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Chladničku sme 
nevymysleli nanovo. 
Ale nemáme od toho 
ďaleko.

---

Želáte si kvalitné poradenstvo. 
My vám to chceme čo najviac uľahčiť.

Preto sme pracovali na chladničkách, ktoré priam hovoria samé za 
seba: sú to spotrebiče s inovatívnymi riešeniami, ktoré nielen splnia 
požiadavky vašich zákazníkov, ale ich dokážu aj nadchnúť. Či už ide  
o kvalitu, technológiu na udržanie čerstvosti, komfort, dizajn, 
 hospodárnosť, alebo pomer medzi cenou a výkonom. 

Osobitný dôraz kladieme na vývoj chytrých funkcií, ktoré optimálne 
pomôžu vašim zákazníkom. Vďaka tomu budú mať vaši zákazníci viac 
času na veci, ktoré sú v živote naozaj dôležité.  

To presne vystihuje naše heslo: 
You Cook. We Cool. 
 

Prajeme vám veľa úspechov s našimi novými spotrebičmi pre 
 zabudovanie v roku 2021.



Kvalita

Skôr než začneme premýšľať 
o chladničkách, myslíme na 
našich  zákazníkov.

---

Kvalita

Úlohou chladničiek je chladiť. Čo by však  
mali moderné spotrebiče v dnešnej dobe 
ešte dokázať? Ako sa lepšie prispôsobia  
potrebám zákazníkov? Ako sa dajú  
skonštruovať efektívnejšie, intuitívnejšie  
a nadčasovejšie?

Najvyššia kvalita je pre náš štandardom.

Od roku 1954 vyrábame vysokokvalitné chladničky a mrazničky
a distribuujeme ich po celom svete. V srdci sme však stále 
rodinná firma s koreňmi v Nemecku. Tu neustále vyvíjame naše 
výrobky. German Engineering – v nadväznosti na tradície našich 
zakladateľov a na základe vedomostí spojených s know-how, 
ktoré vytvorili celé generácie inžinierov.

Dlhá životnosť je pre nás dôležitá.

V našom prísľube kvality cítiť aj tie najmenšie detaily. Napríklad 
skôr než u nás schválime dverový záves, musí prejsť minimálne 
100 000 otváracími cyklami. To zodpovedá používaniu viac ako 
15 rokov. V tomto prípade je jedna vec istá: Z vášho spotrebiča 
Liebherr sa vaši zákazníci budú tešiť veľmi dlho.

Týmto všetkým sa každý deň zaoberáme, pretože chladnička pre 
nás nie je iba spotrebič. Mala by byť vaším partnerom, ktorý by 
vám mal pomáhať všade tam, kde je to možné. Mala by myslieť 
spolu s vami, mala by prevziať vaše úlohy a uľahčiť vám prácu. 
Na to, aby sa to podarilo, naše spotrebiče neustále vyvíjame.

IRBd(i) 5180    Séria Peak
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Dlhšie chutné: 
Čerstvosť je  
otázkou techniky.

---

Každý, kto skladuje potraviny pri 
 optimálnych klimatických podmienkach, 
sa stará nielen o mimoriadne dlhú 
 čerstvosť a trvanlivosť, ale tiež  
významne prispieva k boju proti 
 plytvaniu potravinami. S našimi 
 spotrebičmi sa to darí – vďaka   
dokonalej kombinácii integrovaných 
technológií čerstvosti.

DuoCooling. Záruka čerstvosti.

Naša základná technológia vo všetkých kombináciách 
 chladničiek a mrazničiek. Vďaka dvom kompletne oddeleným 
chladiacim okruhom je zárukou, že medzi chladiacou a 
 mraziacou časťou nedochádza k výmene vzduchu. Potraviny 
nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov.

Technológia čerstvosti

EasyFresh. Ideálny pre ovocie a zeleninu. 

V ňom sa nezabalené ovocie, zelenina a bobuľové plody cítia 
skutočne dobre. Pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a 
vzduchotesne uzavretý, zostane napríklad šalát po 7 dňoch ešte 
stále chrumkavo čerstvý.

BioFresh. Náš univerzálny priečinok. 

Vďaka osvedčenej technológii BioFresh sú potraviny uskladnené 
pri teplote tesne nad 0 °C výrazne chladnejšie ako v ostatných 
častiach spotrebiča.  Vďaka dokonalej vlhkosti vzduchu  
si ovocie a zelenina vo vzduchotesnom priečinku na ovocie  
a zeleninu udržia svoju čerstvosť ešte dlhšie. Mäso, ryby  
a mliečne produkty sú najlepšie uschované v priečinku  
Meat & Dairy safe.

BioFresh Professional: s HydroBreeze 

Chlaďte ako profesionáli: studená osviežujúca hmla sa postará  
o chrumkavú čerstvosť a zlepší štruktúru – je to jedinečný  
efekt očarenia ovocím a zeleninou v priečinku BioFresh.
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

+10 dní

+10 dní

+8 dní

+3 dní

+40 dní

+11 dní

+40 dní

+ 48 dní

+12 dní

Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie  
s normálnou chladiacou časťou.

BioFreshEasyFresh



Hydro
Breeze

Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie  
s normálnou chladiacou časťou.

+40 dní

+12 dní

+10 dní

+11 dní

+8 dní

+12 dní+8 dní

Po každom otvorení dverí sa vytvorí studená osviežujúca hmla.

BioFresh Professional s HydroBreeze 

Naša najnovšia  
funkcia: hmla.

---

Inšpiráciu pre HydroBreeze sme našli  
v kalifornskom údolí Salinas. Vďaka 
 blízkosti studeného Tichého  oceána sa 
v lete vznesie na údolie a polia jemná 
vlhká hmla. Táto hmla zabraňuje 
 vysušovaniu zeleniny, ktorá sa tu 
 pestuje.

Chlaďte ako profesionáli. 

Tento princíp sme preniesli na náš prísľub čerstvosti: studená 
hmla, ktorá sa ovinie okolo ovocia a zeleniny ako balzam. Stará 
sa o chrumkavú čerstvosť a zlepšuje štruktúru – je to jedinečný  
efekt očarenia ovocím a zeleninou v priečinku BioFresh.

BioFresh Professional s HydroBreeze 
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Komfort a flexibilita

Život je koncert na želanie. 

Pre všetkých nadšencov pečenia ponúkajú naše spotrebiče pre 
zabudovanie dokonca aj priestor pre plech na pečenie. Deliteľná 
sklenená polička s jednoduchým ovládaním jednou rukou 
poskytuje viac miesta pre vysoké nádoby a karafy. 

Komfort a flexibilita

Vyhovie všetkým  
potrebám.

---

Chladničky sa používajú každý deň. Už 
dlho sú neoddeliteľnou súčasťou nášho 
života. A toto súžitie by malo byť čo 
 najjednoduchšie a najpohodlnejšie. Preto 
vyvíjame spotrebiče pre zabudovanie, 
ktoré bodujú komfortným ovládaním, 
prehľadnosťou a flexibilitou – od prvého 
otvorenia dverí až po najdetailnejšie 
 vybavenie. Takto sa optimálne 
 prispôsobia potrebám vašich zákazníkov.

Plné potravín. A komfortu.
  
Vďaka systému SoftSystem sa naše dvere 
zatvárajú mäkko a tlmene, dokonca aj keď sa 
zatvoria o niečo silnejšie. Systém vám dokonca 
vyjde v ústrety: teleskopické vyťahovanie 
zabezpečujúce celkom jednoduché vyťahovanie  
a zasúvanie zásuviek alebo praktickej 
 vysúvateľnej police s košmi na fľaše.

IRBd 4120    Séria Plus
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Komfort a flexibilita Komfort a flexibilita

Filter FreshAir
Priamy prístup a jednoduchá výmena

VarioSafe
Ponúka optimálne miesto pre menšie potraviny,  
vytvára poriadok a umožňuje ľahký prístup

VarioBoxy
Dva vysúvateľné boxy vo dverách pre  
jednoduchý prístup k drobným potravinám 

Sklenené poličky s jednoduchým nastavením
Výškové nastavenie je možné aj v naloženom stave  

Vysúvanie vďaka teleskopickému vyťahovaniu
Príjemne ľahké otváranie a zatváranie aj pri plnom  
zaťažení v chladiacej a mraziacej časti

Zmrazovací podnos
Plody, bylinky a iné citlivé potraviny sa tu zmrazia  
samostatne pre jednoduchšie porciovanie

Tlmenie uzatvárania SoftSystem
Dvere chladničky sa zatvoria jemne a tlmene  

FlexSystem
Pomáha pri triedení ovocia a zeleniny,  
vytvára prehľad a umožňuje ľahký prístup 
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IN PROGRESS

Dizajn  

Nadčasový a elegantný.  
Dizajn pre každú kuchyňu.

---
Skrytý za čelom kuchyne zostane 
 spotrebič Liebherr na prvý pohľad 
 neviditeľný a nechá vyniknúť dizajn 
 kuchyne. Ale po otvorení je to jasné:  
za ním sa ukrýva niečo absolútne 
 jedinečné.

Dizajn  

Kde sa dizajn snúbi s funkčnosťou.  

V kuchyni.
  
Puristický a nadčasový na jednej strane, elegantný  
a exkluzívny na druhej strane. Nový štýl dizajnu  
sa hladko začlení do každého interiéru. V interiéri 
presvedčia ušľachtilé komponenty zo skla  
a nerezovej ocele. 

ICBdi 5182    Séria Peak



Dizajn  

Ako svetlo. Ale lepšie.

Nová koncepcia osvetlenia LightTower osvetlí interiér rovnomerne
a je nosným prvkom pre sklenené poličky. Flexibilný, priestorov úsporný, 
jedinečný. Precízne spracovanie, zmysel pre detaily a harmonická 
kombinácia materiálov, tvarov a farieb vytvárajú celkový estetický 
obraz. Táto nová koncepcia osvetlenia ho urobí stredobodom pozornosti. 

Dizajn  
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IRBPd(i) 5170 s BioFresh    Séria Peak

OpenStage OpenStage 

Kuchyňa sa premení na 
stánok na trhu: s novými  
zásuvnými priečinkami 
OpenStage.

---

Maximálna prehľadnosť. Ideálna ergonomická dostupnosť.

Na sklenených, plne vysúvateľných koľajničkách možno skladovať  
a pohodlne vyberať celý obsah chladničky. Najvyšší komfort aj pri 
zatváraní výsuvov vďaka funkcii samozasúvania a jemného tlmenia. 
Celoplošné prvky z nehrdzavejúcej ocele na zadnej stene a vnútorných 
dverách, ako aj ventilátore s decentným náladovým osvetlením vytvoria 
jedinečný dojem pri každom otváraní dverí.

Koncepcia OpenStage, 
 inšpirovaná výkladmi v 
 špecializovaných obchodoch  
s lahôdkami, zvýrazní všetky 
potraviny hneď na prvý pohľad.
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Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aplikáciu SmartDevice:

Konektivita

Čo prinesie budúcnosť,  
to prinášame my už teraz.

---
Jedno je isté: Technika bude v  budúcnosti 
čoraz inteligentnejšia. Musí však byť 
chladnička inteligentná?  Nemusí. 

No my si myslíme: Ďalší mysliaci 
 spoločník v domácnosti nie je na  
škodu. Naše spotrebiče sa vďaka  
mnohým inteligentným funkciám  
preukazujú ako spoľahliví pomocníci  
v pozadí.

Zistite už teraz, ako digitálne prepojené  
chladenie uľahčuje všedný deň: 
home.liebherr.com/getsmart

Zabudovaný pokrok.

Chladnička Liebherr myslí za vás, kde len môže. Napríklad 
upozorní na zabudnuté nápoje v oddelení na zmrazovanie – 
 vďaka integrovanému časovaču BottleTimer. Prasknuté fľaše 
odteraz patria minulosti.

Odchádzate na dovolenku? Jednoducho prepnite spotrebič  
do režimu HolidayMode. Ušetríte tým množstvo energie.

A obzvlášť zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku 
 chladničke aj v noci: nočný režim NightMode. Interiér je potom 
osvetlený len s tlmeným svetlom. Po polnočnej maškrte sa tak 
môžete rýchlo vrátiť späť do postele a zaručene sa neprebudíte 
z polospánku.

Ideme stopercentne na istotu.

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu  
sme sa rozhodli pre softvérového partnera, ktorý spĺňa naše 
vysoké nároky: Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ 
cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný podľa 
 medzinárodnej normy ISO/IEC 27018 na ochranu údajov  
a používa AES-256, teda rovnakú šifrovaciu technológiu,  
ktorá sa používa v bankovom sektore.

Vždy najlepšie zosieťované.

Všetky naše nové modely pre zabudovanie sú buď zosieťované 
už z výroby alebo ich je možné dodatočne pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvo SmartDevice-Box. Takto budú vaši zákazníci 
profitovať z mnohých nových možností našej aplikácie 
 SmartDevice a začlenenia chladničky do existujúceho 
 prostredia inteligentnej domácnosti Smart Home. To umožní 
 jednoduché ovládanie spotrebičov s pomocou asistenčných 
služieb ako Amazon Alexa alebo online služieb ako IFTTT.

Vďaka zosieťovaniu dostanete aj dôležité hlásenia o stave 
priamo na váš mobilný telefón. Napríklad hlásenie o otvorených 
dverách chladničky prostredníctvom DoorAlarm. Naša aplikácia 
SmartDevice však ponúka ešte oveľa viac. Nájdete v nej 
atraktívne obsahy k tipom pre uskladnenie, prístup k návodom 
na obsluhu, predĺženia záruky, príslušenstvo a oveľa viac. 

V skratke: 
S našimi spotrebičmi budete už dnes pripravení na zajtrajšok.
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Mit dem Feature MaxIce kann 
die Eiswürfelproduktion noch 
beschleunigt werden,  
falls mal etwas mehr Gäste 
eingeladen sind.

Ľad

Pevný a flexibilný.

IceMaker sa dodáva s pevnou prípojkou vody a alternatívne  
aj s nádobou na vodu. V prípade, že ste pozvali viac hostí,  
s funkciou MaxIce môžete zvýšiť výrobu kociek.

Nech kocky ľadu pršia. 
Úplne automaticky.

---
Spontánna párty? Žiadny problém.  
IceMaker dokáže denne vyrobiť až  
130 kociek ľadu a poskytne tak 
 dostatočné množstvo ľadu pre ľadovo 
chladný pôžitok z aperitívov,  
kokteilov a osviežujúcich nápojov –  
pre vydarenú záhradnú párty v lete.

27



Voda

Rýchle načapovanie namiesto dlhého nosenia.

Zapustený integrovaný dávkovač vody je k dispozícii 
vždy, keď je potrebný a takmer neviditeľný, keď sa 
nepoužíva. Je vhodný pre nádoby takmer každej veľkosti, 
aj pre karafy alebo fľaše. Integrovaný filtračný systém sa 
postará o dokonalú kvalitu vody. 

Tento prameň  
vyviera 
v chladničke.  
---

S InfinitySpring prinášame krištáľovo čistý, 
studený vodný prameň priamo do vašej 
 kuchyne. Týmto sa stáva minulosťou aj 
 vláčenie ťažkých bandasiek a vody v 
 plastových  fľašiach. Uľahčíte tak chrbtu  
a tiež životnému prostrediu. Jednoducho  
a  udržateľne.

Voda

30



IRDe 5121    Séria Plus

Vyvážený výkon

Dokonale vyvážený:  
výkonný kompletný balík.

---

Dobrá chladnička je skutočný  univerzálny 
pomocník: Keď príde na vec, tak okrem 
nízkej spotreby energie a  nízkej hladiny 
hluku má poskytovať aj dostatok miesta 
na potraviny a  disponovať rezervnými 
kapacitami. Z tohto dôvodu neberieme 
do úvahy iba jeden faktor, ale súčasne 
prihliadame na všetky  situácie používania: 
 energetická účinnosť, chladiaci objem, 
úroveň hluku a chladiaci výkon. U nás 
sa hovorí: Do štvorice všetko dobré.

Energetická účinnosť

Naše nové spotrebiče na zabudovanie obsadzujú najvyššie 
priečky v hodnotení účinnosti. Týmto šetria cenné zdroje nášho 
životného prostredia a vďaka nízkym nákladom na elektrinu 
nezaťažujú ani peňaženku.

Chladiaci objem

U nás nájdete vhodný spotrebič pre každú rodinu, všetky  
životné situácie a akúkoľvek výšku výklenku. Od extra veľkých 
 zásuvných priečinkov až po najmenšie detaily dbáme na to, aby 
sme dokonale využili každý liter chladiaceho objemu. Napríklad 
riešenia osvetlenia, ktoré sú priestorovo úsporne začlenené do 
skrine.

Hladina hluku

V moderných konceptoch bývania sa hranice medzi kuchyňou  
a obytným priestorom čoraz viac stierajú. To len zvýrazňuje 
potrebu mimoriadne tichých chladiacich spotrebičov. Náš nový 
program spotrebičov pre zabudovanie preto ponúka široký 
sortiment extrémne tichých spotrebičov. Čiastočne dosahujú 
dokonca iba neskutočných 29 dB. 

Chladiaci výkon

Inteligentná senzorika vždy prispôsobí chladiaci výkon 
 aktuálnemu používaniu – vďaka tomu sú naše spotrebiče  
pre zabudovanie pri každodennom používaní mimoriadne 
 energeticky účinné a úsporné. Súčasne poskytujú náležité 
rezervné kapacity. Napríklad na vychladenie väčšieho  
množstva potravín po víkendovom nákupe. 

31



   

Konektivita

Touch & Swipe                      LightTower

EasyFresh                   

BioFresh

InfinitySpring                                   

PeakPrimePlusPure

Série Série

Pre dobrý prehľad.  
Ešte než otvoríte  
chladničku.

---

Ktorý spotrebič je pre mňa ten pravý?

Otázka zákazníka, na ktorú nie je vždy možné 
úplne jednoducho odpovedať. Preto sme  
vám a vašim zákazníkom orientáciu ešte viac 
 uľahčili a náš sortiment sme zatriedili do 
 štyroch dobre pochopiteľných sérií. Vaši 
 zákazníci tak budú ešte viac nadšení z  
lepšie vybavenej série.

BioFresh s HydroBreeze                

Tlmenie uzatvárania SoftSystem

  Séria Prime 

Séria Prime je výrazne ušľachtilejšia. Je 
neprehliadnuteľná z hľadiska dizajnu a 
použitého materiálu. V interiéri 
 spotrebiča sú tak použité predovšetkým 
pravé materiály, napríklad ušľachtilá 
oceľ. Ale aj špeciálne riešenia 
 osvetlenia robia zo spotrebičov tejto 
série skutočnú pastvu pre oči.

  Séria Peak 

Séria Peak predstavuje špičku našich 
sérií. Snúbi sa v nej to najlepšie s tým 
najlepším. Bez akýchkoľvek kompromi-
sov. Inovatívna technológia Liebherr sa 
tu spája so špičkovým dizajnom a 
komfortnými riešeniami extra triedy. 
Spotrebiče tejto triedy sú pre všetkých, 
ktorí túžia mať všetko. 

  Séria Plus

Séria Plus nadväzuje na našu sériu
Pure a boduje s ďalšími detailmi. Plus  
v tomto prípade znamená najmä plus  
ku komfortu. Spotrebiče nielen 
 prvotriedne chladia a mrazia, ale sú  
o niečo inteligentnejšie. Vďaka tomu 
pomáhajú ešte trochu  zjednodušiť 
mnohé úkony. 

  Séria Pure 

Séria Pure je naša základná trieda. 
Štíhla, čistá a dokonale vybavená pre 
všetky základné potreby. Spotrebiče 
série Pure si zachovávajú tie 
 najpodstatnejšie funkcie. Ale sú plné 
najvyššej kvality značky Liebherr. +3  

dní

+10  
dní

+8  
dní

+40  
dní

+11  
dní

+48  
dní
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Série Série

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

 Séria Pure  Séria Plus  Séria Prime  Séria Peak

Technológia čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh na teleskopickom 
vyťahovaní

EasyFresh na teleskopickom 
vyťahovaní

BioFresh na teleskopickom 
vyťahovaní

BioFresh 
so SoftTelescopic

BioFresh Professional  
so SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost na teleskopickom 
vyťahovaní

Komfort a flexibilita Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na maslo Dóza na maslo

Priehradka na vajcia Priehradka na vajcia Variabilná priehradka na 
vajcia

Variabilná priehradka na 
vajcia

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Miska na ľadové kocky Miska na ľadové kocky 
s vekom

Miska na ľadové kocky 
s vekom

FlexSystem

Zmrazovací podnos

Dizajn Osvetlenie stropu  
v chladiacej časti

Osvetlenie stropu  
v chladiacej časti

LightTower LightTower

Osvetlenie priečinku BioFresh Osvetlenie priečinku BioFresh

Osvetlenie mraziacej časti Osvetlenie mraziacej časti

Osvetlenie IceMaker

Osvetlenie ventilátora

Zadná stena SmartSteel Zadná stena SmartSteel

Vnútorné dvere SmartSteel

Priehľadné sklo Priehľadné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Odkladací priestor s nerezo-
vým vzhľadom

Odkladací priestor s nerezo-
vým vzhľadom

Odkladací priestor zo skla a 
nerezovej ocele

Odkladací priestor zo skla a 
nerezovej ocele

Dotykový displej Dotykový displej Displej Touch & Swipe Displej Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDeviceBox)

dodatočne vybaviteľný dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

Voda a ľad IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

Kombinácie chladničiek  
a mrazničiek

---

  Séria Pure   Séria Prime   Séria Plus   Séria Peak 
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Chladničky

---

Série Série

 Séria Pure  Séria Plus  Séria Prime  Séria Peak

Technológia čerstvosti EasyFresh EasyFresh EasyFresh na teleskopickom 
vyťahovaní

BioFresh na teleskopickom 
vyťahovaní

BioFresh so SoftTelescopic BioFresh Professional  
so SoftTelescopic

Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir Filter FreshAir

Komfort a flexibilita Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička Deliteľná sklenená polička

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

Tlmenie uzatvárania 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxy VarioBoxy

Dóza na maslo Dóza na maslo

Priehradka na vajcia Priehradka na vajcia Variabilná priehradka na 
vajcia

Variabilná priehradka na 
vajcia

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Priečinok na odkladanie 
fliaš

Miska na ľadové kocky Miska na ľadové kocky 
s vekom

Miska na ľadové kocky 
s vekom

FlexSystem

Zásuvky OpenStage

Dizajn Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

Stropné alebo bočné 
osvetlenie chladiacej časti

LightTower LightTower

Osvetlenie  
priečinku BioFresh

Osvetlenie  
priečinku BioFresh

Osvetlenie ventilátora

Zadná stena SmartSteel Zadná stena SmartSteel

Vnútorné dvere SmartSteel

Priehľadné sklo Priehľadné sklo Satinované sklo Satinované sklo

Odkladací priestor s nerezo-
vým vzhľadom

Odkladací priestor s nerezo-
vým vzhľadom

Odkladací priestor zo skla a 
nerezovej ocele

Odkladací priestor zo skla a 
nerezovej ocele

Dotykový displej Dotykový displej Displej Touch & Swipe Displej Touch & Swipe

Konektivita
(SmartDeviceBox)

dodatočne vybaviteľný dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

dodatočne vybaviteľný alebo  
integrovaný („i“ modely)

Voda InfinitySpring

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.
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  Séria Peak

 Séria Prime 

 Séria Plus

 Séria Pure

ChladničkyChladiaco-zmrazovacie kombinácie

Prehľad sortimentu  
podľa veľkosti a série

---
Pevné dvere

BioFresh Professional IRBdi 5180 IRBd 4571 IRBd 4171

IRBd 4570 IRBb 4170 

IRBdi 5171

BioFresh/OpenStage IRBPdi 5170

BioFresh IRBdi 5151

IRBdi 5150 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151

IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRd 3951

IRd 4150 IRd 3950

IRe 4021 IRe 3921 

IRe 4020 IRe 3920

IRf 5101 IRf 3901

IRe 5100 IRf 3900

Pivničný priečinok/BioFresh IRCBf 5121

Pivničný priečinok/EasyFresh IRCf 5121

Vyťahovanie fliaš/EasyFresh IRDe 5121

IRDe 5120

Vlečné dvere

EasyFresh IRSe 4101 IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900  

Pevné dvere

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNei 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

ICBdi 5122

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

SICNd 5153

ICNdi 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost ICd 5123

Vlečné dvere

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5122

ICSe 5103

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓ 158

↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓ 102

↑
  
↓

88
↑
  
↓

39 40



ICND(i) 5153    Séria Prime
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