováze Výkon v rovnováze

 Spotřeba energie

Naše nové vestavné spotřebiče obsazují přední místa na  
žebříčku účinnosti. Tím šetří cenné zdroje našeho životní-
ho prostředí a díky nízkým nákladům na energii také vaši 
peněženku.

  Chladicí objem

U nás najdete vhodný spotřebič pro rodinu jakékoli velikosti, 
každou životní situaci a výšku výklenku. Od extra velkých 
zásuvek až po nejmenší detaily dbáme na to, abychom 
využili každý litr prostorového obsahu, například řeše-
ním osvětlení prostorově úsporně zapuštěným do tělesa 
 spotřebiče.

  Hladina hlučnosti

Stále více se prosazujícím trendem moderního bydlení je 
spojení kuchyně a obývacího pokoje do jednoho prostoru. 
To zvyšuje důležitost zvláště tichých chladniček. Náš nový 
vestavbový program proto nabízí široký výběr extrémně 
tichých spotřebičů. Částečně lze dosáhnout dokonce  
i ultratiché hladiny 29 dB. 

  Chladicí výkon

Inteligentní senzorika stále upravuje chladicí výkon  
podle aktuálního využití – díky tomu jsou naše vestavné 
spotře biče při každodenním používání energeticky  
velmi účinné a úsporné. Současně poskytují dostatečné 
 výkonové rezervy, aby bylo například možné zchladit  
i týdenní nákup velkého množství potravin.

Perfektně vyvážený:  
komplexní balíček 
s velkou silou.
---

Naše chladničky vynikají v mnoha 
oblastech. Kromě nízké spotřeby 
elektřiny se vyznačují také nízkou 
hladinou hluku, spoustou místa pro 
potraviny, dlouhou životností a dosta-
tečnými výkonovými rezervami pro 
případ potřeby. Již při vývoji zohled-
ňujeme mnoho faktorů současně,  
a díky tomu můžeme nabídnout opti-
málně vyvážený spotřebič. Jinak 
řečeno: Dobrých zpráv u nás tedy 
budete mít dokonce čtyřnásobek.

Aktuální energetický štítek EU  
pro elektrické spotřebiče

Kód QR k identifikaci výrobku 
v databázi Evropské unie EPREL 
(European Product Database 
for Energy Labeling).

1.

2. Identifikátor modelu“ k manuál-
ní „identifikaci výrobku v data-
bázi Evropské unie EPREL např. 
prostřednictvím čísla artiklu.

3. Nová stupnice efektivity je „A“ 
až „G“. „G“ je ovšem určeno jen 
pro chladicí boxy na víno.

4. Součet objemu všech zásu-
vek v mrazicím oddílu.

5. Součet objemu všech zásuvek 
v chladicím oddílu.

6. Hlučnost se nyní zařazuje do 
tříd „A“ až „D“. 
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Technologie čerstvosti Technologie čerstvosti

Delší zachování chuti.
---

Při nákupu nechcete dělat kompro-
misy. Důležité jsou pro vás přírodní 
ingredience, nejlepší kvalita a maxi-
mální čerstvost. Jedno je jisté: Každý, 
kdo klade důraz na kvalitu potravin, 
je chce uchovat také dlouho čerstvé. 
Právě to je důvod, proč jsme vyvinuli 
inovační technologie pro zachování 
čerstvosti a rok co rok je vylepšu-
jeme. Abyste si mohli svoje potraviny 
beze změn vychutnat i po několika-
denním skladování v chladničce.

BioFresh Professional s Hydro Breeze. Chlaďte jako profesionálové.
Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu snáší jako balzám. Přihrádka 
BioFresh Professional zachová vynikající čerstvost a zlepšuje strukturu, 
což uživatelé ocení zejména u ovoce a zeleniny.

BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood. 
Jako čerstvě ulovené z trhu.
Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby a mořské plody, se nejlépe skladují 
při ledových teplotách a nízké vlhkosti. Konstantní teplota –2 °C v přihrádce 
na ryby a mořské plody Fish & Seafood je proto ideální pro dlouhotrvající 
čerstvou chuť. 

EasyFresh. Ideální pro ovoce a zeleninu.
Zde se nebalené ovoce, zelenina a jiné plody cítí nejlépe. Díky stejné 
 teplotě, jaká panuje v chladicím oddílu, a vzduchotěsnému uzavření 
 přihrádky bude například salát křupavě čerstvý i po 7 dnech. 

NoFrost. Již žádné odmrazování.
Díky automatické funkci odmrazování je zaručena stálá čerstvost  
zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasného skladování 
 zmrazených potravin při ručním odmrazování. Nepřetržité optimální 
 hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.

BioFresh. Naše všestranná funkce.
S osvědčenou technologií BioFresh lze potraviny skladovat při teplotě 
těsně nad 0 °C, tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké je ve  
zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti vzduchu vydrží ovoce a zelenina  
ve vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu ještě déle čerstvé.  
Maso, ryby a mléčné výrobky je nejvhodnější skladovat v přihrádce na 
maso a mléčné výrobky Meat & Dairy.

DuoCooling. Už žádné vysychání.
Naše základní technologie, kterou naleznete ve všech kombinovaných 
chladničkách a mrazničkách. Dva kompletně oddělené chladicí okruhy 
zajišťují, aby mezi chladicím a mrazicím oddílem nedocházelo k výměně 
vzduchu. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach.

SmartFrost. Odmrazujte méně často.
Technologie SmartFrost výrazně snižuje tvorbu námrazy ve vnitřním 
prostoru a na zmrazených potravinách. Odmrazování je tak nutné provádět 
méně často. Vnitřní stěny se velmi snadno čistí.
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Bio
Fresh

Easy
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EasyFresh BioFresh

+40 dnů

+10 dnů

+10 dnů

+8 dnů

+3 dny

+11 dnů

+40 dnů

+48 dnů

+12 dnů

Údaje o počtu dnů vycházejí 
z porovnání s běžným chladicím oddílem.
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Lebensraum Küche

Hydro
Breeze

Chlad a mlha.  
Vysněné klima pro 
vaši zeleninu.
---
Naše funkce HydroBreeze je tu speci-
álně pro splnění našich nejvyšších 
požadavků na čerstvost. Studená 
mlha, která se na ovoce a zeleninu 
v přihrádce BioFresh Professional 
snáší jako balzám. Mlha pomáhá 
zachovat křupavou čerstvost, zlepšuje 
strukturu a extra dlouho v ní vydrží  
i jemnolistá zelenina. Navíc v při-
hrádce BioFresh Professional vytváří 
vizuální wow efekt. 

Při každém otevření dveří se vytváří studená čerstvá mlha.

BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze

Tajemství svěžesti přírody. 

Údolí Salinas v Kalifornii je jako salátová mísa USA.  
A to i díky zvláště příznivým klimatickým podmínkám.  
Díky blízkosti chladných pobřežních vod Tichého oceánu  
se v létě na údolí a pole snáší jemná, vlhká mlha. Ta zabra-
ňuje vysychání zeleniny, která se zde pěstuje. A přesně  
tímto  efektem jsme se nechali inspirovat – pro naši při-
hrádku BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze.

+40 dnů

+12 dnů

+10 dnů

+11 dnů

+8 dnů

+12 dnů+8 dnů

Údaje o počtu dnů vycházejí 
z porovnání s běžným chladicím oddílem.

Více o 
HydroBreeze
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Fish &
Seafood

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood

Aby ryby a mořské plody chutnaly 
i po několika dnech tak čerstvě, jako 
u stánku na trhu, potřebujete chladicí 
přihrádku, která pomáhá zachovat čer-
stvost – třeba jako naše přihrádka na 
ryby a mořské plody Fish & Seafood. 
Ryby a mořské plody jsou zde uloženy 
při teplotě –2 °C a nízké vlhkosti vzdu-
chu. Dokonalé podmínky k tomu, 
abyste si mohli mnohem déle pochut-
návat na čerstvé rybě, jako by byla 
právě ulovená. 

Jako čerstvě ulovené 
z trhu. S naší přihrádkou 
na ryby a mořské plody.
---

+ 5 dnů

+ 3 dny

+ 3 dny

+ 3 dny

+ 3 dny
+ 14 dnů

+ 5 dnů

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.

Flexibilní využití
Prostor v přihrádce BioFresh Professional lze 
přizpůsobit vlastním požadavkům. Zónu –2 °C je 
například možné zčásti nebo kompletně přeměnit 
na zónu s teplotou, která těsně přesahuje 0 °C. 
Zde se optimálně skladují například masné 
a mléčné výrobky. Čtyři možné varianty jsou  
znázorněny níže:

BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood
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Auto
Door

AutoDoor AutoDoor

Díky naší funkci AutoDoor je kuchyně 
bez úchytů dokonalá, neboť umožňuje 
zcela automatické otevírání a zavírání  
spotřebičů Liebherr poklepáním, 
pomocí aplikace SmartDevice nebo 
hlasového příkazu. A tak zůstane úchyt 
i přední část spotřebiče čistá, i když 
máte zrovna trochu ulepené ruce. 

Opět o jeden 
pohyb ruky méně.
---

První chladničky a mrazničky na světě, které se otevírají 
a zavírají plně automaticky. Úhel otevření a dobu do  
zavření lze individuálně nastavit. A v případě potřeby  
můžete stejně snadno otevírat a zavírat rukou nebo  
pomocí chytrého telefonu.

Dostupné od 3. čtvrtletí 2022

Otevírání a zavírání 
pomocí hlasového 
příkazu

Otevírání a zavírání  
poklepáním

Otevírání a zavírání  
pomocí chytrého telefonu

(Vyžaduje aplikaci SmartDevice  
a Amazon Alexa nebo Google 
 Assistant.)

(Vyžaduje aplikaci SmartDevice)
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Pohodlí a flexibilita Pohodlí a flexibilita

Dokonale se přizpůsobí 
Vašim potřebám. 

---
Chladničky a mrazničky jsou použí-
vány každý den. Staly se už dávno 
základní součástí našeho života.  
A ten by měl být pro vás co nejjedno-
dušší a nejpohodlnější. Proto vyví-
jíme vestavné přístroje, které bodují 
pohodlným ovládáním, přehledností  
a flexibilitou – od prvního otevření 
dveří až po nejmenší detail výbavy. 

Máte chuť na studené nápoje? Skleněná odkládací deska 
nad BioFresh-Safe se obratem ruky promění v poličku na 
láhve. Také mrazicí oddíl v přístroji naší nové vestavné řady 
Vás mile překvapí: VarioSpace vytvoří místo i pro největšího 
krocana nebo nejvyšší zmrzlinový dort. Á propos dort: Naše 
chladničky a kombinované přístroje nabízejí všem milovní-
kům pečení dostatek místa dokonce pro plný pečicí plech.

Plné potravin. A pohodlí.

Aby byly všechny Vaše potraviny vždy bezvadně dostupné, 
mají naše přístroje v chladicím a mrazicím oddíle telesko-
pické kolejničky, na kterých zásuvky zcela snadno kloužou 
tam a zpět. A pohodlné to pro Vás zůstane i tehdy, když 
najdete všechny přísady. Díky SoftSystemu. Díky němu se 
naše dveře zavírají vždy měkce a tlumeně, i když s nimi 
někdy trochu bouchnete.

Život je plný požadavků.
 
Detaily výbavy nových vestavných přístrojů Vám otvírají více 
volného prostoru: Dělitelná skleněná deska se snadným 
ovládáním jednou rukou vytváří místo pro vysoké nádoby 
a karafy. Máte rádi pořádek? VarioBox a VarioSafe Vám 
umožní přehledně skladovat menší předměty ve dveřích 
nebo vnitřním prostoru – vždy přesně v té výšce, která se 
Vám líbí.
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Nadčasový a elegantní.  
Design pro každou 
kuchyni.

---
Váš Liebherr, skrytý za čely kuchyně, 
zůstane na první pohled neobjevený 
a nechá vyniknout designu kuchyně. 
Když jej však otevřete, bude to jasné: 
tady je schováno něco naprosto 
zvláštního.

Design se snoubí s funkčností.

Puristický a nadčasový na jedné straně, elegantní a exklu-
zivní na straně druhé. Nový designový jazyk se hladce 
začlení do jakéhokoli interiéru. Ve vnitřním prostoru pře-
svědčí ušlechtilé komponenty ze skla a nerezové oceli. 
 Precizní zpracování, smysl pro detaily a harmonická kom-
binace materiálů, forem a barev vytvářejí velmi estetický 
celkový obraz. Ten měkce podtrhuje nový koncept osvětlení. 

Design Design

Nový světelný koncept LightTower 
rovnoměrně nasvěcuje interiér 
a přitom nese skleněné desky. 
Flexibilní, prostorově úsporný, 
unikátní.

Jen ventilátor? Ne, nový ventilátor 
s osvětlením pro příjemnou atmosféru 
zabezpečuje téměř rovnoměrné rozdě-
lení teploty a současně obsahuje filtr 
s aktivním uhlím FreshAir. Funkčnější 
už být nemůže.
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Ice
Tower

Voda a led

Tento pramen vyvěrá 
v chladničce. 

---
InfinitySpring vám dodá křišťálově 
čistý chladný pramen vody přímo 
do vaší kuchyně. Voda je zdravá. 
Vláčení těžkých beden a voda 
v plastových láhvích se tak stane 
minulostí. Odlehčí to vašim zádům 
a našemu životnímu prostředí. 
Jednoduše a udržitelně.

Voda a led

Rychlé čepování místo dlouhého nošení.

Zapuštěný zásobník na vodu je k dispozici vždy, když je to 
potřeba, a když ne, je téměř nebo dokonce zcela neviditelný. 
Je vhodný pro nádoby téměř jakékoli velikosti, i pro karafy 
nebo láhve na výrobu sodové vody. O dokonalou kvalitu 
vody se stará integrovaný filtrační systém. Mimochodem: 
Na rozdíl od tradičních filtrů stolní vody musí být tento filtr 
vyměňován jen jednou za půl roku.

Flexibilní instalace.

IceMaker může mít přímou přípojku na 
potrubí čerstvé vody. Pokud potrubí 
není k dispozici, existují také modely 
s nádrží na vodu v chladicí části. Díky 
tomu můžete pohodlně vyrábět kostky 
ledu i bez pevné vodovodní přípojky.

Náš nový  
prostorový zázrak.

---
Výsuvný IceTower nastavuje nová 
měřítka. Vzájemně kombinuje hned 
dvě velkoformátové možnosti sklado-
vání: automatický IceMaker až na 
5,7 kilogramů kostek ledu. A další 
prostornou přihrádku – dostatečně 
velikou na to, aby se zde nastojato 
uložilo několik rodinných pizz. A aby 
se při těchto rozměrech také dalo 
všechno rychle najít, náš IceTower 
jsme také osvětlili.
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Hrajeme na velkou jistotu.

Klademe velký důraz na ochranu dat. Z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli pro softwarového partnera, který sdílí naše 
vysoké nároky: Microsoft. Společnost Microsoft obdržela 
jako první přední poskytovatel cloudových služeb certifikaci 
podle  mezinárodní normy ISO/IEC 27018 pro ochranu dat 
a využívá prostřednictvím AES-256 stejnou šifrovací techno-
logii, která se používá také v bankovním sektoru.

* Spotřebiče s vestavěným SmartDeviceBoxem poznáte 
podle malého „i“ za označením modelu (např.: IRBdi 5180).

** Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi.

Vždy nejlepší síťové propojení.

Všechny naše nové vestavné modely jsou již z výroby při-
pojeny k síti* nebo je lze pomocí zařízení SmartDeviceBox 
dodatečně připojit k síti WiFi. Můžete tak těžit z mnoha mož-
ností naší aplikace SmartDevice a zapojení chladničky do 
stávajícího prostředí inteligentní domácnosti Smart Home. 
To umožňuje jednoduché ovládání zařízení prostřednictvím 
hlasového asistenta, jako je Amazon Alexa a Google Assis-
tant nebo služeb, jako je IFTTT a Home Connect Plus.

Důležitá stavová a alarmová hlášení jsou odesílána přímo na 
mobilní telefon a například prostřednictvím dveřního alarmu 
informují o tom, že jsou stále otevřené dveře chladničky. 
Naše aplikace SmartDevice však nabízí ještě mnohem více. 
Kromě jednoduché správy všech zařízení a jejich ovládání 
z cest podporuje aplikace také správné skladování potravin 
a tím dopřává ještě větší požitek a zaručuje delší trvanlivost. 
Navíc zde najdete vhodné příslušenství pro každou chlad-
ničku, přístup k prodloužení záruky a mnoho dalšího.

Stručně řečeno: S našimi přístroji jste již dnes připraveni 
na zítřek.

Konektivita

Zabudovaný pokrok.

Vaše chladnička myslí spolu s Vámi ve všech případech, 
kdy to jen jde. Například Vám připomene zapomenuté nápoje 
v mrazničce – díky integrovanému BottleTimer. Prasklé lahve 
tak patří minulosti.

Když jste na dovolené, přepnete chladničku jednoduše do 
HolidayMode. Tím ušetříte velké množství energie.

Ty, které to tu a tam táhne k chladničce i v noci, bude zvlášť 
zajímat režim NightMode. Vnitřní prostor je pak osvětlen 
jen tlumeným světlem. Po půlnočním mlsání se zase rychle 
vrátíte do postele a zaručeně se neprobudíte z polospánku.

To, co přinese 
budoucnost, 
přinášíme už nyní.

---
Jedno je jisté: Technika bude stále 
chytřejší a chytřejší. Musí být ale 
inteligentní i chladnička? Nemusí. 
My jsme však toho názoru, že myš-
lení spolu s Vámi nemůže v domác-
nosti škodit. Naše přístroje se díky 
mnoha inteligentním funkcím jeví 
jako spolehliví pomocníci v pozadí.

Zjistěte, jak váš běžný život usnadňuje 
digitálně propojené chlazení:  
home.liebherr.com/getsmart

Zde si můžete stáhnout aplikaci SmartDevice:
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OpenStage

Kuchyně se promění ve 
stánek na trhu: díky novým 
zásuvkám OpenStage.

---
Nyní to bude přehledné: Naše průhledné 
zásuvky OpenStage nasazují novou laťku 
pohodlnému ovládání a designu. Koncept 
OpenStage, který se inspiroval vitrínami 
v noblesních lahůdkářstvích, Vám posky tne 
vynikající přehled o Vašich potravinách. 
Zásuvky připomínají výlohy v obchodě  
a představují veškerý obsah chladničky 
maximálně přehledně a tak, aby byl ergo-
nomicky ideálně dostupný.

Praktické výsuvy umožňují skladování velkého počtu nápojů 
a jejich pohodlné vyjímání. Kvalitní lišty zajišťují stabilitu.  
Také zavírání výsuvů je maximálně komfortní díky dojezdu 
a tlumenému zavírání.

Design Vás okouzlí celoplošnou aplikací 
z nerezové oceli na zadní stěně a ve 
vnitřních dvířkách i ventilátorem 
s decentním osvětlením pro příjemnou 
atmosféru. Díky tomu Vám bude každé 
otevření dveří připadat jako něco 
zvláštního.
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Série Série

  Série Prime 

Série Prime je zřetelně noblesnější. 
Vyznačuje se nepřehlédnutelným 
designem a materiálem. Ve vnitřku 
přístroje jsou používány především 
pravé materiály, například nerezová  
ocel. Přístroje této série ale oka mžitě 
upoutají pozornost i zvláštním řeše-
ním osvětlení.

  Série Peak 

Série Peak představuje vrchol našich 
sérií. Zde je zkombinováno jen to 
nejlepší. Kompromisy tu nenajdete. 
Inovativní technologie Liebherr se zde 
snoubí s vysoce kvalitním designem 
a komfortními řešeními extra třídy. 
Přístroje této série jsou určeny všem, 
kteří chtějí mít vše. 

  Série Plus

Série Plus navazuje na naši sérii Pure 
a zaujme přídavnými detaily. Plus zde 
především znamená více komfortu. 
Přístroje nejen prvotřídně chladí 
a mrazí, jsou ale také o něco inteligent-
nější. Například pomáhají ještě více 
usnadnit mnoho úkonů. 

  Série Pure

Série Pure je naše základní třída. 
Střízlivá, jednoduchá a dokonale 
vybavená pro všechny hlavní poža-
davky. Série Pure je omezená na  
to podstatné. Ale vždy s nejvyšší 
kvalitou Liebherr.

Pro dobrý přehled.  
Už předtím, než 
otevřete chladničku.

---

Který přístroj je pro mě ten pravý? 
Otázka zákazníka, na kterou není vždy 
snadné odpovědět. Proto jsme vám  
ještě zjednodušili orientaci a rozdělili 
 sortiment do čtyř přehledných sérií.

Tlumení zavírání SoftSystem

KonektivitaEasyFresh 

BioFresh s HydroBreeze

Touch & Swipe 

InfinitySpring 

LightTower

BioFresh

PeakPrimePlusPure
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Koncepce Side-by-Side

Vaše individuální 
 centrum čerstvosti 
 FrischeCenter.

---

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela 
flexibilně dle vašich osobní potřeby 
čerstvosti. Všechny modely, které 
jsou označeny symbolem  Side-by-Side, 
lze k sobě sestavovat svisle či 
 vodorovně do vašeho individuálního 
centra čerstvosti FrischeCenter. 
Díky tomu mohou dokonale pokrýt 
 nejrůznější potřeby skladování.

Jednoduše si můžete užít všechny 
výhody na jednom místě: Velkorysou 
chladicí kapacitu, mimořádně dlou-
hou čerstvost s BioFresh, dokonale 
temperovaná vína a pohodlí díky 
 eliminaci námrazy prostřednictvím 
funkce NoFrost.

IRd nebo IRc 3950
SIBa 3950 

EWTdf 1653
IFNd 3954
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Koncepce Side-by-Side

Jak si sestavíte své 
 individuální centrum 
 čerstvosti FrischeCenter.

---

SIBa 3950SIFNe 5178

Aby se zabránilo výskytu kondenzace mezi zařízeními,  
mají spotřebiče Liebherr určené k instalaci Side-by-Side  
ve stropu nebo v bočních stěnách vestavěný topný článek.  
Tak lze bez problémů kombinovat různé modely Liebherr, 
které jsou tak stejně jako kuchyňský nábytek dokonale 
chráněny.

Mrazničky s vyhřívaným stropem

Vyhřívaný strop umožňuje u mrazniček s výškou výklenku 
72 a 88 cm vertikální kombinaci s chladničkou nebo 
 vinotékou v libovolné výšce výklenku.

Příklad kombinace

Nahoře:
Chladnička a vinotéka 

Dole: 
Mraznička 

Vyhřívaný strop a boční stěny

Vyhřívaný strop a vyhřívané boční stěny umožňují kombinaci 
spotřebičů směrem nahoru se spotřebiči v libovolné výšce 
výklenku. Oboustranně jsou možné kombinace až do výšky 
výklenku 178 cm.

Oboustranně vyhřívané boční stěny

Vyhřívané boční stěny umožňují umístění spotřebičů  
z obou stran v libovolné výšce výklenku.

Příklad kombinace

Uprostřed:
Mraznička 

Vlevo či vpravo:
Chladnička či
chladicí skříň na víno

Příklad kombinace

Nahoře:
Chladnička a vinotéka 

Dole/uprostřed:
Celoprostorová chladnička BioFresh 

Od ní nalevo nebo napravo:
Mraznička

Příklad kombinace

Nahoře:
Vinotéka WKE

Dole:
Mraznička

Vlevo či vpravo: 
Chladnička či 

chladicí skříň na víno

SIFNd 4155SIBa 3950SIFNd 4556

SICNd 5153

SIFNSf 5128
SIFNe 5178
SIFNei 5188
SIFNAe 5188

IFe 3904
IFSe 3904
IFNe 3924
IFNd 3954

IFNe 3503
IFNc 3553

ažaž

ažaž

až

až

až

až

až
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Kombinované 
chladničky a mrazničky
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Kombinované chladničky a mrazničky

---

Kombinované chladničky a mrazničky

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

Kombinované chladničky a mrazničky

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

BioFresh na teleskop ických 
výsuvech

BioFresh 
se SoftTelescopic

BioFresh Professional  
se SoftTelescopic

HydroBreeze

Fish & Seafood-Safe

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost na teleskopických 
výsuvech

Pohodlí a flexibilita Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na máslo Dóza na máslo

Box na vajíčka Box na vajíčka Variabilní box na vajíčka Variabilní box na vajíčka

3násobná police na láhve 
Flex

3násobná police na láhve 
Flex

3násobná police na láhve 
Flex

Miska na ledové kostky Miska na ledové kostky 
s víkem

Miska na ledové kostky 
s víkem

FlexSystem

Mrazicí deska

Design Stropní nebo postranní 
osvětlení chladicí části

Stropní nebo postranní 
osvětlení chladicí části

LightTower LightTower

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení mrazicí části Osvětlení mrazicí části

Osvětlení IceMaker

Osvětlení ventilátoru

Zadní stěna SmartSteel Zadní stěna SmartSteel

Vnitřní dveře SmartSteel

Průhledné sklo Průhledné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Interiér ze skla  
a nerezové oceli

Interiér ze skla  
a nerezové oceli

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDevice)

Box jako dovybavení Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Voda a led IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.
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Kombinované chladničky a mrazničky

EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve 
Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. 
Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo 
plodiny: vše je zde optimálně uloženo. 
Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny 
vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny 
tak zůstanou dlouho čerstvé.

NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět 
zmrazené potraviny – ale rozhodně 
ne led nebo námrazu. NoFrost chrání 
mrazicí prostor před nechtěnou námra-
zou, která spotřebovává hodně drahé 
energie. NoFrost znamená: Už žádné 
pracné a časově náročné odmrazování 
mrazničky, více času na jiné věci – 
a navíc úspora peněz.

GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje 
ušlechtilá výbava GlassLine z bezpeč-
nostního satinovaného skla Safety-
Glass. Elegantní úložné skleněné plochy 
GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití 
i poškrábání a jsou snadno čistitelné. 
Vysoce jakostní ochranné nerezové 
lišty doplňují celkový harmonický 
vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí 
skleněné odkládací plochy, které jsou 
dělené a podsouvatelné.

DuoCooling

DuoCooling díky dvěma zcela odděle-
ným chladicím okruhům zajišťuje, že 
nedochází k žádné výměně vzduchu 
mezi chladicím a mrazicím oddílem. 
Potraviny se tak nevysušují, ani se 
nepřenáší žádný zápach. A to znamená: 
méně vyhazovat, méně nakupovat, ale 
více ušetřit a užívat si.

Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový 
displej Vám umožní jednoduše a intui-
tivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji 
jsou přehledně uspořádány všechny 
funkce. Lehkým poklepáním prstem 
můžete například snadno volit funkce 
nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší 
chladničky.

PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve 
Vaší chladničce rozdělován bezmála 
rovnoměrně? Zajistí vám to systém 
PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý 
ventilátor rozděluje studený vzduch 
efektivně po celém chladicím prostoru.

BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální 
vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet 
svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny 
a minerály mnohem déle než v běžném 
chladícím prostoru.

Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela 
flexibilně dle vašich osobní potřeby 
čerstvosti. Všechny modely, které jsou 
označeny symbolem  Side-by-Side, lze 
k sobě sestavovat svisle či  vodorovně do 
vašeho individuálního centra čerstvosti 
FrischeCenter. Díky tomu mohou doko-
nale pokrýt  nejrůznější potřeby sklado-
vání. Další informace viz strany 34 – 37.

Polička na láhve 
nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit 
o několik nápojů víc než obvykle? 
K tomu účelu je k dispozici polička 
na láhve nad přihrádkami BioFresh: 
Jedním pohybem ruky jednoduše 
vyjmete skleněnou desku nad poličkou 
na láhve – a již můžete bezpečně skla-
dovat a chladit láhve různých velikostí.

SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – 
existuje mnoho důvodů pro otevření 
a zavření chladničky. A s vaším spotře-
bičem Liebherr je to opravdu zábava: 
Díky SoftSystemu se dvířka chladničky 
jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako 
příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve 
uložené ve vnitřních dveřích zůstávají 
bezpečně stát – nic nedrnčí ani se 
nehýbe.

IceMaker

Máme ještě kostky ledu? S IceMaker 
je tato otázka zbytečná. U IceMaker 
s pevnou přípojkou vody je voda 
přiváděna přímo z vodovodního potrubí. 
Díky funkci MaxIce můžete denně 
vyrobit až 1,5 kg kostek ledu. Oddělovač 
kostek ledu pomáhá rozdělit zásuvku 
na libovolné velikosti: například kostky 
ledu vlevo, zmrzlina vpravo – nebo celá 
pro kostky ledu.

Polička na 3 láhve

Nyní budou vaše láhve tam, kde mají 
být: V poličce na 3 láhve čekají láhve 
ve Vaší chladničce na své použití 
v bezpečné poloze naležato. Polička 
na láhve se vejde na jakoukoliv skleně-
nou desku a je proto velmi flexibilní. 
A pokud potřebujete místo využít jinak, 
jednoduše poličku z chladničky vyjmete.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Jedinečné funkce

---

Kombinované chladničky a mrazničky
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Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, 

dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  1 fixní police s volitelným profilem 

povrchu: zvlněný profil – horizontální 
uložení lahví / rovný profil – uložení 
ostatních potravin

·  LED světelné sloupky na obou stranách
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, variabilní nastavení buď na 
HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy na teleskopických 

výsuvech s automatickým dovřením
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 16 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu 

a vzadu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, 

dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, zásobník 
na vejce

·  3 GlassLine police
·  Nastavitelné držáky na lahve
·  LED světelný sloupek na obou stranách 

a LED stropní osvětlení
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, variabilní nastavení buď na 
HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy na teleskopických 

výsuvech s automatickým dovřením
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,9 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 12 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu 

a vzadu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police
·  Nastavitelné držáky na lahve
·  LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe 

nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy na teleskopických výsuvech s automatickým dovřením
·  IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,9 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 12 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Pevný závěs dveří vlevo / vpravo

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 326 / 0,892 kWh

Celkový objem ¹: 402 l 

Objem: Chladnička: 215,3 l / Oddíl BioFresh: 62,1 l / Mrazicí oddíl: 125,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 42 dB(A) / D

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 63,5

Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 414 / 1,133 kWh

Celkový objem ¹: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 41 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 341 / 0,935 kWh

Celkový objem ¹: 522 l 

Objem: Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 40 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

ECBN 5066
PremiumPlus
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Centrum na skladování potravin určené k zabudováníCentrum na skladování potravin určené k zabudování

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Chladničky

 Série Peak

 Série Prime 

 Série Plus

 Série Pure

Pevné dveře

BioFresh Professional

NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood ICBNd 5173

NoFrost/HydroBreeze ICBNdi 5183

SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood ICBc 5182

SmartFrost/HydroBreeze ICBdi 5182

BioFresh ICBNd 5163

NoFrost ICBNd 5153

ICBNei 5123

SmartFrost ICBb 5152

ICBdi 5122

EasyFresh ICNdi 5173

NoFrost SICNd 5153

ICNdi 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

SmartFrost ICd 5123

Posuvné dveře

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

Kombinované chladničky a mrazničky
Pevné dveře

BioFresh Professional  

HydroBreeze/Fish & Seafood IRBd 5181

HydroBreeze IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBAd 4170

IRBci 5170 IRBd 4570 IRBd 4171

IRBAd 5171 IRBb 4170 

IRBdi 5171

IRBdi 5180

BioFresh

OpenStage IRBPdi 5170

IRBdi 5151 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950

IRBdi 5150 IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRc 3950

IRd 4150 IRd 3951

IRd 3950

IRe 4021 IRe 3921 

IRe 4020 IRe 3920

IRf 3901

IRf 3900

Koš na láhve IRDe 5121

IRDe 5120

Sklepní oddíl/BioFresh IRCBf 5121

Sklepní oddíl/EasyFresh IRCf 5121

Posuvné dveře

EasyFresh IRSe 4101 IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900 

Pro dekorativní panely

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

DRf 3900 

Pevné dveře

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954 IFNc 3553

IFNe 3924

IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Posuvné dveře

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

Mrazničky
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh

Celkový objem ¹: 246 l 

Objem: Chladnička: 104,5 l / Oddíl BioFresh: 70,7 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,570 kWh

Celkový objem ¹: 246 l 

Objem: Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh

Celkový objem ¹: 243 l 

Objem: Chladnička: 104,5 l / Oddíl BioFresh: 68,1 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0
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ICBNdi 5183
Peak

ICBNd 5163
Prime

ICBNd 5173
Peak

Vestavné chladničky-mrazničky

Dveřní odkladač

Přejete si bezpečný úložný prostor pro své nápoje 
nebo potraviny? A chcete, aby byly přesto snadno 
dosažitelné? Naše výškově nastavitelné dveřní 
odkladače vám nabízejí obojí – díky dnům z bezpeč-
nostního skla a lištám z nerezové oceli. A posuvný 
a odnímatelný držák láhví zajistí, že vaše láhve 
budou bezpečně stát.

BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako pro-
fesionálové? HydroBreeze vás nadchne: Studená  
mlha v kombinaci s teplotou v přihrádce okolo 
0 °C potraviny mimořádně povzbudí a jsou pak 
déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. 
 HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 
4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro  
příslušný model.

Vestavné chladničky-mrazničky

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy na teleskopických 

výsuvech, VarioSpace
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ¹: 256 l 

Objem: Chladnička: 131,6 l / Oddíl BioFresh: 70,7 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,395 kWh

Celkový objem ¹: 254 l 

Objem: Chladnička: 131,6 l / Oddíl BioFresh: 68,1 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 259 / 0,709 kWh

Celkový objem ¹: 244 l 

Objem: Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh

Celkový objem ¹: 245 l 

Objem: Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0
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Vestavné chladničky-mrazničkyVestavné chladničky-mrazničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky, BioFresh a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  2 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ¹: 255 l 

Objem: Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh

Celkový objem ¹: 255 l 

Objem: Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,318 kWh

Celkový objem ¹: 256 l 

Objem: Chladnička: 131,0 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0
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Vestavné chladničky-mrazničky

Misky na vejce 2v1

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička Liebherr 
také – proto má misky na vejce 2v1. Ty nabízí prostor 
nejen až pro 20 sle pičích vajec, ale také pro 24 kře-
pelčích vajec. Misky na vejce se skládají z vnější 
a vnitřní části, které lze do sebe variabilně zasouvat. 
Otočením misky vzniká prostor pro uložení menších 
křepelčích vajec. 

VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, 
jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo 
tuby? Ve své chladničce Liebherr ho naleznete: 
je to  VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je 
i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově 
 výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky 
tam, kde vám to nejlépe vyhovuje. 

Vestavné chladničky-mrazničky

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro  
příslušný model.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,500 kWh

Celkový objem ¹: 255 l 

Objem: Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,497 kWh

Celkový objem ¹: 254 l 

Objem: Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,497 kWh

Celkový objem ¹: 254 l 

Objem: Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

ICNdi 5173
Peak

178
↑
  
↓

ICNdi 5153
Prime

178
↑
  
↓

SICNd 5153
Prime

178
↑
  
↓

Vestavné chladničky-mrazničky

LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: 
Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším 
světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou 
plochu vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla 
LightTower integrována do bočních stěn, zůstane 
navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.

Osvětlení pro příjemnou atmosféru

Světlo vytváří speciální designové akcenty – i ve 
vaší chladničce: pomocí našeho osvětlení pro 
příjemnou atmosféru. Obvodové osvětlení vytváří 
v interiéru jedinečné akcenty. A společně se zadní 
stěnou v designu SmartSteel a vysoce lesklým 
černým ventilátorem vytváří prostředí s jedinečnou 
atmosférou.

Vestavné chladničky-mrazničky

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro  
příslušný model.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  IceMaker se zásobníkem na vodu
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

1,2 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a mrazničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 11 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník 

na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Rošt na lahve
·  Vnitřní osvětlení
·  2 BioCool-boxy

Mrazicí oddíl 4
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,497 kWh

Celkový objem ¹: 253 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 228 / 0,624 kWh

Celkový objem ¹: 254 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,500 kWh

Celkový objem ¹: 264 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh

Celkový objem ¹: 197 l 

Objem: Chladnička: 155,1 l / Mrazicí oddíl: 43,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 39 dB(A) / C

Klimatická třída: ST (+16 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 – 122,5 / 56 – 57 / min. 55,0

ICNd 5123
Plus

178
↑
  
↓

ICNe 5133
Plus

178
↑
  
↓

ICd 5123
Plus

178
↑
  
↓

ICTS 2231
Comfort

122
↑
  
↓

Vestavné chladničky-mrazničky Vestavné chladničky-mrazničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Chladničky
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Chladničky

---

Chladničky Chladničky

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh na teleskopic-
kých výsuvech

BioFresh na teleskopických 
výsuvech

BioFresh 
se SoftTelescopic

BioFresh Professional  
se SoftTelescopic

HydroBreeze

Fish & Seafood-Safe
(Výška: 178)

Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir Filtr FreshAir

Pohodlí a flexibilita Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska Dělitelná skleněná deska

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na máslo Dóza na máslo

Box na vajíčka Box na vajíčka Variabilní box na vajíčka Variabilní box na vajíčka

3násobná police na láhve 
Flex

3násobná police na láhve 
Flex

3násobná police na láhve 
Flex

Miska na ledové kostky Miska na ledové kostky 
s víkem

Miska na ledové kostky 
s víkem

FlexSystem

AutoDoor

Zásuvky OpenStage

Design Stropní nebo postranní 
osvětlení chladicí části

Stropní nebo postranní 
osvětlení chladicí části

LightTower LightTower

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení 
BioFresh-Safe

Osvětlení ventilátoru

Zadní stěna SmartSteel Zadní stěna SmartSteel

Vnitřní dveře SmartSteel

Průhledné sklo Průhledné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Interiér ze skla  
a nerezové oceli

Interiér ze skla  
a nerezové oceli

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDevice)

Box jako dovybavení Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Dodatečně montovatelné 
nebo integrované  
(„i“ a modely [AutoDoor])

Voda InfinitySpring

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.
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Chladničky

Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky 
oboustrannému LED bočnímu osvětlení 
máte vždy přehled o svých potravinách. 
LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká 
chladnička byla osvětlena i s potravi-
nami. A protože jsou LED integrovány do 
bočních stěn, zůstane zcela zachována 
cenná využitelná plocha.

Změna směru otevírání dveří 
integrované mrazicí přihrádky

Nechcete v případě vestavění Vašeho 
spotřebiče Liebherr do výklenku 
v nábytku časově náročně měnit směr 
otevírání dveří i u mrazicí přihrádky? 
Díky posuvnému regulátoru to lze 
udělat během několika sekund a bez 
velké řemeslné dovednosti. Jednoduše 
přesunete regulátor na mrazničce 
zprava doleva – hotovo. Ušetříte tak 
spoustu času.

VarioBoxy

Kde je balíček droždí? Kde je tuba 
s hořčicí? Abyste v chladničce našli 
i drobnosti, jsou tu pro vás VarioBoxy: 
Zajišťují přehled a pořádek ve vnitř-
ních dveřích. Díky jejich průhlednosti 
okamžitě uvidíte, co je uvnitř. Boxy 
se snadno vytahují – a díky zarážce 
výsuvu je zaručeno, že nic nespadne 
na podlahu. 

InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve 
Vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, 
se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody 
umožňuje odběr vody bez odkapávání 
a poskytuje čerstvou studenou vodu. 
Jednoduše aktivujte panel karafou nebo 
sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete 
muset kupovat láhve vody a budete se 
chovat ekologicky. 

PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve 
Vaší chladničce rozdělován bezmála 
rovnoměrně? Zajistí Vám to systém 
PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý 
ventilátor rozděluje studený vzduch 
efektivně po celém chladicím prostoru. 

Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela 
flexibilně dle vašich osobní potřeby 
čerstvosti. Všechny modely, které jsou 
označeny symbolem  Side-by-Side, lze 
k sobě sestavovat svisle či  vodorovně do 
vašeho individuálního centra čerstvosti 
FrischeCenter. Díky tomu mohou doko-
nale pokrýt  nejrůznější potřeby sklado-
vání. Další informace viz strany 34 – 37.

Polička na láhve nad 
přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit 
o několik nápojů více, než obvykle? 
K tomu účelu je k dispozici polička 
na láhve nad přihrádkami BioFresh: 
Jedním pohybem ruky jednoduše 
vyjmete skleněnou desku nad poličkou 
na láhve – a již můžete bezpečně skla-
dovat a chladit láhve různých velikostí. 

SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: 
Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale 
také proto, že otevírání je tak snadné 
a zavírání je automatické a tlumené. 
Zajišťují to teleskopické kolejničky, na 
kterých vám přihrádky hladce pojedou 
naproti. A protože přihrádky úplně 
vyjedou, budete mít nejlepší přehled 
o jejich obsahu. 

Misky na vejce 2v1

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička 
Liebherr také – proto má misky na vejce 
2v1. Ty nabízí prostor nejen až pro 20 
sle pičích vajec, ale také pro 24 křepel-
čích vajec. Misky na vejce se skládají 
z vnější a vnitřní části, které lze do sebe 
variabilně zasouvat. Otočením misky 
vzniká prostor pro uložení menších 
křepelčích vajec. 

FlexSystem

Drobné a citlivé plody mají tendenci 
se v chladničce ztratit nebo se snadno 
rozdrtí. Proto je ve vaší chladničce 
Liebherr FlexSystem: Dva boxy, které 
lze flexibilně umístit, zajišťují pořádek 
a přehlednost v přihrádce BioFresh. 
A spolehlivě ochrání i ty nejmenší 
maliny před tlakovými body nebo 
smícháním s jinými potravinami. 

Chladničky

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Jedinečné funkce

---

EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve 
Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. 
Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo 
plodiny: vše je zde optimálně uloženo. 
Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny 
vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny 
tak zůstanou dlouho čerstvé.

BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální 
vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet 
svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny 
a minerály mnohem déle než v běžném 
chladícím prostoru.
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IRBAd 5190

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Dostupné ve 3. čtvrtletí 2022

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Dostupné ve 3. čtvrtletí 2022

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Dostupné ve 3. čtvrtletí 2022

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh

Celkový objem ¹: 190 l 

Objem: Chladnička: 124,2 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 164 / 0,448 kWh

Celkový objem ¹: 276 l 

Objem: Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,341 kWh

Celkový objem ¹: 296 l 

Objem: Chladnička: 198,1 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBAd 4170
Peak

122
↑
  
↓

IRBAd 5171
Peak

178
↑
  
↓

IRBAd 5190
Peak

178
↑
  
↓

Vestavné chladničky

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá volnou ruku: 
Díky systému AutoDoor můžete otevírat poklepáním 
nebo hlasovým příkazem. Je tak první chladnič-
kou na světě, která se plně automaticky otevírá 
a zavírá – dokonalost kuchyně bez úchytů. Rychlost 
a úhel otevření a také dobu do jejího zavření si zvo-
líte sami. A v případě potřeby můžete stejně snadno 
otevírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého 
telefonu.
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IRBPdi 5170

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
· �, �Dóza na máslo
·  5 zásuvek GlassLine OpenStage na 

teleskopických výsuvech s úplným 
vysouváním se SoftTelescopic

·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,343 kWh

Celkový objem ¹: 297 l 

Objem: Chladnička: 199,0 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBPdi 5170
Peak

178
↑
  
↓

PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve Vaší chladničce 
rozdělován bezmála rovnoměrně? Zajistí Vám to 
systém PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý 
ventilátor rozděluje studený vzduch efektivně po 
celém chladicím prostoru. 

Vestavné chladničky

OpenStage

Nyní to bude přehledné: Různé výšky zásuvek 
Vám usnadní skladování potravin různých velikostí. 
Praktické přepážky ve spodní zásuvce zajistí, aby 
Vaše láhve bezpečně stály. Navíc díky průhledným 
zásuvkám GlassLine vidíte všechno přehledně 
zespoda až nahoru.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo 
(zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých 
potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 
1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 
1 FlexSystem

·  InfinitySpring pro pevné připojení vody 
3/4"

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-
Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 164 / 0,447 kWh

Celkový objem ¹: 276 l 

Objem: Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh

Celkový objem ¹: 296 l 

Objem: Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,341 kWh

Celkový objem ¹: 296 l 

Objem: Chladnička: 198,1 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 163 / 0,446 kWh

Celkový objem ¹: 273 l 

Objem: Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 95,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBdi 5171
Peak

178
↑
  
↓

IRBci 5170
Peak

178
↑
  
↓

IRBdi 5180
Peak

178
↑
  
↓

IRBd 5181
Peak

178
↑
  
↓

Vestavné chladničkyVestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, 

variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení oboustranné
·  3 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 

Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,341 kWh

Celkový objem ¹: 296 l 

Objem: Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,560 kWh

Celkový objem ¹: 275 l 

Objem: Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 156 / 0,426 kWh

Celkový objem ¹: 294 l 

Objem: Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 164 / 0,447 kWh

Celkový objem ¹: 276 l 

Objem: Chladnička: 151,3 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBdi 5150
Prime

178
↑
  
↓

IRBe 5121
Plus

178
↑
  
↓

IRBe 5120
Plus

178
↑
  
↓

IRBdi 5151
Prime

178
↑
  
↓

Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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IRCBf 5121

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a sklepní přihrádky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED osvětlení oboustranné
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Sklepní oddíl
·  Plně vysunutelná sklepní zásuvka na 

SoftTelescopic
·  Teplota ve sklepním oddílu přibližně 

o 5 °C vyšší než teplota v chladničce
·  Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a sklepní přihrádky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení oboustranné
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Sklepní oddíl
·  Plně vysunutelná sklepní zásuvka na 

SoftTelescopic
·  Nezávisle regulovatelná teplota 

sklepního prostoru v rozmezí 
(+6 °C až +14 °C)

·  Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 190 / 0,521 kWh

Celkový objem ¹: 274 l 

Objem: Chladnička: 162,2 l / Sklepní oddíl: 95,9 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 221 / 0,604 kWh

Celkový objem ¹: 265 l 

Objem: Chladnička: 83,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Sklepní oddíl: 95,9 l /  
 Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRCf 5121
Plus

178
↑
  
↓

IRCBf 5121
Plus

178
↑
  
↓

Vestavné chladničky

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může 
čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny 
a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.

Sklepní zóna

Zásoby, jako brambory nebo nápoje, uskladněte jednoduše 
ve sklepní zóně Vaší chladničky Liebherr. Ta obsahuje odní-
matelný koš, odkládací misku a zásuvku. Sklepní zóna se 
hladce vysouvá na teleskopických kolejničkách a zasouvá se 
pomocí dojezdu s tlumeným zavíráním. Teplotu lze regulovat 
mezi 6 a 14 °C – podle toho, jaké potraviny skladujete. 
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IRDe 5121

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech
·  Výsuvná zásuvka s částečným rozšířením na teleskopických kolejnicích
·  2 vyjímatelné košíky na láhve

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  LED osvětlení oboustranné
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvech
·  Výsuvná zásuvka s částečným 

rozšířením na teleskopických kolejnicích
·  2 vyjímatelné košíky na láhve

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,313 kWh

Celkový objem ¹: 309 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,467 kWh

Celkový objem ¹: 286 l 

Objem: Chladnička: 259,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

IRDe 5120
Plus

178
↑
  
↓

IRDe 5121
Plus

178
↑
  
↓

Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Koš na láhve

Má Vaše rodina a Vaši hosté rádi studené nápoje? 
K vychlazení láhví často nestačí vnitřní dveře chladničky. 
Váš Liebherr Vám však rád pomůže: V koších na láhve je 
spousta místa na láhve a tetrapaky – nebo dokonce na celou 
basu piva. Police košů je uložená na teleskopických kolejnič-
kách a hladce se vysune ven pro pohodlné vyjmutí. 

Výsuvná police

Po vyjmutí košů na lahve nabízí výsuvná police prostor pro 
plastovou přepravku láhví. Hladké teleskopické kolejnice 
zajišťují snadný přístup k velkému množství chlazených 
nápojů.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 14 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh

Celkový objem ¹: 224 l 

Objem: Chladnička: 158,0 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 194 / 0,531 kWh

Celkový objem ¹: 238 l 

Objem: Chladnička: 144,2 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 157,4 – 159 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,398 kWh

Celkový objem ¹: 207 l 

Objem: Chladnička: 125,4 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBd 4570
Peak

140
↑
  
↓

IRBe 4851
Prime

158
↑
  
↓

IRBd 4571
Peak

140
↑
  
↓

Vestavné chladničky Vestavné chladničky

Dělitelná skleněná deska

Pokud v chladničce skladujete karafu nebo vysoké 
nádoby, nemusíte k tomu účelu odstraňovat hned 
celou skleněnou desku. Proč také? K dispozici je 
dělitelná skleněná deska: Jednoduše zasunete 
přední polovinu skleněné desky pod její zadní polo-
vinu. Vpředu tak můžete postavit větší nádoby a 
stále budete mít dostatek místa pro další potraviny.

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Zápach některých potravin není vždy příjemný. 
Ale pro váš Liebherr to není problém: Díky filtru 
s aktivním uhlím FreshAir je ve vnitřním prostoru 
vždy čerstvý vzduch. Filtr je umístěn přímo u proudu 
vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutrali-
zuje zápach. Ukazatel vás upozorní na výměnu filtru. 

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro  
příslušný model.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 

Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, 

variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení oboustranné
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických 

výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,311 kWh

Celkový objem ¹: 223 l 

Objem: Chladnička: 156,2 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,398 kWh

Celkový objem ¹: 207 l 

Objem: Chladnička: 125,0 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh

Celkový objem ¹: 224 l 

Objem: Chladnička: 157,6 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,398 kWh

Celkový objem ¹: 206 l 

Objem: Chladnička: 124,1 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBd 4520
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Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s Ambilight s FreshAir 

Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna a dveřní panel 

z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem 

s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se 

SmartSteel

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,311 kWh

Celkový objem ¹: 191 l 

Objem: Chladnička: 124,1 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh

Celkový objem ¹: 174 l 

Objem: Chladnička: 91,8 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 72 / 0,197 kWh

Celkový objem ¹: 191 l 

Objem: Chladnička: 124,4 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 29 dB(A) / A UltraSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh

Celkový objem ¹: 174 l 

Objem: Chladnička: 91,5 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0
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Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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IRBd 4120

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED osvětlení oboustranné
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 

1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 

1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh

Celkový objem ¹: 173 l 

Objem: Chladnička: 90,9 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,311 kWh

Celkový objem ¹: 189 l 

Objem: Chladnička: 123,0 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBd 4121
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Vestavné chladničky

Místo pro pečicí plech 

Chcete si uchovat čerstvé, doma upečené ovocné koláče? 
Nebo připravenou pizzu, kterou chcete dát do trouby až 
později? Jednoduše zasuňte pečicí plech do své chlad-
ničky Liebherr – poskytuje Vám dostatek místa pro uložení 
pečicích plechů. Mimořádně praktické: Pečicí plech můžete 
zasunout a vysunout při otevření dveří na 90°.

Vyměnitelné těsnění dveří 

Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit 
těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně 
snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demon-
tovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze 
znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chlad-
ničky vždy bez poskvrnky a hygienicky čistá. 

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, 

variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED osvětlení oboustranné
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  5 GlassLine polic
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, 

variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED světelný panel oboustranný
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 81 / 0,221 kWh

Celkový objem ¹: 203 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,407 kWh

Celkový objem ¹: 182 l 

Objem: Chladnička: 166,5 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 102 / 0,278 kWh

Celkový objem ¹: 201 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 119 / 0,326 kWh

Celkový objem ¹: 183 l 

Objem: Chladnička: 167,3 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 29 dB(A) / A UltraSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0
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Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na 

vejce, dóza na máslo
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED světelný panel oboustranný
·  LED osvětlení BioFresh
·  2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří
·  Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
·  PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Integrovaná police na lahve
·  LED stropní osvětlení
·  2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 

1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Celkový objem ¹: 157 l 

Objem: Chladnička: 88,6 l / Oddíl BioFresh: 69,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 147 / 0,403 kWh

Celkový objem ¹: 146 l 

Objem: Chladnička: 130,9 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 97 / 0,264 kWh

Celkový objem ¹: 166 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Celkový objem ¹: 156 l 

Objem: Chladnička: 88,0 l / Oddíl BioFresh: 68,7 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0

IRBd 4050
Prime

102
↑
  
↓

IRe 4021
Plus

102
↑
  
↓

IRe 4020
Plus

102
↑
  
↓

IRBd 4020
Plus

102
↑
  
↓

Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Side 
by
Side

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy
·  3 GlassLine police
·  LED osvětlení BioFresh
·  4 BioFresh-boxy
·  Box může být přenastaven z HydroSafe na DrySafe

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně a stropní topení, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 63 / 0,173 kWh

Celkový objem ¹: 87 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

SIBa 3950
Prime
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Plně vybavená chladnička BioFresh

Monoklimatická chladnička BioFresh 

Pokud máte rádi čerstvé potraviny, pak si monokli-
matickou chladničku BioFresh zamilujete. Nabízí 
ideální skladovací podmínky pro celou sklizeň: 
Při teplotě okolo 0 °C a flexibilní vlhkosti vzduchu 
zůstane ovoce a zelenina dlouho čerstvá a křehká. 
A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si 
mléčné produkty a také maso a uzenina v zásuvkách 
delší čerstvost než v normálním chladicím oddílu. 
Speciální ekologický příspěvek: Třída energetické 
účinnosti A.

Koncepce skladování potravin Mix and Match.
Další informace o konceptu Side-by-Side najdete 
na stránkách 34 – 37.

Touch & Swipe

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: 
Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku 
obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Stejně snadno 
můžete regulovat teplotu. Co když displej právě 
neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou 
teplotu.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo 
(zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých 
potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, 

variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

K dispozici také:
IRd 3950 D 75 / 0,205 kWh

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými 

fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  VarioSafe
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: 

chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Úložné police Premium GlassLine 

s posuvnými fixátory lahví, dveřní 
VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, 
dóza na máslo

·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, 

nastavitelný směr otevírání dveří
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 60 / 0,164 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 29 dB(A) / A UltraSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 147 / 0,403 kWh

Celkový objem ¹: 117 l 

Objem: Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 94 / 0,256 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 118 / 0,321 kWh

Celkový objem ¹: 117 l 

Objem: Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0
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Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 184 / 0,504 kWh

Celkový objem ¹: 117 l 

Objem: Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 184 / 0,504 kWh

Celkový objem ¹: 117 l 

Objem: Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

IRf 3900
Pure

88
↑
  
↓

IRSf 3901
Pure

88
↑
  
↓

IRSf 3900
Pure

88
↑
  
↓

IRf 3901
Pure

88
↑
  
↓

Vestavné chladničky Vestavné chladničky

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Chladničky pro 
dekorativní panely
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED stropní osvětlení
·  1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police
·  LED osvětlení oboustranné
·  1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police
·  LED osvětlení na jedné straně
·  1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl 4
·  Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 88 / 56 – 57 / min. 55,0

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,407 kWh

Celkový objem ¹: 182 l 

Objem: Chladnička: 166,5 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 184 / 0,504 kWh

Celkový objem ¹: 117 l 

Objem: Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 88 / 56 – 57 / min. 55,0

DRf 3900
Pure

88
↑
  
↓

DRe 4101
Pure

122
↑
  
↓

DRf 3901
Pure

88
↑
  
↓

Chladničky pro dekorativní panely Chladničky pro dekorativní panely

Dekorační panel / Dekorativní  rámeček /  
Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorační 
panel o tloušťce až 4 mm, korespondující svým 
designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je 
umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spo-
třebiče. Pokud je Váš stávající dekorační panel 
příliš malý pro nový přístroj, může být instalován 
s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě 
dekorativního rámečku. 

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



98 99

Side 
by
Side

Všechny mrazničky Liebherr s výškou výklenku 122, 140 a 178 cm  
se dají perfektně kombinovat vedle sebe s chladničkami  
a vinotékami v různých variantách, k vytvoření Mix a Match  
centra potravin. Další informace o konceptu Side-by-Side  
najdete na stránkách 34 – 37.

Mrazničky
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Mrazničky

---

Mrazničky Mrazničky

  Série Pure   Série Plus   Série Prime   Série Peak

Výše uvedené vybavení sérií se může lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v popisu modelu.

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie čerstvosti SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Pohodlí a flexibilita Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Tlumení zavírání 
SoftSystem

Umístení zásuvky
na skleněné desce 
(Nische: 72, 88)

Umístení zásuvky
na skleněné desce 
(Nische: 72, 88)

Umístení zásuvky
na skleněné desce 
(Nische: 88)

Umístení zásuvky  
na integrovaných 
 pojezdových kolejničkách 
(Výška: 178)

Umístení zásuvky  
na integrovaných 
 pojezdových kolejničkách 
 (Výška: 178)

Umístení zásuvky  
na integrovaných 
 pojezdových kolejničkách 
(Výška: 122, 140)

Umístení zásuvky
na teleskopických 
kolejničkách

Miska na ledové kostky Miska na ledové kostky 
s víkem

Miska na ledové kostky 
s víkem

Mrazicí deska Mrazicí deska Mrazicí deska

2 Akumulátory mrazu 2 Akumulátory mrazu

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Design Osvětlení Osvětlení

Osvětlení IceMaker

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDevice)

Box jako dovybavení Box jako dovybavení Box jako dovybavení Box jako dovybavení nebo 
integrovaný (modely „i“)

Led IceTower
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LED osvětlení

LED osvětlení je umístěno nad zásuv-
kami, aby se ušetřilo místo. Zajišťuje 
skvělý přehled o potravinách, šetří 
energii a také se vyznačuje dlouhou 
životností.

SoftSystem

Integrovaný dveřní mechanismus 
SoftSystem zaručuje hladké zavírání 
dveří chladničky i v případě, že jsou 
dveřní přihrádky plně obsazené a zatí-
žené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu 
pohybu lahví nebo potravin ve dveřních 
poličkách a přihrádkách, při nadměrně 
intenzivním zavření dveří uživatelem. 
K automatickému dovření dveří dojde 
po překročení úhlu přibližně 30°.

Zásuvky do mrazničky

Horní zásuvka v mrazničce je často 
považována za tajuplné místo, protože 
do ní prostě není dobře vidět. Řešením 
je zde výklopná zásuvka, která se díky 
mírnému sklonu dolů snadno otevírá: 
Máte tak vždy dokonalý přehled. 
Usnadňuje vkládání a vyjímání zmraže-
ných potravin. A díky dorazu při vysunutí 
zásuvka nikdy nevypadne.

Akumulátor mrazu  
jako příslušenství

Akumulátory chladu jako příslušenství 
jsou užitečné hned dvakrát – jak ve 
vnitřním prostoru, tak při použití venku. 
Uvnitř mrazničky udrží zmrazené 
potraviny ještě nějakou dobu chladné 
v případě výpadku sítě. A na výletech se 
postarají o chlazení Vašeho jídla a pití.

VarioSpace

Chtěli byste bezpečně uložit několikapa-
trový zmrzlinový dort až do letní párty? 
Pro mrazničku Liebherr to není problém: 
Ta totiž ví, že je někdy prostě potřeba 
více místa. Díky systému VarioSpace 
můžete jednotlivé mrazicí zásuvky 
a spodní skleněné dělicí přepážky 
jednoduše vyjmout, a vida – hned je 
k dispozici extra vysoký úložný prostor!

AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá 
volnou ruku: Díky systému AutoDoor 
můžete otevírat poklepáním nebo hlaso-
vým příkazem. Je tak první chladničkou 
na světě, která se plně automaticky 
otevírá a zavírá – dokonalost kuchyně 
bez úchytů. Rychlost a úhel otevření 
a také dobu do jejího zavření si zvolíte 
sami. A v případě potřeby můžete stejně 
snadno otevírat a zavírat rukou nebo 
pomocí chytrého telefonu.

Lopatka na kostky ledu

Ať už porcujete, nebo přepravujete – 
pomocí lopatky na kostky ledu, která 
je dodávaná jako příslušenství ke 
spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí 
snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu 
a ergonomické rukojeti se kostky ledu 
dostanou rychle a jednoduše ze zásob-
níku IceTower do Vašich nápojů. Tato 
robustní lopatka na kostky ledu, která 
je vyrobena z pevného plastu, je kromě 
toho i potěšením pro oči – hlavní podíl 
na tom má matný povrch v průhledném 
ledovcově zeleném odstínu.

Teleskopické kolejnice 

Zásuvky mrazničky jsou spojeny 
s vysoce kvalitními, hladce běžícími 
teleskopickými kolejnicemi pro snad-
nou manipulaci, i při silném naplnění. 
Zásuvky nabízejí dostatek úložného 
prostoru a jsou vyrobeny z jednoho 
kusu pro snadné vyjmutí a čištění.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

IceTower

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy 
nedojdou chlazené nápoje. IceTower 
pojme hmotnost až 5,7 kg kostek ledu. 
Lopatka na led a výsuvná deska na 
teleskopických kolejničkách Vám umožní 
pohodlné nabírání kostek ledu. Díky 
speciální vkládací misce můžete uložit 
menší množství ledu a níže uložit zmra-
žené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám 
nabízí prostor pro zmražené potraviny.

Mrazničky

Miska na ledové kostky

Velká miska na ledové kostky se snadno 
plní vodou díky pohodlnému plnicímu 
otvoru. Víko těsní tak dobře, že miskou 
lze bezpečně pohybovat a umístit ji do 
zařízení, aniž by se voda vylila.

NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je 
rychlý, ventilátorem podpořený systém 
mrazení bez námrazy, který zaručuje 
bezpečné a dlouhodobé skladování 
potravin. Technologie NoFrost zajišťuje 
mnohem větší skladovací kapacitu 
a udržuje mrazničku neustále bez 
námrazy.

Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela 
flexibilně dle vašich osobní potřeby 
čerstvosti. Všechny modely, které jsou 
označeny symbolem  Side-by-Side, lze 
k sobě sestavovat svisle či  vodorovně do 
vašeho individuálního centra čerstvosti 
FrischeCenter. Díky tomu mohou doko-
nale pokrýt  nejrůznější potřeby sklado-
vání. Další informace viz strany 34 – 37.

Mrazničky

Jedinečné funkce

---
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  8 různě objemných boxů, z toho 5 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Pevný závěs dveří vpravo: 

varianta -001
·  Pevný závěs dveří vlevo: 

varianta -617
·  Výměnná těsnění dveří

Dostupné ve 3. čtvrtletí 2022

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková 

elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  8 různě objemných boxů, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  8 různě objemných boxů, z toho 6 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: zahrnutý
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  8 různě objemných boxů, z toho 5 na 

teleskopických výsuvech, VarioSpace
·  IceTower
·  IceMaker pro pevné připojení vody 

3/4", LED osvětlení
·  Produkce ledových kostek za 24 hodin: 

0,8 kg
·  Zásobník na ledové kostky: 5,7 kg
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, 

vhodné pro kombinaci s dalšími 
chladničkami, mrazničkami a/nebo 
vinotékami

·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny 

směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Ice
Tower

Ice
Tower

Auto
Door

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 237 / 0,648 kWh

Celkový objem ¹: 213 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 296 / 0,812 kWh

Celkový objem ¹: 213 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 237 / 0,648 kWh

Celkový objem ¹: 213 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 237 / 0,648 kWh

Celkový objem ¹: 213 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

SIFNAe 5188
Peak

178
↑
  
↓

SIFNSf 5128
Plus

178
↑
  
↓

SIFNe 5178
Peak

178
↑
  
↓

SIFNei 5188
Peak

178
↑
  
↓

Mrazničky určené k zabudování Mrazničky určené k zabudování

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  6 různě objemných boxů, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  5 různě objemných boxů, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  LED osvětlení
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Topení v boční stěně a stropní topení, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 173 / 0,475 kWh

Celkový objem ¹: 156 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 153 / 0,418 kWh

Celkový objem ¹: 87 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 166 / 0,454 kWh

Celkový objem ¹: 129 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 121,6 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,524 kWh

Celkový objem ¹: 87 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

SIFNd 4556
Prime
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IFNd 3954
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IFNe 3924
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Mrazničky určené k zabudováníMrazničky určené k zabudování

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  4 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky
·  LC displej monochromatický, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Výměnná těsnění dveří

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 179 / 0,490 kWh

Celkový objem ¹: 101 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 118 / 0,323 kWh

Celkový objem ¹: 65 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 179 / 0,490 kWh

Celkový objem ¹: 101 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 185 / 0,505 kWh

Celkový objem ¹: 65 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0

IFe 3904
Pure
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Mrazničky určené k zabudováníMrazničky určené k zabudování

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
· �, �Dóza na máslo
·  2 Premium GlassLine police, výsuvné, s variabilním zásobníkem na vejce
·  Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné jednotky
·  LED stropní osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Plně vysunutelný sklepní box pro plné rozšíření

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
· �, �Dóza na máslo
·  2 Premium GlassLine police, výsuvné, s variabilním zásobníkem na vejce
·  Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné jednotky
·  LED stropní osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu
·  Přihrádka LiftUp

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Plně vysunutelný sklepní box pro plné rozšíření

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,311 kWh

Celkový objem ¹: 132 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,311 kWh

Celkový objem ¹: 132 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

UIKo 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

UIKo 1560
Premium

82 88
↑
- 

↓

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

LiftUp Box

Díky systému LiftUp Box můžete plně využít úložný prostor 
pod vysunovací zásuvkou. Je ergonomicky připevněn, 
snadno se vytahuje a jeho nosnost činí až 4 kg. Když jej 
vytáhnete, systém LiftUp Box se vysune nahoru z výklenku, 
takže potraviny budete moci snadno vyjmout.

Koš na láhve

Pokud potřebujete více prostoru na láhve, můžete vložit 
vyjímatelný koš na láhve (volitelné příslušenství).* Do něj lze 
umístit spoustu lahví (o objemu až 1,5 l) a krabic s nápoji. 
Díky integrovanému madlu se snadno přenáší a nastavitelné 
držáky se starají o to, aby láhve bezpečně držely.  
* Výměnou za vyjímatelnou odkládací plochu.

Vestavné chladničky pod pracovní desku s vytahovacími zásuvkami

UIKo 1560

(přihrádka na láhve k dostání jako volitelné příslušenství)

Podstavné 
 chladničky  
a mrazničky
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UIKP 1550

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Odkládací regály Premium GlassLine extra hluboké, s posuvnými fixátory lahví, 

dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  3 GlassLine police
·  LED stropní osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu
·  Zasouvací box

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
·  Odkládací regály Premium GlassLine extra hluboké, s posuvnými fixátory lahví, 

dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
·  2 GlassLine police
·  LED osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu
·  Zasouvací box

Mrazicí oddíl 4
·  Pantové 4-hvězdičkové dveře mrazničky
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 7 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 92 / 0,251 kWh

Celkový objem ¹: 136 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 141 / 0,387 kWh

Celkový objem ¹: 119 l 

Objem: Chladnička: 104,8 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

UIKP 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

UIKP 1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Hluboké regály

V hlubokých regálech lze uschovat spoustu potravin, takže 
se při ukládání a vyjímání potravin nebudete muset tolik 
ohýbat. Uživatel tak má všechny věci po ruce. Jedná se o 
skvělou výhodu z ergonomického hlediska, zejména pro zaří-
zení pod pracovní desku, která se montují pod hranu stolu.

 Side-by-Side

Model UIKP 1550 je vhodný pro uspořádání Side-by-Side 
s mrazničkou pod pracovní desku SUIGN 1554 (nebo 
SUIG 1514) a/nebo kompletní ledničkou pod pracovní  
desku BioFresh SUIB 1550.

Vestavné chladničky pod pracovní desku
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UK 1720

Ovládací prvky
·  Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 8 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl 4
·  Podnos na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 8 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička
·  Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
·  4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
·  LED osvětlení
·  2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 179 / 0,491 kWh

Celkový objem ¹: 132 l 

Objem: Chladnička: 116,3 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 36 dB(A) / C

Klimatická třída: N (+16 °C až +32 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 / 60 / min. 57,0

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 172 / 0,472 kWh

Celkový objem ¹: 105 l 

Objem: Chladnička: 92,4 l / Mrazicí oddíl: 13,0 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 37 dB(A) / C

Klimatická třída: N (+16 °C až +32 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 / 50 / min. 57,0

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,320 kWh

Celkový objem ¹: 150 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 / 60 / min. 57,0

UK 1524
Comfort

82
↑
  
↓

UK 1414
Comfort

50↑   ↓

82
↑
  
↓

UK 1720
Comfort

82
↑
  
↓

Integrovatelná podstavná chladnička pod pracovní desku

Kombinace Side-by-Side

UK 1720 a UG 1211 – lednice musí být vlevo.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 10 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  Mechanické ovládání za dveřmi, otočný regulátor

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, VarioSpace
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
·  Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  FrostControl
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl 4
·  3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
·  Podnos s víkem na ledové kostky
·  Doba uložení bez proudu: 9 h
·  Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Police z bezpečnostního skla
·  Odnímatelné zásobníky, 4 litry v základním kaslíku

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy
·  2 GlassLine police
·  3 BioFresh-boxy, 1 FlexSystem
·  Box může být přenastaven z HydroSafe na DrySafe
·  Odnímatelné zásobníky, 4 litry v základním kaslíku

Přednosti vybavení
·  Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, 

mrazničkami a/nebo vinotékami
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh

Celkový objem ¹: 95 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 212 / 0,581 kWh

Celkový objem ¹: 100 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 / 60 / min. 57,0

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 181 / 0,496 kWh

Celkový objem ¹: 79 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 96 / 0,263 kWh

Celkový objem ¹: 79 l 

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 88 / 60 / min. 55,0

SUIG 1514
Comfort

82 88
↑
- 

↓

UG 1211
Comfort

82
↑
  
↓

SUIGN 1554
Premium

82 88
↑
- 

↓

SUIB 1550
Premium

82 88
↑
- 

↓

Vestavná mraznička pod pracovní desku / Integrovatelná podstavná mraznička pod pracovní deskuVestavná chladnička pod pracovní desku / Vestavná mraznička pod pracovní desku

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Naše chladničky 
na víno: přehled

Řada Vinidor

Řada Vinidor nabízí maximální flexibilitu se dvěma samo-
statně řízenými teplotními zónami. Teplotu těchto zón lze 
nastavit nezávisle na sobě v rozmezí +5 °C až +20 °C. To 
znamená, že červené i bílé víno lze skladovat při ideálních 
servírovacích teplotách ve stejném boxu.

 ze strany 122

Řada GrandCru

Vinotéky nabízejí podobné podmínky jako vinný sklep. 
Tento sortiment usnadňuje skladování červených a bílých 
vín na správné dlouhodobé skladovací teploty nebo 
 individuální temperování pro servírování vín. Teplotu lze 
nastavit od +5 °C až +20 °C, v každém případě je kon-
stantní a rovnoměrná v celém interiéru spotřebiče.

 ze strany 129

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C



121120

Chladničky na víno

LED osvětlení

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vyba-
veny moderní koncepcí LED osvětlení. 
V každé teplotní zóně je samostatné 
LED osvětlení, které je integrováno buď 
do stropu nebo do izolačních přepážek. 
Protože speciální LED osvětlení produ-
kuje minimum tepelné energie, mohou 
se zde prezentovat vína dlouhodobě se 
zapnutým osvětlením.

Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela 
flexibilně dle vašich osobní potřeby 
čerstvosti. Všechny modely, které jsou 
označeny symbolem  Side-by-Side, lze 
k sobě sestavovat svisle či  vodorovně do 
vašeho individuálního centra čerstvosti 
FrischeCenter. Díky tomu mohou doko-
nale pokrýt  nejrůznější potřeby sklado-
vání. Další informace viz strany 34 – 37.

SoftSystem

Funkce SoftSystem poskytuje zvýše-
nou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích 
zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb při 
uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené 
v úhlu asi 30° automaticky zavřou samy.

Dřevěné regály namontované  
na teleskopických výsuvech

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabil-
ními dřevěnými rošty, které jsou uloženy 
na teleskopických výsuvech. Ručně 
vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou 
ideální pro bezpečné skladování lahví 
Bordeaux. Rošty poskytují dobrý přehled 
a pohodlný přístup k lahvím. Popisovací 
systém s klipy umožňuje rychlý a jasný 
přehled o Vaší zásobě vína.

Nerezový rám a madlo

Díky vysoce kvalitnímu, snadno insta-
lovatelnému nerezovému rámu a 
rukojeti můžete všechny modely EWTdf 
elegantně začlenit do každé kuchyně. 
Pomocí robustního nerezového madla 
se dveře otevírají bez námahy. Dostupné 
jako volitelná sada příslušenství.

TipOpen technologie

Skleněné dveře bez madel zaručují per-
fektní integraci do kuchyně bez madel. 
Neposkytuje pouze UV ochranu, které 
můžete důvěřovat, ale také zajišťuje 
vynikající viditelnost uložených vín. 
Při poklepání TipOpen technologie 
otevírá skleněná dvířka na 7 cm. Při 
poklepání, pokud se dveře během tří 
sekund neotevřou, systém hladkého 
zavírání je znovu zavře.

Dotykový elektronický  

ovládací systém

Elektronický displej LCD se vyznačuje 
přehlednými nabídkami a dotykový 
elektronický ovládací systém informuje 
uživatele o skladovacích podmínkách. 
Údaj na digitálním teploměru lze díky 
průhledítku přečíst i zvnějšku zaří-
zení. Dotykové elektronické rozhraní 
 usnadňuje výběr a používání četných 
ovládacích funkcí.

Integrovaný filtr FreshAir

Integrovaný filtr FreshAir s aktivním 
uhlím čistí vnitřní vzduch a zadržuje 
nepříjemné pachy. Je snadné ho 
 vyměnit, tím je zaručena optimální 
 kvalitu vzduchu.

Prezentační police

Prezentační police je ideální pro vysta-
vení vína, také předchází vylití.

Výsuvná zásuvka pro skladování 
příslušenství

V modelové řadě WKE 5 slouží výsuvná 
zásuvka pro skladování příslušenství 
přímo pod vinotékou. Tímto se vytvoří 
prostor 45 na 60 cm. K dispozici v bílém 
skle (9792 449), černém skle (9792 451) 
a nerezové oceli (9792 453).

Prosklené dveře

Prosklené dveře bez madla zaručují 
 perfektní začlenění do kuchyně bez 
madel. Nejen že poskytují UV ochranu, 
ale také dávají skvělý přehled o ulože-
ných vínech.

Popisovací systém s klipy

Popisovací systém s klipy umožňuje 
rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě 
vína.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Jedinečné funkce

---

Chladničky na víno



122 123

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgb 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,488 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 83

Celkový objem ¹: 271 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgw 3583
Vinidor

178
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 178 / 0,488 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 83

Celkový objem ¹: 271 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTdf 3553
Vinidor

178
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 80

Celkový objem ¹: 254 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Technický rám dveří s izolačním sklem

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Vinidor dvouzónové vinotéky

Integrovaný filtr FreshAir

Integrovaný filtr FreshAir s aktivním uhlím čistí 
vnitřní vzduch a zadržuje nepříjemné pachy. 
Je snadné ho vyměnit, tím je zaručena optimální 
kvalitu vzduchu.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

EWTdf 3553 s nerezovým rámem / držadlem (příslušenství)
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Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  6 roštů, z toho 4 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgb 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 51

Celkový objem ¹: 169 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 31 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  6 roštů, z toho 4 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgw 2383
Vinidor

122
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 160 / 0,438 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 51

Celkový objem ¹: 169 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  6 roštů, z toho 4 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTdf 2353
Vinidor

122
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 158 / 0,434 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 48

Celkový objem ¹: 158 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Technický rám dveří s izolačním sklem

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55

Vinidor dvouzónové vinotékyVinidor dvouzónové vinotéky

Prezentační police

Prezentační police je ideální pro vystavení vína, 
také předchází vylití.

Tichá zařízení

Díky svému návrhu a použití mimořádně tichých 
komponent jsou zařízení extrémně tichá.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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EWTgb 1683

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgb 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,415 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 33

Celkový objem ¹: 104 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTgw 1683
Vinidor

88
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,415 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 33

Celkový objem ¹: 104 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
·  Rošty z bukového dřeva
·  4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

EWTdf 1653
Vinidor

88
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 150 / 0,412 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 30

Celkový objem ¹: 97 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Technický rám dveří s izolačním sklem

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

Vinidor dvouzónové vinotéky

Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle 
vašich osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, 
které jsou označeny symbolem  Side-by-Side, lze 
k sobě sestavovat svisle či  vodorovně do vašeho 
individuálního centra čerstvosti FrischeCenter. Díky 
tomu mohou dokonale pokrýt  nejrůznější potřeby 
skladování. Další informace viz strany 34 – 37.

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



128 129

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  TipOpen
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

UWTgb 1682
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Spotřebiče pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 146 / 0,399 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34

Celkový objem ¹: 94 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 87 / 60 / min. 58

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté
·  Rošty z bukového dřeva
·  4 rošty, z toho 3 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Zámek

UWKes 1752
GrandCru

↑
- 

↓
 82 87

Spotřebiče pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 139 / 0,381 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 46

Celkový objem ¹: 110 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 87 / 60 – 61 / min. 58

Ovládací prvky
·  MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  2 regulovatelné chladící okruhy
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Hliníkové tyčové madlo
·  Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
·  Možnost změny směru otevírání dveří
·  Zámek

UWTes 1672
Vinidor

↑
- 

↓
 82 87

Spotřebiče pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 142 / 0,388 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 34

Celkový objem ¹: 94 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 38 dB(A) / C

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82 – 87 / 60 / min. 58

Vinotéky pod pracovní desku

Teleskopické výsuvy

Zařízení Vinidor je vybaveno robustními dřevěnými 
regály namontovanými na teleskopických výsuvech. 
Ručně vyrobené regály z neošetřeného dřeva jsou 
ideální k bezpečnému skladování láhví  Bordeaux, 
protože na ně skvěle uvidíte a budete k nim mít 
snadný přístup.

TipOpen technologie

Prosklené dveře bez madla zaručují perfektní začle-
nění do kuchyně bez madel. Nejen že poskytují UV 
ochranu, ale také dávají skvělý přehled o uschova-
ných vínech. Při poklepání TipOpen technologie ote-
vírá skleněná dvířka na 7 cm. Při poklepání, pokud se 
dveře během tří sekund neotevřou, systém hladkého 
zavírání je znovu zavře.

Vinotéky pod pracovní desku

¹  V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru 
a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Dveře s funkcí TipOpen
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

*  Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve možné 
(max. 12 lahví Bordeaux).

WKEgw 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18*

Celkový objem ¹: 47 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Zapuštěná madla
·  Možnost změny směru otevírání dveří

**  Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve 
s přiloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).

WKEes 553
GrandCru

45
↑
  
↓

Vestavné spotřebiče

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 140 / 0,384 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18**

Celkový objem ¹: 51 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN (+10 °C až +32 °C)

Dveře: Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná madla

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55

Ovládací prvky
·  LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
·  Digitální ukazatel teploty
·  Výstražný signál: vizuální a akustický
·  Alarm dveří: akustický
·  Dětská pojistka

Prostor na víno
·  1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
·  Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
·  Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
·  LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
·  Rošty z bukového dřeva
·  3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
·  Dveře s funkcí TipOpen
·  Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

*  Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve možné 
(max. 12 lahví Bordeaux).

WKEgb 582
GrandCru

45
↑
  
↓

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti: 

Spotřeba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh

Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): 18*

Celkový objem ¹: 47 l

Hlučnost / Třída hlučnosti: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická třída: SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Dveře: Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open

Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45,2 / 56 – 57 / min. 55

Řada GrandCru

Výsuvný šuplík pro skladování  

příslušenství

Lehce vysouvatelný šuplík, dostupný jako příslušen-
ství (včetně 2dílné vložky pro 6 lahví vína a someli-
érské vybavení) lze u modelové řady WKE použít  
k uschování vybavení přímo pod úložný box na vína. 
K dispozici v bílém skle (9792 449), černém skle 
(9792 451) a nerezové oceli (9792 453).

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) 
a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

WKEes 553 se zásuvkou jako příslušenství (volitelné příslušenství)
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Praktické  
příslušenství pro  
každou potřebu.
---

Objevte všestrannost progra-
mu originálního příslušenství 
Liebherr pro vaši chladničku – 
a ještě trochu si zjednodušte 
všední den.

Příslušenství Příslušenství

Užitečná pomoc všeho druhu

Od dózy na máslo s možností manipulace jednou rukou až po snadno plnitelnou 
misku na ledové kostky s víkem nebo praktickou mrazicí desku, program příslušenství 
nabízí mnoho chytrých řešení pro zachování čerstvosti potravin a jejich servírování.

Organizační systémy

Uspořádání prostoru chladničky zcela podle vaší potřeby: Přehledné třídění potravin 
vám umožní např. VarioSafe, VarioBoxy, variabilní boxy na vajíčka a FlexSystem. 
Police na láhve a systémy popisovacích klipů poskytnou jasný přehled o zásobách 
vína.

VarioBoxy

Dóza na máslo

Polička na láhveFlexSystem

Miska na ledové kostky s víkem Mrazicí deska

Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Čistí cirkulující vzduch a rychle váže nepříjemné pachy. 
Filtr se snadno mění a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

SmartDeviceBox

Svůj Liebherr můžete dovybavit zařízením SmartDeviceBox, 
které jej uvede na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat 
v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý 
svět digitálních možností.
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Rozměry výklenků

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány 
a vycházejí z výklenků kuchyňského nábytku. Poskytují informace o výšce a šířce 
přístroje.

Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

Vyšší přístroje (pro výklenky od 140 cm a výše) jsou po obou stranách v úrovni 
stojné plochy soklu přístroje opatřeny dvěma samostatnými regulačními prvky 
pro výškové vyrovnání. Těmi lze doladit správné usazení a vyrovnání spotřebiče 
a zajistit jej proti naklánění. Kromě toho mají všechny spotřebiče dvě nastavitelné 
přední nohy. Přínosem je správné zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem 
efektivní provoz přístroje.

Vario sokl

Vario sokl u vestavěných modelů UIK, SUIG, UWT a UWK může být přizpůsoben  
na výšku a hloubku kuchyňské linky. Všechny čtyři polohovatelné podpěry mohou 
být zepředu nastaveny až o 50 mm. Větrací mřížka může být také přesunuta až  
o 55 mm, aby odpovídala přední části kuchyňské linky.

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorační panel o tloušťce až 4 mm, kore-
spondující svým designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekora-
tivním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je Váš stávající dekorační panel příliš 
malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpoví-
dají barvě dekorativního rámečku. V závislosti na rozměrech Vašeho dekoračního 
panelu a s ohledem na designovou sladěnost celé instalace, mohou být použity 
jedna nebo dvě vyrovnávací lišty (horní a nebo spodní). Tyto lišty jsou dostupné 
ve třech výškách (16, 41 a 60 mm) a v barvách (hnědá, bílá a hliník). Dekorační 
panely a vyrovnávací lišty jsou dostupné jako volitelné příslušenství.

Klimatické třídy

Klimatické třídy vymezují minimální a maximální teplotu okolí, tedy teplotu 
v prostou okolo přístroje, která je nezbytná pro optimální provoz, tedy stabilní 
udržovaní požadovaných teplot uvnitř chladničky nebo mrazničky. Následující 
klimatická hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502).

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími 
systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků atraktivní  
a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. Kompletní 
spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Přívod vzduchu a větrání

Aby bylo zajištěno chlazení chladicího systému a správné fungování spotřebiče, 
musí být vestavěné spotřebiče dostatečně větrané. V závislosti na modelu 
a umístění instalace:

1 – Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku na výšku místnosti. 
Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
2 – Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku, který není na výšku místnosti. 
Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání přes zadní stěnu kuchyňského nábytku.
3 – V případě individuálních zabudovaných spotřebičů nad sebou 
(Freshness Center / SBS Concept, viz strany 34 – 37) ventilace je umístěna 
podle popisu v bodech 1 a 2.
4 – Vestavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.
5 – Podstavné přístroje s čelním odvětráním v soklu. 
Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
6 – Podstavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.
Dbejte prosím následujícího: 
Plocha všech větracích štěrbin musí být minimálně 200 cm2.

Glosář Glosář

SN +10 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
N +16 °C až +32 °C
T +16 °C až +43 °C
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Plánujete novou kuchyň? Chcete ji dodatečně dovybavit 
nebo nahradit staré spotřebiče novými? V kompletní nabídce 
společnosti Liebherr najdete jistě ten správný spotřebič 
právě pro Vás. Liebherr jako specialista na chladicí a mrazicí 
techniku Vám nabízí vysoce kvalitní spotřebiče se všemi
výhodami nejmodernější chladicí techniky.

Schéma montáže Schéma montáže

Včetně 3 m pancéřové hadice
3/4" pro připojení k vodovodu.

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 12 kg na jedny dveře
mrazící část 10 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

3 m vyztužená pružná hadice dostupná jako příslušenství.
(Objednací číslo. 6030 785)

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický IceMaker (3/4")!

Včetně 3 m pancéřové hadice
3/4" pro připojení k vodovodu.

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 12 kg
mrazící část 10 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 18 kg
mrazící část 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 18 kg
mrazící část 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

Včetně 3 m pancéřové hadice
3/4" pro připojení k vodovodu.

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 27 kg
mrazící část 10 kg na jedny výsuvná zásuvka

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 18 kg
mrazící část 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

* Doporučeno 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 18 kg
mrazící část 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče 
(pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

ECBN 6256

ECBN 6256

ECBN 6156

ICBdi 5182

ECBN 5066

Včetně 3 m pancéřové hadice 3/4" pro připojení k vodovodu.

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický IceMaker (3/4")!

ECBN 6156
ECBN 5066

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

Magnetic valveMagnetventil

* Doporučeno: 560 mm

ICBSd 5122

[mm]

* Doporučeno: 560 mm

ICTS 2231

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 19 kg
mrazící část 19 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

IRBAd 5190
IRBAd 5171

IRBAd 4170
SIFNd 4155

[mm]

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 26 kg
mrazící část 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

[mm]

Magnetický ventil

ICBc 5182
ICBb 5152
ICBdi 5122

ICBNdi 5183
ICBNd 5173
ICBNd 5163
ICNdi 5173

ICBNd 5153
ICBNei 5123
ICNdi 5153
SICNd 5153

ICNe 5133
ICNd 5123
ICd 5123

ICBNdi 5183
ICBNd 5173
ICBNd 5163
ICNdi 5173
ICBdi 5182

IRBPdi 5170 
IRBd 5181
IRBci 5170
IRBdi 5171
IRBdi 5150
IRBdi 5151

IRBe 5120
IRBe 5121
IRDe 5120
IRDe 5121
SIFNe 5178
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Schéma montáže Schéma montáže

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 26 kg
mrazící část 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

[mm]

Magnetic valve

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 22 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 18 kg
mrazící část 12 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

IRBe 4851

IRCBf 5121
IRCf 5121

[mm]

[mm]

Magnetventil

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 21 kg
mrazící část 21 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

IRBd 4570
IRBd 4571
IRBd 4550
IRBd 4551

IRBd 4520
IRBd 4521
SIFNd 4556

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 19 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

IRBb 4170
IRBd 4171
IRBd 4150
IRBd 4151

IRBd 4120
IRBd 4121
IRd 4150
IRd 4151

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 16 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

* Doporučeno: 560 mm

IRBd 4050
IRBd 4020
IRe 4020
IRe 4021

IRSe 4100
IRSe 4101

[mm]

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část 16 kg
mrazící část 16 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou  
potřebné nábytkové kloubové závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

[mm]

* Doporučeno: 560 mm

Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:  
Výška / šířka 1206 / 585, hloubka až 4 mm.

* Doporučeno: 560 mm

IRSf 3900
IRSf 3901
IFSe 3904

DRe 4101

[mm]

[mm]

Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:  
Výška / šířka 860 / 585, hloubka až 4 mm.

* Doporučeno: 560 mm

DRf 3900
DRf 3901

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
mrazící část 26 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

SIFNAe 5188

[mm]

* Doporučeno: 560 mm

SIFNSf 5128

[mm]

Maximální váha nábytkových dvířek:
mrazící část 16 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka  
spotřebiče (pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové kloubové  
závĕsy.

* Doporučeno: 560 mm

IFNc 3553
IFNe 3503

[mm]

Magnetický ventil

IRBdi 5180
SIFNei 5188

IRBdi 5180
SIFNei 5188
SIFNAe 5188

SIBa 3950 
IRc 3950
IRd 3950
IRd 3951
IRe 3920
IRe 3921

IRf 3900
IRf 3901
IFNd 3954
IFNe 3924
IFe 3904
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Schéma montáže Schéma montáže

Pozor: Montáž nábytkových  
dvířek na dvířka spotřebiče  
(pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

Variabilní výška podstavce 
při výšce spotřebiče 820 mm: 100 – 160 mm, 
při výšce spotřebiče 880 mm: 163 – 223 mm 
Hloubka podstavce 22 – 77 mm.

Maximální váha nábytkových dvířek: 10 kg

UIKo 1560
UIKo 1550

[mm]

Pozor: Montáž nábytkových  
dvířek na dvířka spotřebiče  
(pevné uchycení dvířek).  
Nejsou potřebné nábytkové 
kloubové závĕsy.

Variabilní výška podstavce 
při výšce spotřebiče 820 mm: 100 – 160 mm, 
při výšce spotřebiče 880 mm: 163 – 223 mm 
Hloubka podstavce 22 – 77 mm.

Maximální váha nábytkových dvířek: 10 kg

UIKP 1550
UIKP 1554
SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

[mm]

Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:  
Výška / šířka 678 / 585, hloubka až 4 mm.

* Doporučeno: 580 mm

Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:  
Výška / šířka 678 / 485, hloubka až 4 mm.

* Doporučeno: 580 mm

UK 1524
UK 1720
UG 1211

UK 1414

[mm]

[mm]

* Doporučeno 560 mm

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

EWTgb 3583
EWTgw 3583

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[mm]

* Doporučeno 560 mm

** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

EWTdf 3553

[mm]

EWTdf 3553

* Doporučeno 560 mm

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 19 mm

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[mm]

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* Doporučeno 560 mm

** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 19 mm

EWTdf 2353

[mm]

EWTdf 2353

* Doporučeno 560 mm

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

EWTgb 1683
EWTgw 1683

[mm]

EWTgb 1683
EWTgw 1683

* Doporučeno 560 mm

** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

EWTdf 1653

[mm]

EWTdf 1653
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home.liebherr.com

Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o  Liebherr  
volně stojících a plně integrovaných chladničkách, 
stejně jako o vinotékách.

Aplikace SmartDevice: chytrý společník vašeho 
spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení poho-
dlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá 
hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších 
služeb, které vám nabízí vaše chladicí zařízení.

HNGRY: Váš chytrý každodenní pomocník pro 
nákup, skladování a zásoby. Aplikace vám pomůže 
optimálně organizovat nákupy, neustále mít pod 
dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.

Zde si můžete stáhnout naše aplikace.

Váš odborný partnerský prodejce  výrobků 
značky Liebherr vám poradí při výběru 
 správného přístroje. 

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH 
Dr. Hans Liebherr Strasse 1 
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522 
E-mail: sales.cz@liebherr.com 
 service.cz@liebherr.com

WarrantyPLUS

Užívejte mnoho výhod z  prodloužené záruky o 3 roky. 
Více informací na home.liebherr.com/promotions 
nebo  kontaktujte Vašeho odborného partnerského 
prodejce Liebherr.

23
ROKY

Záruky

Schéma montáže

Určeno k podstavbĕ: 
Výška soklu může být zmĕnĕna až o 50 mm pomocí 
výškovĕ nastavitelných nožiček. Přívod a odvod vzduchu 
je veden soklem, a proto na pracovní ploše není nutná 
žádná větrací mřížka.

Skleněné dveře bez madla a rámu.

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 596 / 717 / 39 mm

UWTgb 1682

[mm]

UWTgb 1682
UWTes 1672

Určeno k podstavbĕ: 
Výška soklu může být zmĕnĕna až o 50 mm 
pomocí výškovĕ nastavitelných nožiček. Přívod 
a odvod vzduchu je veden soklem, a proto na 
pracovní ploše není nutná žádná větrací mřížka.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 596 / 717 / 39 mm

UWTes 1672
UWKes 1752

[mm]

UWKes 1752

Skleněné dveře bez madla a rámu.

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 450 / 35 mm

Pozor:

Odvětrání vždy směrem nahoru. 
U vestavby je nutné mít pod pracovní 
deskou větrací mřížku.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 450 / 35 mm

WKEgb 582
WKEgw 582

WKEes 553

[mm]

[mm]

WKEgb 582
WKEgw 582

WKEes 553
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