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SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrte
nie – naskytá sa množstvo príležitostí 
na otvorenie a zatvorenie chladničky. 
A s vašou chladničkou Liebherr je to 
skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa 
dvere chladničky zatvárajú s mäkkým 
tlmením, a tiež bezpečne a príjemne 
ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútor
ných dverách pritom zostanú bezpečne 
stáť – bez hrkotania a kývania.

VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, 
džemom alebo tuby – želáte si prehľadné 
miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša 
chladnička Liebherr ho má:  VarioSafe. 
Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež 
veľmi variabilný. Jednoducho vložte 
VarioSafe s dvojstupňovým nastavením 
výšky do chladničky tam, kde sa vám 
najlepšie hodí.

LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: 
Vďaka obojstrannému bočnému LED 
osvetleniu máte vždy prehľad o potra
vinách. LED svetlá sú umiestnené 
tak, že vašu chladničku osvetlia aj 
s vloženými potravinami. A keďže 
LED svetlá sú integrovane zapustené 
v bočných stenách, cenný vnútorný 
objem zostane kompletne zachovaný.

SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje prie
činky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým 
potravinám – ale aj preto, že otváranie 
je tak ľahké a zatváranie prebieha 
samočinne a tlmene. O to sa stará 
teleskopické vyťahovanie, na  ktorom 
vám priečinky jemne vyjdú oproti. 
A keď sú úplne vysunuté, potom máte 
dokonalý prehľad o ich obsahu. 

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo 
vašej domácnosti je náš priečinok 
EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené 
ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu opti
málne uskladníte všetko. Prostredníc
tvom potravín sa vďaka hermetickému 
uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu 
v priečinku. Takto zostanú potraviny 
dlho čerstvé.

NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, 
chcete vidieť zmrazené potraviny – ale 
určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost 
chráni mraziaci priestor pred neželanou 
tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa 
energie a a može byť drahá. NoFrost 
znamená: Už žiadne namáhavé a časovo 
náročné odmrazovanie mraziaceho 
priečinku, viac času na iné veci – 
a úspora peňazí.

GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa 
ušľachtilý GlassLine z bezpečnost
ného satinovaného skla SafetyGlass. 
Elegantné úložné sklenené plochy 
GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu 
i poškriabaniu a sú ľahko čistiteľné. 
Vysokoakostné ochranné nerezové lišty 
doplňujú celkový harmonický vzhľad. 
Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú 
sklenené odkladacie plochy, ktoré sú
delené a podsúvateľné.

DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddele
ným chladiacim okruhom zaručuje, že 
medzi chladiacou a mraziacou časťou 
nedochádza k prúdeniu vzduchu. 
Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza 
k prenosu pachov. A to znamená:  
Menej vyhadzovania, menej nakupova
nia, ale väčšia úspora a pohoda.

PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej 
chladničke je distribuovaný čo najrov
nomernejšie? Systém PowerCooling sa 
o to postará: Výkonný a súčasne tichý 
ventilátor účinne distribuuje chladný 
vzduch v celom chladiacom priestore.

BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej 
vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie  
a zelenina, mäso a mliečne výrobky 
svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu 
arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie  
ako v bežnej chladiacej časti.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Jedinečné vybavenie

---

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému 
displeju je ovládanie vašej chladničky 
Liebherr skutočne jednoduché a 
intuitívne. Na displeji sú všetky funk
cie prehľadne usporiadané. Ľahkým 
dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte 
funkcie alebo skontrolujte aktuálnu 
teplotu vašej chladničky.

Priečinok na odkladanie fliaš 
nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré 
nápoje chladnejšíie než obvykle? Na to 
je pripravený priečinok na odkladanie 
fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomo
cou rukoväti jednoducho odstráňte 
sklenenú poličku nad priečinkom na 
odkladanie fliaš – a hneď môžete 
bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych 
veľkostí. 
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 18 kg; 
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm
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Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.799 €

ICBNe 5123
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 244 l 

Objem: Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  3 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.399 €

ISKGBN 5Z1ec3
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 244 l 

Objem: Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 18 kg; 
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 18 kg; 
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.049 €

ICNe 5103
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 227 / 0,621 kWh

Celkový objem ²: 253 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.149 €

ICBd 5122
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 255 l 

Objem: Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Posuvné dvere-montáž
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 2 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 949 €

ISKG 5Z1ec2
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 199 / 0,545 kWh

Celkový objem ²: 266 l 

Objem: Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 999 €

ISKGN 5Z1ea3
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 227 / 0,621 kWh

Celkový objem ²: 253 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 18 kg; 
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

11 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 929 €

ICSe 5103
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 264 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná kombinácia chladničky s mrazničkou

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu a mraziacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

11 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 959 €

IKG 5Z1ea3
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 264 l 

Objem: Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

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

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 2.099 €

IRBd 5150
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 125 / 0,342 kWh

Celkový objem ²: 296 l 

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

Hlučnosť / Trieda hluku: 32 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

BioFresh a chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBoxy odnímateľné, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

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

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
·  Sklenená polica

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 2.149 €

IRBd 5151
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 164 / 0,449 kWh

Celkový objem ²: 276 l 

Objem: Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 34 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.



1514

545

541

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

17
70

min. 200 cm2

560-570

min. 200 cm2

min. 500

545

541

560(min. 550)

m
ax

. 2
10

0

17
72

-1
78

8

17
70

min. 200 cm2

560-570

min. 200 cm2

min. 500

Posuvné dvere-montáž
* odporúča sa 560 mm

Posuvné dvere-montáž
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.449 €

IRBSe 5120
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 156 / 0,427 kWh

Celkový objem ²: 294 l 

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

Hlučnosť / Trieda hluku: 37 dB(A) / C   

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  Obojstranné LED osvetlenie
·  3 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
·  Sklenená polica

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.499 €

IRBSe 5121
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,558 kWh

Celkový objem ²: 275 l 

Objem: Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  7 GlassLine odkladacích políc
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvoch

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.249 €

IRe 5100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

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

Celkový objem ²: 308 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  Obojstranné LED osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na teleskopických 

výsuvoch

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

14 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
·  Sklenená polica

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.299 €

IRe 5101
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh

Celkový objem ²: 287 l 

Objem: Chladnička: 260,5 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  7 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.299 €

IRe 4520
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh

Celkový objem ²: 235 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0
140

↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  6 GlassLine odkladacích políc, z toho 

1 je delená
·  VarioSafe
·  3-dielna polička na fľaše
·  Obojstranné LED osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.399 €

IRe 4521
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 152 / 0,416 kWh

Celkový objem ²: 217 l 

Objem: Chladnička: 202,0 l / Mraziaca časť: 16,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

140
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Posuvné dvere-montáž
* odporúča sa 560 mm

Posuvné dvere-montáž
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  LED stropné osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.149 €

IRBSe 4120
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 143 / 0,391 kWh

Celkový objem ²: 189 l 

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

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

122
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 

1 je delená
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  Obojstranné LED osvetlenie
·  2 BioFresh boxy na teleskopických 

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

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.199 €

IRBSe 4121
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 185 / 0,506 kWh

Celkový objem ²: 173 l 

Objem: Chladnička: 90,9 l / Časť BioFresh: 66,8 l / Mraziaca časť: 16,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

122
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  5 GlassLine odkladacích políc
·  LED stropné osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 899 €

IRe 4100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 102 / 0,279 kWh

Celkový objem ²: 201 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

122
↑
  
↓

Integrovateľná chladnička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
·  Plastové dverové poličky s posuvným 

fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
·  4 GlassLine odkladacie police
·  Obojstranné LED osvetlenie
·  1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť 4
·  4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť 

zmeny smeru otvarania dveri
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 949 €

IRe 4101
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh

Celkový objem ²: 182 l 

Objem: Chladnička: 166,5 l / Mraziaca časť: 16,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

122
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.
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Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok: 
Mraziaca časť: 26 kg

Upozornenie: 
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča 
(pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne 
kĺbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm

Integrovateľná mraznička

Ovládacie prvky
·  Monochromatický LC displej, 

dotyková elektronika
·  Digitálny ukazovateľ teploty
·  SmartDeviceBox: voliteľné 

príslušenstvo
·  Výstražný signál v prípade poruchy: 

vizuálny a akustický
·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť 4
·  Celkom 8 rôzne objemných boxov na 

koľajniciach, VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

9 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 

10 kg
·  Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia
·  Ohrev bočných stien z oboch strán, 

vhodné na kombináciu s ostatnými 
chladiacimi, mraziacimi zariadeniami 
a/alebo chladničkami na víno

·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Záves dverí vľavo, možnosť zmeny 

smeru otvárania
·  Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.599 €

SIFNf 5128
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 296 / 0,811 kWh

Celkový objem ²: 213 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 dB(A) / B        SuperSilent

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

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

178
↑
  
↓

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Jedinečné vybavenie

---

NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú 
dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost 
spotrebiče Liebherr chladiaci výkon 
v profesionálnej kvalite. Potraviny sú 
zmrazované obehovým chladiacim vzdu
chom, pričom sa zo vzduchu odvádza 
vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor 
bez námrazy a potraviny nemôže pokryť 
srieň.

SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus 
SoftSystem zabezpečuje hladké zatvá
ranie dverí chladničky aj v prípade, že 
sú dverové priehradky plne obsadené 
a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu
pohybu fliaš alebo potravín v dverových
poličkách a priehradkách pri nadmerne 
intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. 
K automatickému dovretiu dverí dôjde 
po prekročení uhla približne 30°.

Vymeniteľné tesnenie dverí 

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je 
potrebné vymeniť  tesnenie dverí vašej 
chladničky Liebherr? To môžete urobiť 
úplne jednoducho sami: Vymeniteľné 
tesnenie dverí je možné odobrať v 
niekoľkých krokoch – a nové tesnenie 
znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto 
súčasť chladničky je tak vždy bez
chybná a hygienicky čistá. 

VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre vašu 
mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jedno
ducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace 
priečinky a sklenené dvojité dná, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči:  
hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotyko
vému displeju je ovládanie vašej chlad
ničky Liebherr skutočne jednoduché a 
intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie 
prehľadne usporiadané. Ľahkým doty
kom prsta poľahky napríklad zvolíte 
funkcie alebo skontrolujte aktuálnu 
teplotu vašej chladničky.
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Kombinácia chladničky

Ovládacie prvky
·  2,4" farebný TFT displej za dverami, 

Touch & Swipe
·  Digitálny ukazovateľ teploty pre 

chladiacu časť, BioFresh a mraziacu 
časť

·  SmartDeviceBox: voliteľné 
príslušenstvo

·  Výstražný signál v prípade poruchy: 
vizuálny a akustický

·  Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
·  PowerCooling s FreshAir filtrom 

s aktívnym uhlím
·  Premium GlassLine skladovacie 

police s posuvným fixátorom fliaš, 
VarioBox odnímateľný, variabilný 
zásobník na vajcia, nádoba na maslo

·  2 GlassLine odkladacie police, z toho 
1 je delená

·  VarioSafe
·  Integrovaný odkladací priestor na fľaše
·  Obojstranný LED svetelný panel
·  LED osvetlenie BioFresh zóny
·  2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 

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

Mraziaca časť 4
·  Celkom 3 rôzne objemné boxy, 

VarioSpace
·  Miska na ľadové kocky vybavená vekom
·  LED osvetlenie
·  Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 

20 h
·  Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
·  2 akumulátory mrazu
·  Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
·  Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou
·  Transportné madlá predné aj zadné, 

transportné kolieska vzadu
·  Výškovo nastaviteľné predné nohy
·  Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
·  Vymeniteľné tesnenie dverí
·  Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli 

so SmartSteel

Akciová cena: 1.999 €

CBNsdb 5753
Prime

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 144 / 0,394 kWh ¹

Celkový objem ²: 362 l 

Objem: Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 33 dB(A) / B        SuperSilent

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

Dvere / bočné steny: SmartSteel / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

60↑   ↓

1 Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm.  
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich 
oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Voľne stojace spotrebiče

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Jedinečné vybavenie

---

Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne 
na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch 
& Swipe je ovládanie vašej chladničky 
intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. 
Ťuknutím a potiahnutím na farebnom 
displeji jednoducho navolíte funkcie 
ako „SuperCool“. S rovnakou ľahkosťou 
nastavíte aj teplotu. A keď displej 
aktívne nepoužívate? Potom displej 
zobrazuje skutočnú teplotu.

BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej 
vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie  
a zelenina, mäso a mliečne výrobky 
svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu 
arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie  
ako v bežnej chladiacej časti.

SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje prie
činky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým 
potravinám – ale aj preto, že otváranie 
je tak ľahké a zatváranie prebieha 
samočinne a tlmene. O to sa stará 
teleskopické vyťahovanie, na ktorom 
vám priečinky jemne vyjdú oproti. 
A keď sú úplne vysunuté, potom máte 
dokonalý prehľad o ich obsahu. 

LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného 
vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky 
LightTower ukazujú potraviny v naj
lepšom svetle a sú umiestnené tak, že 
naplnená chladnička je vždy osvetlená 
na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že 
stĺpiky LightTower sú integrované do 
povrchu bočných stien, navyše zostane 
dostatok miesta na potraviny.

SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrte
nie – naskytá sa množstvo príležitostí 
na otvorenie a zatvorenie chladničky. 
A s vašou chladničkou Liebherr je to 
skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa  
dvere chladničky zatvárajú s mäkkým 
tlmením, a tiež bezpečne a príjemne 
ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútor
ných dverách pritom zostanú bezpečne 
stáť – bez hrkotania a kývania.

Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas 
menej príjemný. Pre vašu chladničku 
Liebherr to však nie je žiadny problém: 
Vďaka filtru z aktívneho uhlia FreshAir 
panuje vo vnútornom priestore vždy 
čerstvý vzduch. Filter je umiestnený 
priamo na prúde vzduchu v telese ven
tilátora a v maximálnej miere neutrali
zuje pachy. Indikácia vás upozorní na 
výmenu filtra. 
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WarrantyPLUS
Užite si mnoho výhod predĺženia  záruky 
o 3 roky. Viac informácií nájdete na 
home.liebherr.com/promotions alebo 
kontaktujte vášho odborného partnerského 
predajcu Liebherr.

Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprie
vodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte 
svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajte 
dôležité hlásenia o stave a využívajte 
výhody mnohých ďalších služieb pre vašu 
chladničku.

Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.

HNGRY: Chytrý každodenný pomocník  
pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. 
Aplikácia vám  pomôže optimálne si 
 zorganizovať nákupy, mať stále prehľad  
o zásobách a správne ich skladovať.

Naše katalógy
Zistite všetko o Liebherr voľne stojacích a plne  integrovaných 
chladničkách a rovnako  Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába 
komplexný sortiment  komerčných chlad ničiek. K dispozícii 
ako PDF na  stiahnutie z home.liebherr.com

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH 
Dr. Hans Liebherr Strasse 1 
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522 
Email: sales.sk@liebherr.com 
 service.sk@liebherr.com

Zostaň s nami v kontakte
---
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home.liebherr.com

Aktuálny energetický štítok EÚ  
pre elektrické zariadenia

QR kód na identifikáciu výrobku 
v databáze EÚ EPREL (European 
Product Database Euro Energy 
Labeling).

1.

2. „Identifikačný kód modelu“  
na ručnú identifikáciu výrobku 
v databáze EÚ EPREL, napr. 
 prostredníctvom čísla výrobku.

3. Nová stupnica tried energetickej 
účinnosti „A“ až „G“.  Písmeno „G“ 
je však určené len pre zariadenia 
na chladenie vína.

4. Súčet objemu všetkých 
 mraziacich častí.

5. Súčet objemu všetkých  oddelení 
na uchovávanie rýchlo sa 
 kaziacich potravín a nemraziacich 
oddelení.

6. Hladina hluku sa odteraz  zaraďuje 
do tried „A“ až „D“.
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