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Kombinované chladničky

---

Kombinované chladničky

  Séria Pure   Séria Plus

Kombinované chladničky

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

 Séria Pure  Séria Plus

Technológia čerstvosti EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky

BioFresh na teleskopickom vyťahovaní

DuoCooling DuoCooling

Filter FreshAir Filter FreshAir

NoFrost NoFrost

Komfort a flexibilita Deliteľná sklenená polička

VarioSafe

Priehradka na vajcia Priehradka na vajcia

Priečinok na odkladanie fliaš Priečinok na odkladanie fliaš

Miska na ľadové kocky

Dizajn Osvetlenie stropu  
v chladiacej časti

Osvetlenie stropu  
v chladiacej časti

Priehľadné sklo Priehľadné sklo

Odkladací priestor  
s nerezovým vzhľadom

Odkladací priestor  
s nerezovým vzhľadom

Dotykový displej Dotykový displej

Displej za dverami
Displej za dverami 
alebo Displej na dverách

Zapustené úchyty Zapustené úchyty 

Konektivita
(SmartDeviceBox)

Možnosť dodatočného vybavenia
Možnosť dodatočného vybavenia alebo  
integrácie („i“ modely)

Voda a ľad IceMaker alebo  
EasyTwist-Ice
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 226 / 0,619 kWh ¹

Celkový objem ²: 360 l 

Objem: Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,8 l / Mraziaca časť: 103,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

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

Ceníková cena: 1.199 € Akčná cenníková cena: 999 €

KGBNsfd 57Z33
Plus

60↑   ↓

Easy
Twist
Ice

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 213 / 0,583 kWh ¹

Celkový objem ²: 320 l 

Objem: Chladnička: 164,7 l / Časť BioFresh: 52,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 1.079 € Akčná cenníková cena: 899 €

KGBNsfd 52Z23
Plus

60↑   ↓

Easy
Twist
Ice

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: BlackSteel / Čierna

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

Ceníková cena: 1.199 € Akčná cenníková cena: 999 €

CNbdd 5733
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničky

BioFresh

BioFresh garantuje perfektnú klímu pre super dlhú sviežosť. 
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.

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Zapustené madlo

Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiest-
nenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať 
pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne 
umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel. 
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Easy
Twist
Ice

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 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

Ceníková cena: 1.019 € Akčná cenníková cena: 849 €

KGNsdd 57Z23
Plus

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

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

Ceníková cena: 989 € Akčná cenníková cena: 829 €

CNd 5704
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh ¹

Celkový objem ²: 359 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

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

Ceníková cena: 1.019 € Akčná cenníková cena: 849 €

CNsfd 5704
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,443 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 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

Ceníková cena: 1.139 € Akčná cenníková cena: 949 €

KGNsdc 57Z03
Pure

60↑   ↓

DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným 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 vyha-
dzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.

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 občas je drahá. NoFrost znamená: 
Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mra-
ziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

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.

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

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je 
náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovo-
cie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. 
Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu 
zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny 
dlho čerstvé.

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. 
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 317 / 0,868 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

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

Ceníková cena: 899 € Akčná cenníková cena: 749 €

KGNsff 57Z03
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 203 / 0,556 kWh ¹

Celkový objem ²: 371 l 

Objem: Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

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

Ceníková cena: 859 € Akčná cenníková cena: 719 €

KGNd 57Z03
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,553 kWh ¹

Celkový objem ²: 319 l 

Objem: Chladnička: 187,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 959 € Akčná cenníková cena: 799 €

CNsfd 5204
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 202 / 0,553 kWh ¹

Celkový objem ²: 319 l 

Objem: Chladnička: 187,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 929 € Akčná cenníková cena: 779 €

CNd 5204
Pure

60↑   ↓

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

GlassLine

Jedinečný interiér GlassLine je vybavený vysoko kvalitnými 
poličkami z bezpečnostného skla, ktoré sa ľahko čistia  
a majú vysokú nosnosť.

InteriorFit

Zavŕšte puristický vzhľad vo vašej kuchyni: Naše chladničky 
sa na mieru vojdú do výklenku s hĺbku 60 cm. Iba dvere 
definovane vyčnievajú a zaručujú optimálny prístup k 
zapustenému madlu a tyčovému madlu. Dôraz je tak kladený 
vždy na vašu kuchyňu – s vaším spotrebičom Liebherr ako 
stredobodom a vizuálnym magnetom.

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

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.

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

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovlá-
danie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intu-
itívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. 
Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie 
alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.

Miesto pre plech na pečenie

Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo 
pripravená pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? 
Tak zasuňte plech na pečenie jednoducho do vašej chlad-
ničky Liebherr – ponúka dostatok priestoru na uskladnenie 
plechu na pečenie. Obzvlášť praktické: Plech na pečenie 
môžete zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 314 / 0,860 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 839 € Akčná cenníková cena: 699 €

KGNsff 52Z03
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 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): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 1.079 € Akčná cenníková cena: 899 €

KGNsdc 52Z03
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 201 / 0,550 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 809 € Akčná cenníková cena: 679 €

KGNd 52Z03
Pure

60↑   ↓

Easy
Twist
Ice

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 201 / 0,550 kWh ¹

Celkový objem ²: 330 l 

Objem: Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 35 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): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 959 € Akčná cenníková cena: 799 €

KGNsdd 52Z23
Plus

60↑   ↓

Kombinované chladničky Kombinované chladničky

Možnosť dovybavenia so SmartDeviceBox

Chcete byť vybavení pre budúcnosť Smart Home? Vaša 
chladnička Liebherr vám rada pomôže: Môže ju dovybaviť so 
SmartDeviceBox, ktorý dostane vašu chladničku Liebherr na 
internet. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch 
a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych 
možností. 

Vymeniteľné tesnenie dverí 

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesne-
nie 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 bezchybná a hygienicky čistá.

Zapustené madlo

Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiest-
nenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať 
pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne 
umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel. 

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

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.

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

EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice 
si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne 
bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádržky, 
nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľnite hotové 
kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-
Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.
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Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 280 / 0,767 kWh

Celkový objem ²: 296 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 84,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: SmartSteel / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63

Ceníková cena: 809 € Akčná cenníková cena: 679 €

CUef 331

55↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 280 / 0,767 kWh

Celkový objem ²: 296 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 84,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 181,2 / 55 / 63

Ceníková cena: 779 € Akčná cenníková cena: 649 €

Dostupné tiež ako: CU 331 v bielom prevedení

Ceníková cena: 719 € Akčná cenníková cena: 599 €

CUel 331

55↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 240 / 0,657 kWh

Celkový objem ²: 265 l 

Objem: Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 161,2 / 55 / 63

Ceníková cena: 719 € Akčná cenníková cena: 599 €

Dostupné tiež ako: CU 281 v bielom prevedení

Ceníková cena: 659 € Akčná cenníková cena: 549 €

CUel 281

55↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh

Celkový objem ²: 210 l 

Objem: Chladnička: 156,5 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 137,2 / 55 / 63

Ceníková cena: 689 € Akčná cenníková cena: 579 €

Dostupné tiež ako: CU 231 v bielom prevedení

Ceníková cena: 629 € Akčná cenníková cena: 529 €

CUel 231

55↑   ↓

Kombinované chladničkyKombinované chladničky

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

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Bezpečnostné sklo

Interiér je vybavený vysoko kvalitnými policami z bezpeč-
nostného skla, ktoré sa ľahko čistia a majú vysokú nosnosť.

Polička na fľaše

Polička na fľaše je praktickou a elegantnou odpoveďou 
na uloženie nápojov. Až päť fliaš môže byť vychladených 
a prehľadne uložených.

Vymeniteľné tesnenie

Vymeniteľné tesnenie dverí optimálne podporuje bezpečné 
skladovanie potravín. Je navrhnuté tak, aby bolo totožné 
s dverami spotrebiča, farbe krytu a dalo sa ľahko vyčistiť 
alebo nahradiť, čím sa zabezpečí dodržiavanie hygienických 
noriem.

SmartFrost

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba 
námrazy vo vnútornom priestore a na potravinách. Tým 
je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. 
Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko 
čistiť.
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Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 212 / 0,580 kWh

Celkový objem ²: 233 l 

Objem: Chladnička: 189,5 l / Mraziaca časť: 44,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,1 / 55 / 63

Ceníková cena: 539 € Akčná cenníková cena: 449 €

Dostupné tiež ako: CTP 231 v bielom prevedení

Ceníková cena: 479 € Akčná cenníková cena: 399 €

CTPel 231 55↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 231 / 0,632 kWh

Celkový objem ²: 270 l 

Objem: Chladnička: 218,6 l / Mraziaca časť: 52,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 157,1 / 55 / 63

Ceníková cena: 659 € Akčná cenníková cena: 549 €

Dostupné tiež ako: CTP 251 v bielom prevedení

Ceníková cena: 599 € Akčná cenníková cena: 499 €

CTPel 251

55↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 198 / 0,542 kWh

Celkový objem ²: 196 l 

Objem: Chladnička: 152,2 l / Mraziaca časť: 44,0 l

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

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

Dvere / bočné steny: Vzhľad nerezová oceľ / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 124,1 / 55 / 63

Ceníková cena: 499 € Akčná cenníková cena: 419 €

Dostupné tiež ako: CTP 211 v bielom prevedení

Ceníková cena: 439 € Akčná cenníková cena: 369 €

CTel 2131

55↑   ↓

Kombinované chladničky

Priehradky na zeleninu

Extra hlboké, priehľadné priehradky na zeleninu, ktoré sú 
ergonomicky tvarované, sa ľahko čistia a poskytujú dostatok 
úložného priestoru na ovocie a zeleninu.

4-hviezdičkový mraziaci priestor

Veľký 4-hviezdičkový mraziaci priestor modelov CT nad 
 chladiacim priestorom poskytuje dostatok miesta na zmra-
zenie čerstvých potravín, spôsobom ktorý zachováva ich 
vitamíny a minerály a umožňuje ich dlhodobé skladovanie. 
Polička z bezpečnostného skla uľahčuje výhľad a prístup 
k uloženým potravinám.

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

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh ¹

Celkový objem ²: 399 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 1.079 € Akčná cenníková cena: 899 €

Dostupné tiež ako: Re 5220 v bielom prevedení

Ceníková cena: 1.019 € Akčná cenníková cena: 849 €

Rsfe 5220
Plus

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 146 / 0,400 kWh ¹

Celkový objem ²: 348 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 869 € Akčná cenníková cena: 729 €

Rf 5000
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 111 / 0,304 kWh ¹

Celkový objem ²: 298 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: SteelFinish / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 779 € Akčná cenníková cena: 649 €

Rsfe 4620
Plus

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 138 / 0,378 kWh ¹

Celkový objem ²: 298 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 749 € Akčná cenníková cena: 629 €

Rf 4600
Pure

60↑   ↓

Voľne stojace chladničkyVoľne stojace chladničky

LED stropné osvetlenie

Keď vo svojej mrazničke Liebherr otvoríte zásuvky, budete mať 
radosť nielen z pohľadu na svoje potraviny, ale aj z atraktív-
neho osvetlenia: Postarajú sa o to výkonné, trvanlivé a ekolo-
gické LED diódy. Osvetlenie dodá prehľad o obsahu ešte ľahšie 
a zároveň je nezvyčajným dizajnovým prvkom.

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je 
náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovo-
cie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. 
Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu 
zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny 
dlho čerstvé.

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. 

Zarážka dverí 

Želáte si bezpečnú úložnú plochu pre vaše nápoje alebo 
potraviny? A chcete k nim mať aj ľahký prístup? Naše výškovo 
nastaviteľné zarážky dverí vám ponúkajú oboje – vďaka 
dnu z bezpečnostného skla a zábradliu z ušľachtilej ocele. 
A posuvný, vyberateľný držiak na fľaše sa stará o bezpečne 
stojace fľaše.

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

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

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.
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 131 / 0,358 kWh ¹

Celkový objem ²: 247 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 719 € Akčná cenníková cena: 599 €

Rf 4200
Pure

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 126 / 0,345 kWh ¹

Celkový objem ²: 214 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 114 / 55 / 63 ¹

Ceníková cena: 549 € Akčná cenníková cena: 459 €

K 230
Comfort

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 116 / 0,317 kWh ¹

Celkový objem ²: 149 l 

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

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Ceníková cena: 439 € Akčná cenníková cena: 369 €

T 1700

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 197 / 0,539 kWh ¹

Celkový objem ²: 250 l 

Objem: Chladnička: 229,8 l / Mraziaca časť: 21,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Strieborná / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 140,2 / 55 / 63 ¹

Ceníková cena: 659 € Akčná cenníková cena: 549 €

Dostupné tiež ako: KP 290 v bielom prevedení

Ceníková cena: 549 € Akčná cenníková cena: 459 €

Ksl 2834
Comfort

55↑   ↓

KP 290  
v bielom 
prevedení

Voľne stojace chladničky Voľne stojace chladničky

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. 
Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). 

Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

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

Polička na fľaše

Polička na fľaše je praktickou a elegantnou odpoveďou 
na uloženie nápojov. Až päť fliaš môže byť vychladených 
a prehľadne uložených.

Priehľadné priehradky na  zeleninu

Extra hlboké, priehľadné priehradky na  zeleninu, ktoré sú 
ergonomicky tvarované, sa ľahko čistia a poskytujú dostatok 
úložného priestoru na ovocie a zeleninu.

3-dielny priečinok na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym prie-
činkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne 
naležato čakajú na svoje použitie. Priečinok na odkladanie 
fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je 
veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, 
priečinok jednoducho vyberiete z chladničky.
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh ¹

Celkový objem ²: 133 l 

Objem: Chladnička: 116,9 l / Mraziaca časť: 17,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Ceníková cena: 439 € Akčná cenníková cena: 369 €

T 1504

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 114 / 0,312 kWh ¹

Celkový objem ²: 136 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 36 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Čierna / Čierna

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62 ¹

Ceníková cena: 479 € Akčná cenníková cena: 399 €

Dostupné tiež ako: T 1400 v bielom prevedení

Ceníková cena: 359 € Akčná cenníková cena: 299 €

Tb 1400

50↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh ¹

Celkový objem ²: 120 l 

Objem: Chladnička: 106,3 l / Mraziaca časť: 15,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Strieborná / Strieborná

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62 ¹

Ceníková cena: 419 € Akčná cenníková cena: 349 €

Tsl 1414
Comfort

50↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,482 kWh ¹

Celkový objem ²: 120 l 

Objem: Chladnička: 106,3 l / Mraziaca časť: 15,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 40 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85 / 50,1 / 62 ¹

Ceníková cena: 359 € Akčná cenníková cena: 299 €

T 1404

50↑   ↓

Podstavné chladničky Podstavné chladničky

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

Úzka rúčka

Úzka rúčka je decentne a ergonomicky navrhnutá pre ľahšie 
otváranie. Podstavné chladničky s ručným otváraním sa 
dajú i jednoducho znížiť pomocou odstránenia hornej dosky 
chladničky.

LED osvetlenie

Priestorovo úsporné, integrované LED osvetlenie zabezpe-
čuje, že celý interiér chladničky je rovnomerne a harmonicky 
osvetlený. Vďaka nízkej spotrebe energie je dlhotrvajúce LED 
svetlo ekologickým riešením pre dokonalý výhľad na jedlo 
v chladničke.

Priehľadné priehradky na  zeleninu

Extra hlboké, priehľadné priehradky na  zeleninu, ktoré sú 
ergonomicky tvarované, sa ľahko čistia a poskytujú dostatok 
úložného priestoru na ovocie a zeleninu.

4-hviezdičkový mraziaci priestor

4-hviezdičkový mraziaci priestor slúži na mrazenie čerstvých 
potravín, a skladovanie  mrazených výrobkov dlhšiu dobu. 
Teploty –18 °C a nižšie umožňujú, aby boli potraviny sklado-
vané so zachovanými všetkými životne dôležitými vitamínmi 
a minerálmi.

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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Space
Box

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 248 / 0,679 kWh ¹

Celkový objem ²: 277 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 959 € Akčná cenníková cena: 799 €

GNe 52Z7
Plus

60↑   ↓

Space
Box

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 221 / 0,605 kWh ¹

Celkový objem ²: 199 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 839 € Akčná cenníková cena: 699 €

GNe 46Z5
Plus

60↑   ↓

Space
Box

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 234 / 0,641 kWh ¹

Celkový objem ²: 238 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 899 € Akčná cenníková cena: 749 €

GNe 50Z6
Plus

60↑   ↓

Space
Box

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 208 / 0,569 kWh ¹

Celkový objem ²: 160 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Ceníková cena: 779 € Akčná cenníková cena: 649 €

GNe 42Z4
Plus

60↑   ↓

Voľne stojace mrazničkyVoľne stojace mrazničky

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

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.

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

VarioSpace

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

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 občas je drahá. NoFrost znamená: 
Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mrazia-
ceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.

EasyOpen

Poznáte to? Po uložení nákupu v mrazničke si všimnete,  
že ste na niečo zabudli – dvere potom musíte znovu otvoriť 
namáhavým ťahaním. To sa vám so spotrebičom Liebherr 
nestane: Vďaka funkcii EasyOpen môžete dvere komfortne 
a jednoducho otvoriť aj viackrát za sebou.

SpaceBox

Do vášho spotrebiča Liebherr vmestíte aj „veľké veci“: Pretože 
pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jedno-
ducho potrebujete viac miesta. Pre takého prípady disponuje 
váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm 
ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené 
potraviny. A to vám pomôže flexibilne udržiavať zásoby.
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Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,509 kWh ¹

Celkový objem ²: 99 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Ceníková cena: 659 € Akčná cenníková cena: 549 €

GNP 1066
Premium

60↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹

Celkový objem ²: 102 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Ceníková cena: 599 € Akčná cenníková cena: 499 €

GP 1386
Premium

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 170 / 0,465 kWh ¹

Celkový objem ²: 97 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Ceníková cena: 449 € Akčná cenníková cena: 379 €

GP 1223
Comfort

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 213 / 0,583 kWh ¹

Celkový objem ²: 97 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Ceníková cena: 429 € Akčná cenníková cena: 359 €

G 1223
Comfort

55↑   ↓

Energetická trieda: 
 ¹

Spotreba energie za rok / 24 hod: 171 / 0,468 kWh ¹

Celkový objem ²: 102 l 

Hlučnosť / Trieda hluku: 39 dB(A) / C   

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Ceníková cena: 719 € Akčná cenníková cena: 599 €

GP 1476
Premium

60↑   ↓

MagicEye

Elegantné a presné ovládanie MagicEye je digitálny tep-
lotný displej, ktorý vám umožní udržiavať teplotu na vami 
zvolenú úroveň. Prehľadné usporiadanie funkčných tlačidiel 
umožňujú ľahšie a pohodlné použitie. Automatická funkcia 
 SuperFrost rýchlo znižuje teplotu pre zmrazenie potravín, 
a tým sa zachovávajú všetky vitamíny a nutričné látky.

FrostProtect

Aby spotrebič fungoval aj pri nízkych teplotách okolia, bol 
implementovaný doplnok FrostProtect. Táto funkcia zabez-
pečuje funkčnosť mrazničky v rozmedzí teplôt od –15 °C do 
+10 °C. Vďaka tejto funkcii je možné mrazničku umiestniť 
napr. aj v garáži.

Vrchná doska

Vrchná doska chladničiek a mrazničiek do výšky stola 
je mimoriadne robustné s povrchom odolným proti poškria-
baniu a teplu.

SmartFrost

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba 
námrazy vo vnútornom priestore a na potravinách. Tým 
je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. 
Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko 
čistiť.

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

Mrazničky do výšky stolaMrazničky do výšky stola

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. 
Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.



2726

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 294 / 0,805 kWh

Celkový objem ²: 497 l 

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

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 167,5 / 70,2

Ceníková cena: 839 € Akčná cenníková cena: 699 €

CFe 2500
Pure

168↑ ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 249 / 0,682 kWh

Celkový objem ²: 281 l 

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

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 104,5 / 70,2

Ceníková cena: 689 € Akčná cenníková cena: 579 €

CFf 1870
Pure

105↑ ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 274 / 0,750 kWh

Celkový objem ²: 353 l 

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

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

Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C

Dvere / bočné steny: Biela / Biela

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 82,5 / 125,5 / 70,2

Ceníková cena: 719 € Akčná cenníková cena: 599 €

CFf 2080
Pure

126↑ ↓

Truhlicové mrazničky

Integrované osvetlenie

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky zaisťuje dokonalé 
osvetlenie a jasný prehľad o všetkých skladovaných potravi-
nách. Skriňa a veko mrazničky sú vyrobené z oceľového plechu 
s práškovým nástrekom. To zaručuje vysokú úroveň odolnosti 
a zabraňuje korózii.

SoftSystem

SoftSystem integrovaný do závesov krytu truhly mäkko stlmí 
pohyb pri zatváraní. Bezpečne odpruží aj tvrdé alebo náhle 
zatvorenia.

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

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.
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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

Ceníková cena: 1.679 € Akčná cenníková cena: 1.399 €

ISKGBN 5Z1ec3
Plus

178
↑
  
↓

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

Ceníková cena: 1.109 € Akčná cenníková cena: 929 €

ICSe 5103
Pure

178
↑
  
↓

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

Ceníková cena: 1.199 € Akčná cenníková cena: 999 €

ISKGN 5Z1ea3
Pure

178
↑
  
↓

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

Ceníková cena: 1.139 € Akčná cenníková cena: 949 €

ISKG 5Z1ec2
Plus

178
↑
  
↓

Vstavané kombinované chladničky Vstavané kombinované chladničky

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.

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je 
náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovo-
cie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. 
Prostredníctvom 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 teda može byť drahá. NoFrost zna-
mená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie 
mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovlá-
danie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intu-
itívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. 
Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie 
alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.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.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.
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Aktuálny energetický štítok EÚ  
pre elektrické zariadenia

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

1.

2. „Model Identifier“ (identifi kátor 
modelu) na manuálnu identi-
fikáciu výrobku v databáze EÚ 
EPREL, napr. prostredníctvom 
čísla výrobku.

3. Nová stupnica účinnosti od 
„A“ po „G“. „G“ je však určené 
iba pre chladničky na víno.

4. Súčet objemu všetkých 
hlboko chladiacich častí.

5. Súčet objemu všetkých mrazia-
cich a chladiacich častí.

6. Hladina hluku sa teraz 
klasifikuje do tried „A“ až „D“.

WKb 1802
Vinothek

60↑   ↓

Energetická trieda: 

Spotreba energie za rok / 24 hod: 123 / 0,337 kWh

Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l): 66 ³

Celkový objem ²: 135 l

Hlučnosť / Trieda hluku: 38 dB(A) / C   

Klimatická trieda: N (+16 °C až +32 °C)

Dvere/bočné steny: Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): 90,1 / 59,7 / 61,2

Ceníková cena: 1.079 € Akčná cenníková cena: 899 €

1
Zone

UV
Protect

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

Ceníková cena: 1.559 € Akčná cenníková cena: 1.299 €

IRe 5101
Pure

178
↑
  
↓

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

Ceníková cena: 1.499 € Akčná cenníková cena: 1.249 €

IRe 5100
Pure

178
↑
  
↓

Zabudovateľné chladničky Chladničky na víno

PowerCooling

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

Tónované bezpečnostné sklo

Ako ochrana vína pred svetlom nestačí zelené alebo hnedé 
sklo fľaše. Preto sa odporúča zatieniť priestory, v ktorých 
sa víno skladuje. Tónované bezpečnostné sklo chladničiek 
na víno garantuje základnú ochranu proti UV žiareniu pre 
zachovanie kvality vína. 

Výmena dorazu dverí integrovaného  
mraziaceho priečinku

V prípade zabudovania vašej chladničky Liebherr do nábytko-
vého výklenku si neželáte ani pri mraziacom priečinku časovo 
náročnú výmenu dorazu dverí? Vďaka posuvnému regulátoru 
je to záležitosť pár sekúnd a nie potrebná žiadna manuálna 
zručnosť. Jednoducho posuňte regulátor na mraziacom prie-
činku sprava doľava – a hotovo. Ušetríte tým veľa času.

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 strane 31. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

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

³  Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných 
fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
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home.liebherr.com

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 sprievodca pre váš 
Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez apli-
káciu, 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

Zostaň s nami v kontakte
---
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