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Либхер – специалистът за 
хладилници и фризери

Повече от 60 години Либхер, 

специалистът в областта на хладилниците 

и фризерите, се е посветил на иновациите 

и разработва непрекъснато нови решения:

· за по-доброто замразяване и възможно  

 най-ефикасната охладителна мощност

· за повече комфорт в ежедневието

· за намаляването на консумацията на  

 електроенергия

· над 200 модела за всички нужди

Либхер пише историята на охлаждането

 1963 г.: Първият хладилник-фризер с два 
отделно регулируеми охлаждащи кръга

  1987 г.: Представяне на първия модел с NoFrost 

  1987 г.: Първите фризери с VarioSpace 

  1992 г.: Първото цялостно оборудване тип GlassLine 

  1993 г.: Представяне на технологията BioFresh; 

значително по-дълготрайна свежест

  2004 г.: Представяне на технологията SmartFrost

 

  2005 г.: Представяне на технологията StopFrost 
за фризерни ракли

  2006 г.: Първият модел със система за 
омекотяване на затварянето SoftSystem

  2008 г.: Представяне на повърхността SmartSteel 

  2013 г.: Представяне на първия комбиниран 
хладилник-фризер с енергиен клас A+++/20%



G E R M A N 

   E N G I N E E R I N G
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Екологичност

Либхер като новатор в областта на екологията 

се ангажира с опазването на околната среда: 

По-дългият живот на уредите, енергийната ефективност, 

оптимизацията на рециклирането и щадящото използване 

на ресурсите се разбират от само себе си. Всички наши 

производствени бази са сертифицирани съгласно ISO 14001.

Най-ефикасното и мощно охлаждане

100 % от уредите са минимум с енергиен клас A+,  

от тях 75 % с A++ и A+++.

Уреди, които функционират и при екстремни условия, 

от +10°C до +43°C.

Немско качество

Посветената единствено на охлаждането 

научноизследователска и развойна дейност, както и 

старателното производство и обработка са основа за 

качеството и мощността на продуктите на Либхер.

Либхер е европейският специалист в 

охлаждането с най-голямо разнообразие 

на уреди на пазара.
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Качество, дизайн и иновация

Качество на охлаждането за  

безупречна свежест.  

Качество на оборудването за  

повече комфорт в ежедневието.  

Качество на производството за  

надеждна и дълготрайна експлоатация.
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Усет за изисканост и неподвластен 

на времето дизайн. Сполучлива 

комбинация между функционалност 

и естетика. Старателна обработка 

отвътре и отвън. 

Изключителни технологии, 35 патента, 

60 изобретения и 120 хладилни 

инженери. Винаги с една дължина 

напред в областта на консумацията  

на електроенергия.



6

Лесна поддръжка на оборудването GlassLine. Гъвкаво и лесно за конфигуриране 

оборудване на вътрешното пространство. Стъклени рафтове от матирано стъкло с 

елегантни лайстни от благородна стомана.

Металният рафт за бутилки е 

практично решение за съхранение на 

до 5 бутилки, спестявайки място.

Стандартите на Либхер

Мощната система PowerCooling осигурява бързото охлаждане на прясно 

поставените продукти и равномерната температура на охлаждане в цялото 

вътрешно пространство. При отваряне на вратата контактният прекъсвач на вратата 

изключва вентилатора. Така се спестява ценна енергия.

Ергономия: Лостова дръжка с инте-

гриран механизъм за отваряне на 

вратата за комфортното използва-

не без усилия в ежедневието. Дори 



G E R M A N 
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Регулеруеми на височина опорни крачета отпред за оптимална нивелация. 

Транспортни колелца и ергономични дръжки за лесно транспортиране, достъпни и 

при опакован уред.

Всички чекмеджета и намиращите се под тях междинни плотове могат да се изваждат. Така 

възниква VarioSpace – практичната система за осигуряване на допълнително пространство 

за продуктите, за да може бързо да се осигури място дори и за най-голямата торта.

и честото отваряне на вратата едно 

след друго е възможно чрез механи-

зма на отблъскване на дръжката от 

корпуса на хладилника.



KBbs 4260



9

Иновативни идеи,
високо качество и
модерен дизайн

Като специалист в областта на производството на 
хладилници и фризери Либхер непрекъснато разработва и 
реализира нови и убедителни решения за още по-голяма 
свежест и комфорт, удобство при обслужването и енергийна 
ефективност. Висококачествените материали, перфектната 
във всеки детайл изработка, комфортните и прецизни 
електронни управления и най-модерните производствени 
технологии гарантират станалото вече пословично качество 
на Либхер. В областта на енергоспестяващите уреди Либхер 
предлага богата гама в най-добрите енергийни класове, дори 
и в супер енергоспестяващия клас А+++.
Единствената по рода си технология BioFresh осигурява 
перфектен климат за запазването на свежестта на 
продуктите за максимално дълго време, а заедно с това и 
за по-голямата наслада при консумацията им. За сигурната 
и дълготрайна свежест на продуктите уредите с NoFrost на 
Либхер предлагат охлаждане с професионално качество. 
В програмата си Либхер има и многобройни уреди за 
перфектното съхранение и темпериране на вино.

Съдържание

Супер икономични  
в консумацията на  
енергия
Енергийната ефективност е била и е 
централна тема за Либхер, оказваща 
решаващо влияние още при концеп-
цията на уредите.

Прецизните електронни управления в 
комбинация с оптимизирани хладил-
ни компоненти, използването на 
високоефективни изолационни мате-
риали и компресори гарантират 
най-добрата енергийна ефективност.

По този начин Либхер отново опреде-
ля критериите в актуалната програма 
от хладилници и фризери в най-до-
брите енергийни класове A++ и 
A+++.
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Комбиниран хладилник-
фризер Frenchdoor с BioFresh и 
NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

CBNes 6256  PremiumPlus

402 / 357 l 

73 / 68 l 

183 / 114 l 

n 322 / 0,881 kWh 

SN-T 

203,9 / 91 / 61,5 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана / благородна стомана
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Комбинации Side-by-Side:
Комбиниран хладилник-фризер 
Frenchdoor 

Оборудването GlassLine, позволяващо 
различна подредба на вътрешното прос-
транство, впечатлява с елегантността и 
високото си качество, давайки възмож-
ност за приспособяване към индивидуал-
ните нужди по всяко време. Изключително 
стабилните сатинирани рафтове във 
вътрешното пространство и рафтовете на 
вратата с масивна алуминиева лайстна мо-
гат да бъдат поставяни на различна висо-
чина. Във вътрешната част на вратата мо-
гат да бъдат поставяни дори големи 
бутилки и широки съдове.

С автоматичния ледогенератор (IceMaker) 
на Либхер винаги има на разположение ле-
дени кубчета с най-добро качество за всеки 
повод. Независимо дали става дума за сту-
дено питие или голямо парти – в изключи-
телно голямото чекмедже има запаси от ле-
дени кубчета. Вграденият воден филтър 
осигурява постоянно оптималното качество 
на водата при производството на пресни 
ледени кубчета. Електрониката сигнали-
зира за необходимостта от смяна на водния 
филтър.

Двете чекмеджета BioFresh на CBNes 6256  
гарантират перфектния климат за осигу-
ряването на изключително дълготрайната 
свежест на продуктите. При температура 
малко над 0°C и идеална влажност на въз-
духа плодовете и зеленчуците, месото, ри-
бата и млечните продукти запазват до три 
пъти по-дълго своите здравословни вита-
мини, деликатния си аромат и апетитния 
си външен вид, отколкото в традиционно 
хладилно отделение.

Двете изтеглящи се чекмеджета на фри-
зерното отделение са монтирани върху ви-
сококачествени телескопични шини и мо-
гат да бъдат издърпани без усилие. Те 
разполагат с автоматичен механизъм за 
прибиране обратно. Професионалната 
технология NoFrost на Либхер Ви спестява 
размразяването на уреда. Уредите със 
система NoFrost на Либхер са изключи-
телно икономични по отношение на консу-
мацията на електроенергия.

Елегантното и прецизно управление 
MagicEye с иновативно сензорно Touch 
обслужване гарантира точно до градус 
спазване на избраните температури в хла-
дилното и фризерното отделение. Всички 
функции могат да бъдат настроени лесно 
и много удобно чрез нежното докосване на 
сензорния Touch панел за обслужване.

Уредът от серията PremiumPlus е оборудван 
с интегрирани от двете страни на хладил-
ното пространство осветителни свето-
диодни (LED) колони. Специалното сати-
ниране на покритието на осветителните 
тела създава приятна, първокласна свет-
линна атмосфера. Същевременно светлин-
ните колони позволяват и разместване на 
стъклените плотове. Интегрираното све-
тодиодно (LED) таванно осветление га-
рантира перфектното осветление на 
вътрешното пространство.



Комбиниран хладилник-
фризер Side-by-Side

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 от него отделение за вино 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

SBSes 7165  PremiumPlus

549 / 476 l 

126 / 110 l 

145 / 126 l (макс. 41 бутилки тип „Бордо” 0,75 l) 

150 / 117 l 

G 432 / 1,183 kWh 

SN-ST 

185,2 / 121 / 63 

4 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана
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Комбинирани хладилник-фризери 
Side-by-Side

Комбинираният хладилник-фризер Side-by-
Side SBSes 7165 с шест различни клима-
тични зони предлага редица иновативни 
решения. В отделението за вино вината мо-
гат да се съхраняват в две независимо една 
от друга регулируеми зони с точна до гра-
дус температура между +5°C и +20°C. 
Фризерната част с NoFrost с автоматичен 
ледогенератор (IceMaker) предлага профе-
сионална дълготрайна свежест.

Системата за омекотяване на затваряне 
на вратата SoftSystem е комфортна и убе-
дителна в ежедневната употреба. Тя оме-
котява движението при затварянето на 
вратата и дори при пълно натоварване на 
вътрешната ѝ част осигурява особено меко 
затваряне. Освен това вратата се затваря 
автоматично при ъгъл на отваряне под 
около 45°

Благодарение на ледогенератора 
(IceMaker) за свързване с водопроводната 
мрежа има на разположение кубчета лед 
с най-добро качество за всеки повод. Не-
зависимо дали става дума за студено пи-
тие или голямо парти – в двете чекме-
джета има достатъчни запаси от ледени 
кубчета. Изключващият се ледогенератор 
(IceMaker) се грижи напълно автоматично 
за достатъчното количество лед.

Отделението BioFresh-Plus с отделна 
електроника предлага още повече гъвка-
вост. Така за съхранението на риба темпе-
ратурата в горното отделение може да се 
понижи до -2°C. Заедно с настройката 
DrySafe рибата остава прясна още по-
дълго. При +6°C и настройката HydroSafe 
могат да се съхраняват идеално южните 
плодове.

Един иновативен и неповторим детайл от 
оборудването във всички модели с отде-
ления BioFresh е вариативно използвае-
мият рафт за бутилки. Алтернативно 
може да се използва и намиращият се под 
рафта за бутилки стъклен плот. В зависи-
мост от навиците за ползване на уреда той 
може да бъде използван за поставянето 
на съдове или купички.

За сигурната и дълготрайна свежест на 
продуктите уредите на Либхер със система 
NoFrost предлагат хладилна мощност с 
професионално качество. Продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен въз-
дух и влажността на въздуха се отвежда 
навън. По този начин фризерното прос-
транство никога не се заледява и храни-
телните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost 
размразяването вече не е необходимо.



Комбинация Side-by-Side

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени

SBSes 7353  Premium

576 / 546 l 

171 / 155 l 

150 / 117 l 

J 385 / 1,053 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 121 / 63 ¹ 

3 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената 
дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на 
уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално. 
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Елегантното и прецизно управление 
MagicEye с иновативно сензорно Touch 
обслужване гарантира точно до градус 
спазване на избраните температури в 
хладилното и фризерното отделение. 
Всички функции могат да бъдат настроени 
лесно и много удобно чрез нежното 
докосване на сензорния Touch панел за 
обслужване.

Рафтовете GlassLine от закалено 
трислойно стъкло могат да се разместват 
на различна височина в зависимост от 
индивидуалните нужди. Те са устойчиви 
на счупване и надраскване и са лесни за 
почистване. Благодарение на един рафт, 
разделящ се на две части с възможност 
за пъхването им една под друга, бързо 
може да се направи място дори и за по-
високи съдове.

Двете чекмеджета BioFresh гарантират 
перфектния климат за осигуряването на 
изключително дълготрайната свежест на 
продуктите. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха 
плодовете и зеленчуците, месото, рибата 
и млечните продукти запазват до три пъти 
по-дълго своите здравословни витамини, 
деликатния си аромат и апетитния си 
външен вид, отколкото в традиционно 
хладилно отделение.

Високо качество и изключителен 
дизайн: SBSes 7353

За сигурната и дълготрайна свежест на 
продуктите уредите със система NoFrost 
предлагат хладилна мощност с 
професионално качество. Продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен 
въздух и влажността на въздуха се 
отвежда навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost 
размразяването вече не е необходимо.

Мощната система PowerCooling 
осигурява бързото охлаждане на прясно 
поставените продукти и равномерната 
температура на охлаждане в цялото 
вътрешно пространство. При отваряне на 
вратата контактният прекъсвач на 
вратата изключва вентилатора. Така се 
спестява ценна енергия и се предотвратява 
навлизането на топъл външен въздух.

При фризерите с възможност за 
HomeDialog един намиращ се в избеното 
помещение уред например може да бъде 
управляван чрез дисплея на комбиниран 
хладилник-фризер с функция HomeDialog. 
Свързването в мрежа на до шест 
допълнителни уреда на Либхер тук се 
осъществява само чрез поръчвания като 
принадлежност към уреда модул PLC. Не 
е необходимо трудоемко полагане на 
кабели.



Комбинация Side-by-Side

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

SBSbs 7263  Premium

404 / 364 l 

126 / 117 l 

304 / 256 l 

J 344 / 0,941 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 121 / 63 ¹ 

2 

Черна стомана със SmartSteel / Черна ст. със SmartSteel

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената 
дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на 
уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално. 
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Изключителният дизайн BlackSteel се 
постига благодарение на съчетанието от 
шлифована благородна стомана с 
изключително фино лаково покритие. 
Тази уникална дизайнерска повърхност е 
особено лесна за поддръжка и устойчива 
на издраскване. Едновременно с това 
значително се намалява видимостта на 
отпечатъците от пръсти.

Рафтовете GlassLine от закалено 
трислойно стъкло могат да се разместват 
на различна височина в зависимост от 
индивидуалните нужди. Те са устойчиви 
на счупване и надраскване и са лесни за 
почистване. Благодарение на един рафт, 
разделящ се на две части с възможност 
за пъхването им една под друга, бързо 
може да се направи място дори и за по-
високи съдове.

Благодарение на ледогенератора 
(IceMaker) за свързване с водопроводната 
мрежа има на разположение кубчета лед 
с най-добро качество за всеки повод. 
Независимо дали става дума за студено 
питие или голямо парти – в двете 
чекмеджета има достатъчни запаси от 
ледени кубчета. Изключващият се 
ледогенератор (IceMaker) се грижи напълно 
автоматично за достатъчното количество 
лед.

Двете чекмеджета BioFresh гарантират 
перфектния климат за осигуряването на 
изключително дълготрайната свежест на 
продуктите. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха 
плодовете и зеленчуците, месото, рибата 
и млечните продукти запазват до три пъти 
по-дълго своите здравословни витамини, 
деликатния си аромат и апетитния си 
външен вид, отколкото в традиционно 
хладилно отделение.

Атрактивен дизайн в черна 
стомана BlackSteel: 
SBSbs 7263

Един иновативен и неповторим детайл от 
оборудването при всички модели с BioFresh 
е вариативно използваемият рафт за 
бутилки. Алтернативно може да се 
използва и намиращият се под рафта за 
бутилки стъклен плот. В зависимост от 
навиците за ползване на уреда той се 
използва за съхранението на съдове и 
кутии. 

За сигурната и дълготрайна свежест на 
продуктите уредите със система NoFrost 
предлагат хладилна мощност с 
професионално качество. Продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен 
въздух и влажността на въздуха се 
отвежда навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost 
размразяването вече не е необходимо.
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В двете изваждащи се 
кутии VarioBox храни-
телните продукти се 
съхраняват в хладил-

ника удобни за сервиране. Капакът може да се 
сваля и кутията директно да се постави на ма-
сатa. Кутиите могат да се преместват гъвкаво 
по вътрешната част на вратата.

Комбинации Side-by-Side

Управление
 · MagicEye управление със сензорна 
електроника, LCD дисплей с дигитално 
показание на температурата

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost с регулиране в 
зависимост от количествата

 · Светлинен и звуков предупредителен сигнал 
при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · HomeDialog-ready: може да се оборудва 
допълнително с пакет от принадлежности

 · Контролни индикатори за режима на работа, 
алармата, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, 
защита от достъпа на деца и превключване в 
режим на работа по време на отпуск

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им една 
под друга

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен корпус 
с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятно, равномерно осветяване

 · Интегриран вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Удобни за сервиране изваждащи се кутии 
VarioBox с гъвкави възможности за 
разместване

 · Поставка за яйца
Отделение BioFresh
 · Автоматично размразяване, динамично 
охлаждане

 · Чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с гъвкаво регулиране на 
влажността на въздуха за използване като 
DrySafe или HydroSafe

Фризерно отделение
 · NoFrost: автоматично размразяване 
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · Светодиодно (LED) осветление в предния корпус
 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета и 
междинни стъклени плотове

 · Чекмедже за зелени подправки и малки 
зърнести плодове

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки от благородна стомана с 
интегрирана механика за отваряне 

 · Възможност за монтаж плътно до стената и 
възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената 
дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на 
уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално. 

Светодиодното (LED) 
таванно осветление 
осигурява първоклас-
ното осветяване на хла-

дилното пространство. Красивата кутия е пос- 
тавена в средата на тавана и така, спестявайки 
място, се грижи за равномерното осветление. 

Комбинация Side-by-Side

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени

SBS 7253  Premium

404 / 358 l 

126 / 116 l 

304 / 257 l 

J 378 / 1,033 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 121 / 63 ¹ 

2 

Бяло / бяло
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Практичните и лесни за 
почистване чекмеджета 
за плодове и зеленчуци 
предлагат много място 

за съхранението на плодовете и зеленчуците. 
Чекмеджетата могат да се изваждат лесно 
върху лесноподвижни телескопични шини.

За сигурната и дълго-
трайна свежест на про-
дуктите уредите на Либ-
хер със система NoFrost 

предлагат хладилна мощност с професио-
нално качество. Продуктите се замразяват с 
охладен циркулационен въздух и влажността 
на въздуха се отвежда навън. По този начин 
фризерното пространство никога не се зале-
дява и хранителните продукти не се покриват 
със скреж.

Управление
 · MagicEye управление със светодиоден (LED) 
температурен дисплей

 · Автоматика SuperCool
 · Автоматика SuperFrost с регулиране на времето
 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperCool и SuperFrost

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятно и равномерно осветяване 

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци, 
изтеглящи върху телескопични шини

 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · NoFrost: автоматично размразяване 
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Чекмедже за зелени подправки и малки 
зърнести плодове

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки от благородна стомана с 
интегрирана механика за отваряне 

 · Възможност за монтаж плътно до стената 
и възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

Комбинация Side-by-Side

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

SBSesf 7212  Comfort

405 / 383 l 

304 / 257 l 

G 460 / 1,258 kWh 

SN-T 

185,2 / 121 / 63 

2 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро
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Комбинирани хладилник-фризери Frenchdoor и Side-by-Side

1 Класификация на типа уред  10: Уреди с BioFresh 2 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях 
посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху 
функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия 
се увеличава минимално.

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 
Енергиен клас 
Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 
Полезен обем Общо 

Полезен обем Хладилно отделение 
        от него отделение BioFresh 
        от него отделение за вино 
        Фризерно отделение 
Маркировка със звезди ⁴ 
Време за съхранение при повреда 
Възможност за замразяване за 24 ч. 
Климатичен клас ⁵ 
Ниво на шум 
Напрежение 
Инсталирана мощност 
 
Хладилно отделение 
Размразяване 
Осветление 
Брой на чекмеджетата BioFresh 
Регулируемо чекмедже BioFresh 
Осветление на отделението BioFresh 
Поставка за бутилки 
Вътрешна част на вратата 
Кутии VarioBox 
 
Фризерно отделение 
NoFrost / SmartFrost 
Размразяване 
Осветление 
Акумулатори за студ 
IceMaker ⁶ 
    Производство на кубчета лед за 24 ч. 
    Запаси от кубчета лед 
 
Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 
 
Предимства на оборудването 
Интерфейс 
SoftSystem / SmartSteel 
Дизайн 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

CBNes 6256 
PremiumPlus

10 
n 
322 / 0,881 kWh 
471 l 
357 l 
68 l 
 
114 l 
4 
51 h 
11 kg 
SN-T 
43 dB(A) 
220-240V~ 
1.5 A 
 
 
автоматично 
LED осв. колона и LED таванно осветление 
2 
 
LED 
може да се размества 
Premium 
 
 
 
NoFrost 
автоматично 
LED 
 
Връзка с водопроводната мрежа 3/4“ 
1,3 kg 
2,7 kg 
 
 
203,9 / 91 / 61,5 
 
 
HomeDialog-ready 
– / – 
HardLine 
02, 05, 16, 17, 19

SBSes 7165 
PremiumPlus

 
G 
432 / 1,183 kWh 
593 l 
476 l 
110 l 
126 l (макс. 41 бутилки тип „Бордо” 0,75 l) 
117 l 
4 
25 h 
16 kg 
SN-ST 
42 dB(A) 
220-240V~ 
2.6 A 
 
 
автоматично 
LED осветителна колона 
3 
• 
LED 
може да се размества 
Premium 
• 
 
 
NoFrost 
автоматично 
 
2 
Връзка с водопроводната мрежа 3/4“ 
0,8 kg 
1,5 kg 
 
 
185,2 / 121 / 63 
 
 
HomeDialog-ready 
• / • 
SwingLine 
03, 05, 06, 09, 16, 17, 19

SBSes 7353 
Premium

 
J ² 
385 / 1,053 kWh ² 
663 l 
546 l 
155 l 
 
117 l 
4 
25 h 
16 kg 
SN-T 
40 dB(A) 
220-240V~ 
2.6 A 
 
 
автоматично 
LED 
2 
 
LED 
рафт за бутилки, рафт за шампанско 
Premium 
• 
 
 
NoFrost 
автоматично 
 
2 
Връзка с водопроводната мрежа 3/4“ 
0,8 kg 
1,5 kg 
 
 
185,2 / 121 / 63 ² 
 
 
HomeDialog-ready 
– / • 
SwingLine 
01, 03, 05, 06, 16, 17, 19
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C
6    Ледогенератор (IceMaker) – може да се изключва, автоматично приготвяне на 

 кубчета лед, за свързване с водопроводната мрежа 3/4“

SBSbs 7263 
Premium

 
J ² 
344 / 0,941 kWh ² 
620 l 
364 l 
117 l 
 
256 l 
4 
43 h 
18 kg 
SN-T 
42 dB(A) 
220-240V~ 
2.5 A 
 
 
автоматично 
LED 
3 
 
 
може да се размества 
Premium 
• 
 
 
NoFrost 
автоматично 
LED 
2 
Връзка с водопроводната мрежа 3/4“ 
0,8 kg 
1,5 kg 
 
 
185,2 / 121 / 63 ² 
 
 
HomeDialog-ready 
– / • 
SwingLine 
01, 03, 04, 05, 06, 19

SBS 7253 
Premium

 
J ² 
378 / 1,033 kWh ² 
615 l 
358 l 
116 l 
 
257 l 
4 
43 h 
20 kg 
SN-T 
42 dB(A) 
220-240V~ 
2.5 A 
 
 
автоматично 
LED таванно осветление 
3 
 
 
може да се размества 
Premium 
• 
 
 
NoFrost 
автоматично 
LED 
2 
 
 
 
 
 
185,2 / 121 / 63 ² 
 
 
HomeDialog-ready 
– / – 
SwingLine 
01, 04, 05, 06, 19

SBSesf 7212 
Comfort

 
G 
460 / 1,258 kWh 
640 l 
383 l 
 
 
257 l 
4 
24 h 
20 kg 
SN-T 
42 dB(A) 
220-240V~ 
2.5 A 
 
 
автоматично 
LED таванно осветление 
 
 
 
 
Comfort 
 
 
 
NoFrost 
автоматично 
 
 
 
 
 
 
 
185,2 / 121 / 63 
 
 
 
– / • 
SwingLine 
01, 04, 05, 06
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 Традиция и опит
Като специалист в областта на производството на хладилници 
и фризери вече повече от 60 години Либхер непрекъснато раз-
работва и реализира нови и убедителни продуктови решения. 
Нашият ежедневен стимул е доверието на нашите клиенти. При 
никоя друга марка в областта на големите електроуреди няма 
толкова много потребители, които решават да закупят нов про-
дукт, за да останат верни на марката, както при Либхер.

1

 Качество на продуктите на 
 най-високо ниво
За да гарантираме надеждността на нашите продукти, при про-
изводството им използваме само висококачествени материали и 
компоненти. Още в производствения процес се проверяват мно-
гократно качеството и функционалността на всеки уред. 
Постоянното усъвършенстване на уредите, както и оптимизацията 
на всички компоненти и перфектната до последния детайл изра-
ботка гарантират станалото вече пословично качество на Либхер, 
а заедно с това и дългия живот на продуктите, доказващ се еже-
дневно през годините.

2

  Класика в дизайна
Благодарение на съчетанието на висококачествени материали и 
класически форми хладилниците и фризерите на Либхер 
удовлетворяват и най-високите изисквания по отношение на 
дизайна. Комбинацията от висококачествена благородна стомана 
с прецизно електронно управление и елегантно оборудване 
GlassLine осигуряват неподвластна на времето елегантност.

 Екологични
Либхер е екологично отговорно предприятие и затова концепци-
ята ActiveGreen започва още при проектирането на хладилниците 
и фризерите. Ето защо в своите уреди Либхер използва високока-
чествени компоненти, гарантиращи дългото и сигурно функцио-
ниране и най-добрата енергийна ефективност. Всички пластма-
сови компоненти са обозначени за оптимално рециклиране. 
Производствените процеси също са насочени към ефикасното 
използване на ресурсите. Така например отделящата се по време 
на производството на уредите топлина се отвежда обратно като 
отоплителна енергия. Всички заводи, в които се изработва про-
дукцията, са сертифицирани съгласно международните стандарти 
за качество ISO 9001 и за управление на околната среда ISO 14001.

4

 Супер енергоспестяващи
Прилагайки най-модерната електроника, комбинирана с високо-
ефективни охладителни системи, във всичките си групи продукти 
Либхер предлага атрактивна и енергоспестяваща програма в 
най-добрите класове за енергийна ефективност. С уредите от 
най-добрия енергиен клас А+++ Либхер предлага най-високото 
ниво на енергоспестяването.

5

10 добри причини да купите продуктите на Либхер

3

 BioFresh – доказано 
 по-здравословно
Отделението BioFresh гарантира перфектния климат за осигуряването 
на изключително дълготрайната свежест на продуктите. При темпе-
ратура малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и 
зеленчуците, месото, рибата и млечните продукти запазват до три пъти 
по-дълго своите здравословни витамини, деликатния си аромат и апе-
титния си външен вид, отколкото в традиционно хладилно отделение. 

6
 NoFrost – професионално 
 качество в охлаждането
Край на размразяването: За осигуряването на дълготрайната све-
жест на продуктите уредите с NoFrost на Либхер предлагат охлаж-
дане с професионално качество. Продуктите се замразяват с охла-
ден циркулационен въздух и въздушната влага се отвежда навън. 
Така фризерното пространство никога не се заледява и хранител-
ните продукти не се покриват със скреж.

7
 Перфектен климат  
 за благородни вина
Климатизаторите Либхер предлагат идеалните условия за спо-
койното узряване и пълното развитие на съвършения вкус на 
вината. Мултитемпературните охладители за вино позволяват 
постигането на оптималната температура за консумация. А 
уредите от серията Vinidor предлагат перфектното съчетание на 
двете предимства.

8

9

10 Най-богатата програма
Независимо дали става дума за свободностоящи хладилници или 
фризери, за уреди за вграждане под плот или за уреди за вграж-
дане, за охлаждане, за замразяване или за комбинацията от двете 
– с асортимента си от над 250 модела Либхер предлага перфект-
ното решение за почти всяко желание на клиента.

 Отличия
Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се 
потвърждават непрекъснато от независими институции. Така в 
рамките на наградите Plus X Awards Либхер беше избрана за 
„Специализирана търговска марка за 2012 г.”. През 2014г Либхер 
получи отличието Favourite Brand Gold за най-предпочитана марка 
– избор на потребителите. Либхер често е победител в тестовете 
на фондация „Щифтунг Варентест“ и постоянно печели награди 
reddot award. 
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Хладилници и фризери  

с концепция ActiveGreen
Либхер поставя екологията в центъра на всички процеси – 
както при производствената концепция, така и при 
производството на хладилниците и фризерите. 
Екологичността има дълга традиция в Либхер. Либхер е 
първият производител, който още през 1993 г. преустрои 
цялата си програма от свободностоящи уреди на хладилни 
агенти без флуоро-въглероди (CFC/HFC). Стоманените 
ламарини са покрити с екологични прахообразни лакове, 
при които нито разтворителите, нито отпадната вода 
оказват отрицателно въздействие върху околната среда. 
Топлината, възникваща по естествен път в производствения 
процес, се отвежда обратно като отоплителна енергия. 
Чрез маркировката на всички използвани пластмасови 
части се гарантира възможността за оптималното им 
рециклиране. 

Вече от десетилетия Либхер предлага най-богатата 
програма от енергийно ефективни хладилници. 
Благодарение на прецизните електронни компоненти в 
комбинация с оптимизираните охладителни технологии 
програмата е разширена с много модели в най-добрия 
енергиен клас A+++. 

Една съпоставка на актуалните модели в най-добрите 
енергийни класове A++ и A+++ със съответните предходни 
модели от преди около 15 години показва огромния 
потенциал за спестяването на електроенергия и заедно с 
това и на понижаването на разходите за електроенергия. 

Иновативни фризери на Либхер в едно ново енергоспестяващо измерение: В 
дефинирания нов енергиен клас A+++ уредите са с около 48 % 
по-енергоспестяващи, отколкото  горната гранична стойност на енергиен клас A+. 
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При отделенията BioFresh с плоскост за регу-
лиране на влажността същата може да се уп-
равлява индивидуално, като по избор се 
включва на Hydro- или DrySafe.

Чрез светодиодното (LED) осветление на от-
делението BioFresh чекмеджетата BioFresh на 
моделите PremiumPlus се осветяват оптимално. 
То е интегрирано красиво в страничната стена 
на уреда.

Изтеглящите се върху телескопични шини 
чекмеджета BioFresh са почти напълно интег- 
рирани в корпуса на уреда. Те могат да се 
изтеглят и изваждат напълно дори при 
отворена под ъгъл от 90° врата на хладилника.

BioFresh

DrySafe – за съхранението на месо, 
риба и млечни продукти

HydroSafe – за съхранението на 
плодове и зеленчуци
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Отделението BioFresh на Либхер предлага 
съхранение в зависимост от продуктите: 
отделението DrySafe с ниска влажност 
на въздуха е идеално за съхранението 
на месо, риба и млечни продукти. 
Плодовете и зеленчуците се съхраняват 
при оптимални условия в отделението 
HydroSafe с висока влажност на въздуха. 
В зависимост от модела и от нуждите 
едно или две чекмеджета могат да бъдат 
настроени като Dry- или HydroSafe.

BioFresh – свежо и здравословно
Свежестта, богатството на витамини и разнообразието са най-добрите рецепти за модерната фитнес кухня. Колкото 
по-свежи са хранителните продукти, толкова по-ценни са те за здравословното хранене. Една добра причина да избе-
рете уред с BioFresh на Либхер. Тъй като чекмеджетата BioFresh гарантират перфектния климат за изключително дъл-
готрайна свежест. При температура малко над 0°C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, месото, 
рибата и млечните продукти запазват до три пъти по-дълго своите здравословни витамини, деликатния си аромат и 
апетитния си външен вид, отколкото в традиционно хладилно отделение.

Маруля + 8 дни Скариди + 1 ден Малини + 2 дни Артишок + 7 дни

Грозде + 17 дни Моркови + 30 дни Аспержи + 8 дни Ябълки + 30 дни 

BioFresh – доказателство за свежест
В чекмеджетата BioFresh хранителните продукти остават значително по-дълго свежи, отколкото в традиционното 

чекмедже за плодове и зеленчуци:

Още  по темата  BioFresh  
можете да откриете в 
интернет на адрес
biofresh.liebherr.com 



CBNPgw 3956
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Системата за омекотяване на затваряне 
на вратата SoftSystem е комфортна и 
убедителна в ежедневната употреба. Тя 
омекотява движението при затварянето 
на вратата и дори при пълно натоварване 
на вътрешната ѝ част осигурява особено 
меко затваряне. Освен това вратата се 
затваря автоматично при ъгъл на 
отваряне под около 45°

Със стъклена лицева част на вратата в 
свежо бяло или в елегантно черно уредите 
от серията GlassEdition са най-
атрактивната част на всяка кухня. За 
перфектното въздействие на стъклената 
лицева част на вратата и вграждането в 
кухните без дръжки на мебелите, 
лайстната за отваряне е интегрирана 
странично. Освен това стъклото е 
устойчиво на издраскване и лесно за 
почистване.

За сигурната и дълготрайна свежест на 
продуктите уредите със система NoFrost 
предлагат хладилна мощност с 
професионално качество. Продуктите се 
замразяват с охладен циркулационен 
въздух и влажността на въздуха се 
отвежда навън. По този начин фризерното 
пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost 
размразяването вече не е необходимо.

Комбинирани хладилник-фризери 
и хладилници с BioFresh

При фризерите с възможност за 
HomeDialog един намиращ се в избеното 
помещение уред например може да бъде 
управляван чрез дисплея на комбиниран 
хладилник-фризер с функция HomeDialog. 
Свързването в мрежа на до шест 
допълнителни уреда на Либхер тук се 
осъществява само чрез поръчвания като 
принадлежност към уреда модул PLC. Не 
е необходимо трудоемко полагане на 
кабели.

Светодиодното (LED) таванно осветление 
осигурява първокласното осветяване на 
хладилното пространство. Красивата 
кутия е поставена в средата на тавана и 
така, спестявайки място, се грижи за 
равномерното осветление. 

Двете чекмеджета BioFresh гарантират 
перфектния климат за осигуряването на 
изключително дълготрайната свежест на 
продуктите. При температура малко над 
0°C и идеална влажност на въздуха 
плодовете и зеленчуците, месото, рибата 
и млечните продукти запазват до три пъти 
по-дълго своите здравословни витамини, 
деликатния си аромат и апетитния си 
външен вид, отколкото в традиционно 
хладилно отделение.
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При температура от малко над 0°C 
в зависимост от нуждите двете 

чекмеджета BioFresh могат да се на-
строят като DrySafe или HydroSafe. С 

ниската си влажност на въздуха чекмеджето 
DrySafe е идеално за съхранението на месо, риба 
и млечни продукти. Плодовете и зеленчуците се 
съхраняват най-добре в чекмеджето HydroSafe с 
висока влажност на въздуха.

Отделението BioFresh-Plus с отделна електро-
ника предлага още по-голяма гъвкавост за ин-
дивидуалното съхранение на хранителните 
продукти: Така например за съхранението на 
риба температурата в горното чекмедже може 
да се понижи до -2°C. Така благодарение на 
настройката DrySafe рибата остава прясна още 
дълго време. 

Южните плодове могат да се съхраняват иде-
ално в горното, регулируемо отделение при тем-
пература +6°C и висока влажност на въздуха.

Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh/BioFresh-Plus и NoFrost

Иновативното осветление на фризерното от-
деление осигурява оптимална прегледност: на 
вратата на хладилната част на комбинирания 
хладилник-фризер CBNРes 5167 е интегрирана 
светодиодна (LED) светлинна лайстна, оси-
гуряваща оптималното осветяване на изваде-
ните чекмеджета на фризера. 

CBNPes 5167
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Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh/BioFresh-Plus и NoFrost

Електронният (LCD) дис-
плей на вратата на мо-
делите с електроника 
PremiumPlus впечат-

лява с иновативния си дизайн, прегледното 
управление на менюто и обслужването чрез 
сензорна електроника. Новото управление с 
функция HomeDialog позволява индикацията 
и централното управление на повече външни 
уреди като фризер или мултитемпературен ох-
ладител за вино. 

Управление 
 · Голям LCD дисплей на вратата със сензорна 

електроника при CBNPes 5167 
 · MagicEye със светодиоден (LЕD) дисплей при CBNesf 

5133 
 · DuoCooling: Отделно регулиране и показание на 

температурата за хладилното и фризерното отделение
 · Автоматика SuperCool и SuperFrost с регулиране в 

зависимост от количествата при CBNPes 5167 
 · Автоматика SuperFrost с регулиране на времето при 

CBNesf 5133
 · Светлинен и звуков предупредителен сигнал при 

неизправност
 · Звукова аларма за вратата, система HomeDialog при 

CBNPes 5167
 · Контролни индикатори за режима на работа, алармата, 

SuperFrost при CBNesf 5133 и допълнително SuperCool, 
FrostControl, защита от достъпа на деца и превключване 
в режим на работа по време на отпуск при CBNPes 5167 

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване, динамично охлаждане
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за разделяне 

на две части и пъхването им една под друга 
 · Поставки на вратата Premium GlassLine с държачи за 

бутилки и кенове при CBNPes 5167 
 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с държач за 

бутилки и кенове при CBNesf 5133 
 · Гладък, лесен за почистване вътрешен корпус с oпорни 

колони за разместване на стъклените рафтове на 
различна височина

 · Светодиодни (LED) светлинни колони от двете страни 
при CBNPes 5167

 · Светодиодно (LED) таванно осветление при CBNesf 5133
 · Интегриран вариативно използваем рафт за бутилки
 · Удобни за сервиране изваждащи се кутии VarioBox с 

гъвкави възможности за разместване при CBNPes 5167 
 · Поставка за яйца
Отделение BioFresh
 · Автоматично размразяване, динамично охлаждане
 · Отделение BioFresh-Plus с регулируем температурен 

диапазон при CBNPes 5167 
 · Интегрирано в страничната стена на уреда светодиодно 

(LED) осветление при CBNPes 5167 
 · Чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху телескопични 

шини, с гъвкаво регулиране на влажността на въздуха 
за използване като DrySafe или HydroSafe 

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване, динамично 

охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички страни 

чекмеджета с прозрачна предна част
 · Светодиодно (LED) осветление в предната част при 

CBNPes 5167
 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета и междинни 

стъклени плотове
 · Автоматичен ледогенератор (IceMaker) за свързване с 

водопроводната мрежа 3/4“ при CBNPes 5167 
 · Форма за кубчета за лед при CBNesf 5133 
Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка от благородна стомана с интегрирана 

механика за отваряне
 · Система за омекотяване на затварянето SoftSystem при 

CBNPes 5167
 · Възможност за вграждане благодарение на 

фронталната вентилация
 · Регулируеми на височина опорни крачета отпред, 

транспортни колелца и дръжки отзад 
 · Сменяемо окачване на вратата 

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

С Comfort GlassLine мо-
делите от серията 
Comfort получават висо-
кокачествено стъклено 

оборудване. Основни характеристики на 
Comfort GlassLine са сатинираните стъклени 
плотове от закалено трислойно стъкло, инок-
совите лайстни и красивата пластмасова 
рамка. За сигурното съхранение на хранител-
ните продукти на вътрешната част на вратата 
поставките за кенове и бутилки разполагат с 
преместващ се държач. 

Комбиниран хладилник-
фризер с BioFresh и NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени

CBNPes 5167  PremiumPlus

346 / 299 l 

114 / 99 l 

141 / 112 l 

n 304 / 0,832 kWh ¹ 

SN-T 

202 / 75 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 

CBNesf 5133  Comfort

346 / 306 l 

114 / 107 l 

141 / 115 l 

n 305 / 0,835 kWh ¹ 

SN-T 

202 / 75 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро 
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Управление
 · Голям LCD дисплей на вратата със сензорна 
електроника (без CBNPbs 3756, CBNPgw/gb 
3956)

 · MagicEye със сензорна електроника и 
дигитален LCD температурен дисплей за 
хладилното и фризерното отделение при 
CBNPbs 3756 и CBNPgw/gb 3956 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и показание 
на температурата за хладилното и 
фризерното отделение

 · Автоматика SuperCool 
 · Автоматика SuperFrost с регулиране в 
зависимост от количествата 

 · Светлинен и звуков предупредителен сигнал 
при неизправност

 · Звукова аларма за вратата 
 · Система HomeDialog при CBNPes 3967
 · HomeDialog-ready: може да се оборудва 
допълнително с пакет от принадлежности  
(без CBNPes 3967)

 · Контролни индикатори за режима на работа, 
алармата, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, 
защита от достъпа на деца и превключване в 
режим на работа по време на отпуск

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им една 
под друга 

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен корпус 
с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодни (LED) светлинни колони от двете 
страни за равномерно, първокласно 
осветяване при CBNPes 3967 

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване (без 
CBNPes 3967) 

 · Интегриран вариативно използваем рафт за 
бутилки

 · Удобни за сервиране, изваждащи се кутии 
VarioBox с гъвкави възможности за 
разместване

 · Поставка за яйца

Отделение BioFresh
 · Автоматично размразяване, динамично 
охлаждане

 · Отделение BioFreshPlus с регулируем 
температурен диапазон при CBNPes 3967 

 · Интегрирано в страничната стена на уреда 
светодиодно (LED) осветление при CBNPes 
3967 

 · Чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини, с гъвкаво регулиране на 
влажността на въздуха за използване като 
DrySafe или HydroSafe 

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета и 
междинни стъклени плотове

 · Автоматичен ледогенератор (IceMaker) за 
свързване с водопроводната мрежа 3/4“ при 
CBNPes 3967 

 · Автоматичен ледогенератор (IceMaker) без 
връзка към водопроводната мрежа при 
CBNPes 3976

 · Форма за кубчета за лед (без моделите 
CBNPes 3967/3976) 

Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh и NoFrost

 · Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine (без CBNPgw/gb 3956) 
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне (без CBNPgw/gb 3956)

 · Система за омекотяване на затварянето 
SoftSystem при CBNPes 3967, CBNPgb/gw 3956 

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация 

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Комбинирани хладилник-
фризери с BioFresh и NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

Може да се закупи и като 

CBNPes 3967  PremiumPlus

274 / 238 l 

93 / 80 l 

111 / 84 l 

n 262 / 0,717 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 

CBNPes 3976  Premium

274 / 243 l 

93 / 86 l 

111 / 84 l 

n 264 / 0,722 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 
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Поставките на вратата 
на моделите Premium 
разполагат със сатини-
ран стъклен плот от за-

калено трислойно стъкло, съвършени по 
форма пластмасови странични профили, инок- 
сови лайстни и рафт за бутилки и кенове с раз-
местващ се държач за бутилки, гарантиращ 
сигурната им позиция. Поставките на вратата 
на моделите Premium-Glass Line се размест-
ват на различна височина.

Новата серия на свобод-
ностоящите уреди на 
Либхер BlackSteel съче-
тава модерния дизайн с 

неподвластната на времето елегантност. Висо-
кокачественото подобряване на свойствата на 
благородната стомана на повърхността 
SmartSteel намалява значително видимостта на 
отпечатъците от пръсти и е особено лесна за 
почистване, като същевременно не се издрас-
ква лесно.

С двата напълно незави-
симо регулируеми ох-
лаждащи кръга темпера-
турата в комбинираните 

хладилник-фризери може да се регулира точно 
и независимо в хладилното и фризерното отде-
ление със системата DuoCooling. Освен това 
чрез нея не се осъществява въздухообмен 
между хладилното и фризерното отделение. По 
този начин се предотвратява проникването на 
миризми и изсушаването на съхраняваните хра-
нителни продукти.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

CBNPgb 3956  Premium

274 / 245 l 

93 / 86 l 

111 / 88 l 

n 268 / 0,732 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 65 ¹ 

2 - DuoCooling 

Стъклена предна част в черно / фино сребро

CBNPbs 3756  Premium

230 / 205 l 

72 / 67 l 

111 / 88 l 

K 169 / 0,463 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Черна стомана със SmartSteel / Черна стомана със SmartSteel 

CBNes 3656  Premium

274 / 245 l 

93 / 86 l 

75 / 55 l 

m 308 / 0,842 kWh 

SN-T 

181,7 / 60 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана

CBNPgw 3956 в стъклена предна част в бяло/бяло 
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Управление
 · MagicEye със светодиоден (LED) 
температурен дисплей 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и 
показание на температурата за хладилното 
и фризерното отделение

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата 
 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperFrost

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване 

 · Интегриран вариативно използваем рафт 
за бутилки при CBP(esf) 3613

 · Поставка за яйца

Отделение BioFresh
 · Автоматично размразяване, динамично 
охлаждане

 · Чекмеджета BioFresh, изтеглящи се върху 
телескопични шини

 · DrySafe с ниска влажност на въздуха – за 
риба, месо и млечни продукти 

 · HydroSafe с регулируема влажност на 
въздуха – за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване при 
моделите CBN 

 · Динамично охлаждане при моделите CBN 

 · SmartFrost: Лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус при CBP(esf) 
3613

 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Форма за кубчета за лед 

Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh

Комбинирани хладилник-
фризери с BioFresh

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

Може да се закупи и като 

CBNesf 3913  Comfort

274 / 244 l 

93 / 86 l 

111 / 88 l 

m 341 / 0,932 kWh 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро 

CBNb 3913  Comfort

274 / 244 l 

93 / 86 l 

111 / 88 l 

m 341 / 0,932 kWh 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 

2 - DuoCooling 

Черен мат / черно

CBN 3913 в бяло / бяло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне (без CBNb 3913) 

 · Ергономична лостова дръжка при CBNb 3913
 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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С двата напълно незави-
симо регулируеми ох-
лаждащи кръга темпера-
турата в комбинираните 

хладилник-фризери може да се регулира точно 
и независимо в хладилното и фризерното отде-
ление със системата DuoCooling. Освен това 
чрез нея не се осъществява въздухообмен 
между хладилното и фризерното отделение. По 
този начин се предотвратява проникването на 
миризми и изсушаването на съхраняваните хра-
нителни продукти.

Изтеглящите се върху 
телескопични шини 
чекмеджета BioFresh 
са напълно интегрирани 

в корпуса на уреда. Те могат да се изтеглят и 
изваждат изцяло дори при отворена под ъгъл 
90° врата на хладилника. 

Светодиодното (LED) 
таванно осветление 
осигурява първоклас-
ното осветяване на хла-

дилното пространство. Красивата кутия е пос- 
тавена в средата на тавана и така, спестявайки 
място, се грижи за равномерното осветление.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

CBNesf 3733  Comfort

230 / 204 l 

72 / 67 l 

111 / 88 l 

K 169 / 0,462 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро 

CBN 3733  Comfort

230 / 204 l 

72 / 67 l 

111 / 88 l 

K 169 / 0,462 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло

CBPesf 3613  Comfort

230 / 204 l 

72 / 67 l 

56 / 55 l 

n 221 / 0,603 kWh ¹ 

SN-T 

181,7 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CBP 3613 в бяло / бяло
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Управление
 · MagicEye със сензорна електроника, LCD 
дисплей с дигитално показание на 
температурата 

 · Автоматика SuperCool 
 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Звукова аларма за вратата 
 · HomeDialog-ready: може да се оборудва 
допълнително с пакет от принадлежности

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване при 
KB(es) 4260

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
(без KB(es) 4260) 

 · Интегриран вариативно използваем рафт 
за бутилки

 · Удобни за сервиране изваждащи се кутии 
VarioBox с гъвкави възможности за 
разместване 

 · Поставка за яйца

Отделение BioFresh
 · Автоматично размразяване, динамично 
охлаждане

 · Чекмеджета BioFresh-Safes, изтеглящи се 
върху телескопични шини  
- DrySafe с ниска влажност на въздуха – за 
риба, месо и млечни продукти  
- HydroSafe с регулируема влажност на 
въздуха – за плодове и зеленчуци

Фризерно отделение при KB/KBP(es) 3864
 · Форма за кубчета за лед

Хладилници с BioFresh

Със стъклена лицева 
част на вратата в свежо 
бяло или в елегантно 
черно уредите от сери-

ята GlassEdition са най-атрактивната част на 
всяка кухня. За перфектното въздействие на 
стъклената лицева част на вратата и вграж-
дането в кухните без дръжки на мебелите, лай-
стната за отваряне е интегрирана странично. 
Освен това стъклото е устойчиво на издрас-
кване и лесно за почистване.

Хладилници с BioFresh

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него отделение BioFresh 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

Може да се закупи и като 

KBgw 3864  Premium

340 / 302 l 

79 / 74 l 

30 / 30 l 

n 234 / 0,641 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 60 / 65 ¹ 

1 

Стъклена предна част в бяло / бяло 

KBgb 3864  Premium

340 / 302 l 

79 / 74 l 

30 / 30 l 

n 234 / 0,641 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 60 / 65 ¹ 

1 

Покритие от естествен камък / фино сребро

Предимства на оборудването
 · Система за омекотяване на затварянето 
SoftSystem (без KB(es) 4260 и KBP(es) 3864) 

 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне при KB(es) 4260 и KBP(es) 3864 

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки 
отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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Почти всички врати от 
благородна стомана са 
оборудвани с повърх-
ност Smart Steel. Тя на-

малява значително видимостта на отпечатъ-
ците от пръсти и е особено лесна за почистване 
благодарение на висококачественото подо-
бряване на свойствата на благородната сто-
мана, като същевременно не се издрасква 
лесно.

Един иновативен и не-
повторим детайл от обо-
рудването при всички 
модели с BioFresh е ва-

риативно използваемият рафт за бутилки. 
Алтернативно може да се използва и намира-
щият се под рафта за бутилки стъклен плот. В 
зависимост от навиците за ползване на уреда 
той се използва за съхранението на съдове и 
кутии. 

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

KBPes 3864  Premium

340 / 302 l 

79 / 74 l 

30 / 30 l 

K 156 / 0,427 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 ¹ 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана

KBbs 4260  Premium

404 / 358 l 

126 / 116 l 

 

n 133 / 0,363 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 ¹ 

1 

Черна стомана със SmartSteel / Черна стомана със SmartSteel 

KB 4260  Premium

404 / 358 l 

126 / 116 l 

 

n 133 / 0,363 kWh ¹ 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 ¹ 

1 

Бяло / бяло

KBP 3864 в бяло / бяло KBes 4260 Благ. ст. със SmartSteel / благ. стомана

Изключителният дизайн 
BlackSteel се постига 
благодарение на съчета-
нието от шлифована бла-

городна стомана с изключително фино лаково 
покритие. Тази уникална дизайнерска повърх-
ност е особено лесна за поддръжка и устойчива 
на издраскване. Едновременно с това значи-
телно се намалява видимостта на отпечатъците 
от пръсти.
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1 Класификация на типа уред 10: Уреди с BioFresh 2  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената 
дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но 
има малко по-висока консумация на електроенергия.

Комбинирани хладилник-фризери с BioFresh

Търговско наименование

Може да се закупи и в бяло като

Класификация на типа уред ¹ 
Енергиен клас 
Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 
Полезен обем Общо 
Полезен обем Хладилно отделение 
         от него отделение BioFresh 
 Фризерно отделение 
Маркировка със звезди ⁴ 
Време за съхранение при повреда 
Възможност за замразяване за 24 ч. 
Климатичен клас ⁵ 
Ниво на шум 
Напрежение 
Инсталирана мощност 
 
Хладилно отделение 
Размразяване 
Динамично охлаждане 
Осветление 
Брой на чекмеджетата BioFresh 
Регулируемо чекмедже BioFresh 
Осветление на отделението BioFresh 
Поставка за бутилки 
Вътрешна част на вратата 
Кутии VarioBox 
 
Фризерно отделение 
NoFrost / SmartFrost 
Размразяване 
Осветление 
Акумулатори за студ 
Ледогенератор (IceMaker) ⁶ 
    Производство на кубчета лед за 24 ч. 
    Запаси от кубчета лед 
 
Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 
 
Предимства на оборудването 
Интерфейс 
SoftSystem / SmartSteel 
Дизайн 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

CBNPes 5167 

PremiumPlus

10 

n ² 

304 / 0,832 kWh ² 

411 l 

299 l 

99 l 

112 l 

4 

30 h 

14 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED осв. колона 

2 

• 

LED 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

LED 

2 

Връзка с вод. мрежа 3/4“ 

1,0 kg 

1,5 kg 

 

 

202 / 75 / 63 ² 

 

 

HomeDialog 

• / • 

SwingLine 

03, 05, 16, 17, 18

CBNPes 3967 

PremiumPlus

10 

n ² 

262 / 0,717 kWh ² 

322 l 

238 l 

80 l 

84 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED осв. колона 

2 

• 

LED 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

2 

Връзка с вод. мрежа 3/4“ 

0,8 kg 

1,5 kg 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog 

• / • 

SwingLine 

03, 05, 06, 16, 17, 18

CBNesf 5133 

Comfort

10 

n ² 

305 / 0,835 kWh ² 

421 l 

306 l 

107 l 

115 l 

4 

30 h 

14 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

 

202 / 75 / 63 ² 

 

 

 

– / • 

SwingLine 

01, 05

CBNPes 3976 

Premium

10 

n ² 

264 / 0,722 kWh ² 

327 l 

243 l 

86 l 

84 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

2 

Резервоар за вода 

0,8 kg 

1,5 kg 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 05, 06, 16, 17, 19

CBNPgb 3956 

Premium

CBNPgw 3956

10 

n ² 

268 / 0,732 kWh ² 

333 l 

245 l 

86 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

2 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 65 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

• / – 

GlassEdition 

01, 05, 06, 19

CBNPbs 3756 

Premium

10 

K ² 

169 / 0,463 kWh ² 

293 l 

205 l 

67 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

2 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 05, 06, 19

CBNes 3656 

Premium

10 

m 

308 / 0,842 kWh 

300 l 

245 l 

86 l 

55 l 

4 

16 h 

8 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

2 

 

 

 

 

 

181,7 / 60 / 63 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 05, 06, 16, 17, 19
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера  -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C
6  Ледогенератор (IceMaker): може да се изключва

Хладилници с BioFresh

CBNesf 3913 

Comfort

CBN 3913

10 

m 

341 / 0,932 kWh 

332 l 

244 l 

86 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 

 

 

 

– / • 

SwingLine 

01, 05, 06

CBNb 3913 

Comfort

10 

m 

341 / 0,932 kWh 

332 l 

244 l 

86 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 

 

 

 

– / – 

SwingLine 

01, 05, 06

CBNesf 3733 

Comfort

CBN 3733

10 

K ² 

169 / 0,462 kWh ² 

292 l 

204 l 

67 l 

88 l 

4 

25 h 

14 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

 

– / • 

SwingLine 

01, 05, 06

CBPesf 3613 

Comfort

CBP 3613

10 

n ² 

221 / 0,603 kWh ² 

259 l 

204 l 

67 l 

55 l 

4 

33 h 

11 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

 

може да се размества 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

 

 

 

 

 

 

181,7 / 60 / 63 ² 

 

 

 

– / • 

SwingLine 

01, 05

KBgb 3864 

Premium

KBgw 3864

10 

n ² 

234 / 0,641 kWh ² 

332 l 

302 l 

74 l 

30 l 

4 

27 h 

3 kg 

SN-T 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

 

ръчно 

 

 

 

 

 

 

 

185,2 / 60 / 65 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

• / – 

GlassEdition 

01, 19

KBPes 3864 

Premium

KBP 3864

10 

K ² 

156 / 0,427 kWh ² 

332 l 

302 l 

74 l 

30 l 

4 

27 h 

3 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

2 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

 

ръчно 

 

 

 

 

 

 

 

185,2 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 16, 17, 19

KBbs 4260 

Premium

10 

n ² 

133 / 0,363 kWh ² 

358 l 

358 l 

116 l 

 

 

 

 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

3 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,2 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 19

KBes 4260 

Premium

KB 4260

10 

n ² 

133 / 0,363 kWh ² 

358 l 

358 l 

116 l 

 

 

 

 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

3 

 

 

може да се размества 

Premium 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,2 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

– / • 

SwingLine 

01, 16, 17, 19



1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на 
уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на 
електроенергия.

Комбиниран хладилник-
фризер с NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

CNPbs 4013  Comfort

287 / 276 l 

111 / 88 l 

n 255 / 0,696 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Черна стомана със SmartSteel / Черна стомана със SmartSteel 



39

Комбинирани и автоматични 
хладилник-фризери с NoFrost

С двата напълно независимо регулируеми 
охлаждащи кръга температурата в ком-
бинираните хладилник-фризери може да 
се регулира точно и независимо в хладил-
ното и фризерното отделение със систе-
мата DuoCooling. Освен това чрез нея не 
се осъществява въздухообмен между 
хладилното и фризерното отделение. По 
този начин се предотвратява прониква-
нето на миризми и изсушаването на съх-
раняваните хранителни продукти.

Със своя дизайн плъзгащите се върху 
колелца прозрачни чекмеджета за пло-
дове и зеленчуци се вписват хармонично 
във вътрешното пространство и предла-
гат най-добрия изглед към съхраняваните 
хранителни продукти. С новия механизъм 
за изваждане върху колелца чекмедже-
тата за плодове и зеленчуци могат да се 
издърпват навън удобно и лесно.

Светодиодното (LED) таванно осветле-
ние осигурява първокласното осветяване 
на хладилното пространство. Красивата 
кутия е поставена в средата на тавана и 
така, спестявайки място, се грижи за рав-
номерното осветление. 

Изключителният дизайн BlackSteel се по-
стига благодарение на съчетанието от 
шлифована благородна стомана с изклю-
чително фино лаково покритие. Тази уни-
кална дизайнерска повърхност е особено 
лесна за поддръжка и устойчива на из-
драскване. Едновременно с това значи-
телно се намалява видимостта на отпе-
чатъците от пръсти.

Електрониката на моделите Comfort 
осигурява точното спазване на избраната 
температура. В MagicEye температурата 
на хладилното отделение се показва със 
светодиоди LED. С автоматиката 
SuperFrost хранителните продукти се 
замразяват особено щадящо, благодаре-
ние на което се запазват витамините им.

Още по темата NoFrost 
можете да откриете в 
интернет на адрес  
nofrost.liebherr.com

Мощната система PowerCooling осигу-
рява бързото охлаждане на прясно поста-
вените продукти и равномерната темпе-
ратура на охлаждане в цялото вътрешно 
пространство. При отваряне на вратата 
контактният прекъсвач на вратата из-
ключва вентилатора. Така се спестява 
ценна енергия и се предотвратява навли-
зането на топъл външен въздух.
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Управление
 · LCD дисплей на вратата със сензорна 
електроника при CNPesf 4006

 · MagicEye със светодиоден (LЕD) 
температурен дисплей (без CNPesf 4006) 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и 
показание на температурата за хладилното 
и фризерното отделение 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · HomeDialog-ready: може да се оборудва 
допълнително с пакет от принадлежности 
при CNPesf 4006

 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата и SuperFrost, а при CNPesf 
4006 и за SuperCool, FrostControl, защита от 
достъпа на деца и превключване в режим 
на работа по време на отпуск

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване 

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци, 
изтеглящи се върху колелца 

 · Рафт за бутилки
 · Поставка за яйца 

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 

Комбинирани хладилник-фризери с NoFrost

и междинни стъклени плотове
 · Автоматичен ледогенератор (IceMaker) без 
връзка към водопроводната мрежа при 
CNesf 5123, CN(es) 4023

 · Форма за кубчета за лед (без CNesf 5123, 
CN(es)4023) 

Комбинирани хладилник-
фризери с NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CNesf 5123  Comfort

358 / 336 l 

141 / 112 l 

m 371 / 1,016 kWh 

SN-T 

202 / 75 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне 

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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Със своя дизайн плъзга-
щите се върху колелца 
прозрачни чекмеджета 
за плодове и зеленчуци 

се вписват хармонично във вътрешното прос-
транство и предлагат най-добрия изглед към 
съхраняваните хранителни продукти. С новия 
механизъм за изтегляне върху колелца чекме-
джетата за плодове и зеленчуци могат да се из-
теглят навън удобно и лесно.

Благодарение на ледо-
генератора (IceMaker) 
с резервоар за вода ви-
наги има на разположе-

ние ледени кубчета с най-добро качество за 
всеки повод. Резервоарът за вода с вмести-
мост 1,2 литра е иновативно решение при не-
достатъчно добро качество на водата от водо-
проводната мрежа респ. липсваща връзка към  
водопроводната мрежа.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Почти всички врати от 
благородна стомана са 
оборудвани с повърх-
ност Smart Steel. Тя на-

малява значително видимостта на отпечатъ-
ците от пръсти и е особено лесна за почистване 
благодарение на висококачественото подо- 
бряване на свойствата на благородната сто-
мана, като същевременно не се издрасква 
лесно.

CNesf 5113  Comfort

358 / 338 l 

141 / 115 l 

m 371 / 1,016 kWh 

SN-T 

202 / 75 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро 

CNes 4023  Comfort

287 / 274 l 

111 / 84 l 

m 319 / 0,873 kWh 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 

CNPesf 4006  Comfort

287 / 276 l 

111 / 88 l 

n 255 / 0,696 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро 

CN 4023 в бяло / бяло CN 5113 в бяло / бяло 
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Комбинирани и автоматични хладилник-фризери с NoFrost

Управление
 · MagicEye със светодиоден (LЕD) 
температурен дисплей 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и 
показание на температурата за хладилното 
и фризерното отделение (без CUN 3033)

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата 
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор (без 
CUN 3033)

 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга при CN(sl) 3033, CUN 3033

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление (без 
CN(sl) 3033, CUN 3033)

 · Светодиодно (LED) осветление при CN(sl) 
3033, CUN 3033

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Рафт за бутилки
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Форма за кубчета за лед 

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки с механика за отваряне 
(без CN 3033, CUN 3033)

 · Ергономични лостови дръжки при CN 3033, 
CUN 3033 

 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата 

Комбинирани и автоматични 
хладилник-фризери с NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CNPesf 4003  Comfort

239 / 233 l 

111 / 89 l 

n 242 / 0,662 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CNP 4003  Comfort

239 / 233 l 

111 / 89 l 

n 242 / 0,662 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло
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За сигурната и дълго-
трайна свежест на про-
дуктите уредите със 
система NoFrost пред-

лагат хладилна мощност с професионално ка-
чество. Продуктите се замразяват с охладен 
циркулационен въздух и влажността на въз-
духа се отвежда навън. По този начин фризер-
ното пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost раз-
мразяването вече не е необходимо.

Електрониката на мо-
делите Comfort осигу-
рява точното спазване 
на избраната темпера-

тура. В MagicEye температурата на хладилното 
отделение се показва със светодиоди LED.  
С автоматиката SuperFrost хранителните про-
дукти се замразяват особено щадящо, благо-
дарение на което се запазват витамините им.

Едно практично и кра-
сиво решение за съхра-
нението на напитки 
предлага рафтът за бу-

тилки. Върху него могат да се съхраняват до 
пет бутилки, спестявайки място във вътреш-
ното пространство.

CN 3503  Comfort

237 / 227 l 

111 / 88 l 

m 305 / 0,834 kWh 

SN-T 

181,7 / 60 / 63 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло

CN 3033  Comfort

203 / 194 l 

87 / 78 l 

m 269 / 0,736 kWh 

SN-ST 

180 / 55 / 62,9 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло

CUN 3033  Comfort

203 / 196 l 

87 / 78 l 

m 270 / 0,738 kWh 

SN-ST 

180 / 55 / 62,9 

1 

Бяло / бяло

CNsl 3033  във фино сребро / фино сребро CNsl 3503  във фино сребро 

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 
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Комбинирани и автоматични хладилник-фризери с NoFrost

1 Класификация на типа уред 07 Комбинирани хладилник-фризери  
        (4-звездна фризерна камера)

2  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. 
Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира изцяло без 
използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 

Полезен обем Общо 

Полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Маркировка със звезди ⁴ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁵ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Хладилно отделение 

Размразяване 

Динамично охлаждане 

Осветление 

Кутии за плодове/зеленчуци 

    изваждащи се върху колелца 

Поставка за бутилки 

Вътрешна част на вратата 

Кутии VarioBox 

 

Фризерно отделение 

NoFrost / SmartFrost 

Размразяване 

Форма за кубчета за лед 

Ледогенератор (IceMaker) ⁶ 

    Производство на кубчета лед за 24 ч. 

    Запаси от кубчета лед 

 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването 

Интерфейс 

SmartSteel 

Дизайн 

 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

CNesf 5123 
Comfort

07 

m 

371 / 1,016 kWh 

448 l 

336 l 

112 l 

4 

30 h 

14 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

Резервоар за вода 

1,0 kg 

1,5 kg 

 

 

202 / 75 / 63 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

01, 05

CNesf 5113 
Comfort

07 

m 

371 / 1,016 kWh 

453 l 

338 l 

115 l 

4 

30 h 

14 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

202 / 75 / 63 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

01, 05

CN 5113 
Comfort

07 

m 

371 / 1,016 kWh 

453 l 

338 l 

115 l 

4 

30 h 

14 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

202 / 75 / 63 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05

CNes 4023 
Comfort

07 

m 

319 / 0,873 kWh 

358 l 

274 l 

84 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

Резервоар за вода 

0,8 kg 

1,5 kg 

 

 

201,1 / 60 / 63 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

01, 05, 06, 16, 17

CN 4023 
Comfort

07 

m 

319 / 0,873 kWh 

358 l 

274 l 

84 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

Резервоар за вода 

0,8 kg 

1,5 kg 

 

 

201,1 / 60 / 63 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05, 06

CNPbs 4013 
Comfort

07 

n ² 

255 / 0,696 kWh ² 

364 l 

276 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

01, 05, 06
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера  -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

6 Ледогенератор (IceMaker): 
може да се изключва

CNPesf 4006 
Comfort

07 

n ² 

255 / 0,696 kWh ² 

364 l 

276 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

• 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog-ready 

• 

SwingLine 

 

01, 05, 06, 16, 17, 19

CNPesf 4003 
Comfort

07 

n ² 

242 / 0,662 kWh ² 

322 l 

233 l 

89 l 

4 

17 h 

10 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

01, 05, 06

CNP 4003 
Comfort

07 

n ² 

242 / 0,662 kWh ² 

322 l 

233 l 

89 l 

4 

17 h 

10 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

 

 

 

 

 

 

201,1 / 60 / 63 ² 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05, 06

CN 3503 
Comfort

07 

m 

305 / 0,834 kWh 

315 l 

227 l 

88 l 

4 

25 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.4 A 

 

 

автоматично 

• 

LED таванно 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

181,7 / 60 / 63 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05, 06

CNsl 3033 
Comfort

07 

m 

269 / 0,736 kWh 

272 l 

194 l 

78 l 

4 

18 h 

10 kg 

SN-ST 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

180 / 55 / 62,9 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05

CN 3033 
Comfort

07 

m 

269 / 0,736 kWh 

272 l 

194 l 

78 l 

4 

18 h 

10 kg 

SN-ST 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

180 / 55 / 62,9 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05

CUN 3033 
Comfort

07 

m 

270 / 0,738 kWh 

274 l 

196 l 

78 l 

4 

18 h 

10 kg 

SN-ST 

43 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

2 

 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

 

 

 

180 / 55 / 62,9 

 

 

 

 

SwingLine 

 

01, 05



CUef 3311
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Елегантното оборудване GlassLine е не-
чупливо, не се издрасква и се почиства 
лесно. Плотовете са от сатинирано зака-
лено трислойно стъкло. Хармоничната 
картина се завършва от атрактивното об-
кантване от благородна стомана.

Основни характеристики на Comfort 
GlassLine са сатинираните стъклени пло-
тове от закалено трислойно стъкло, инок- 
совите лайстни и красивата пластмасова 
рамка. За сигурното съхранение на храни-
телните продукти на вътрешната част на 
вратата поставките за кенове и бутилки 
разполагат с преместващ се държач.

Комбинирани и автоматични 
хладилник-фризери със 
SmartFrost

Автоматиката SuperFrost прави замра-
зяването особено комфортно. Тя се 
грижи за бързото понижаване на темпе-
ратурата, създавайки студов резерв за 
щадящото замразяване на продуктите, 
благодарение на което се запазват ви-
тамините им.

С технологията SmartFrost силно се на-
малява заскрежаването на вътрешното 
пространство и на замразяваните проду-
кти. Вътрешните стени са особено гладки 
и поради това лесни за почистване. Всички 
стъклени междинни плотове и дълбоки 
чекмеджета могат да се изваждат удобно. 
Така цялото вътрешно пространство може 
да се използва свободно като VarioSpace 
и за големи продукти за замразяване.

Светодиодното (LED) таванно осветле-
ние осигурява първокласното осветяване 
на хладилното пространство. Красивата 
кутия е поставена в средата на тавана и 
така, спестявайки място, се грижи за рав-
номерното осветление.

Мощната система PowerCooling осигу-
рява бързото охлаждане на прясно поста-
вените продукти и равномерната темпе-
ратура на охлаждане в цялото вътрешно 
пространство. При отваряне на вратата 
контактният прекъсвач на вратата из-
ключва вентилатора. Така се спестява 
ценна енергия и се предотвратява навли-
зането на топъл външен въздух.
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Управление
 · MagicEye със светодиоден (LЕD) 
температурен дисплей 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и 
показание на температурата за хладилното 
и фризерното отделение чрез бутони 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата и SuperFrost 

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга (без CP(esf) 4613)

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване (без 
CP(esf) 4613)

 · Светодиодно (LED) осветление при CP(esf) 
4613

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Рафт за бутилки
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · SmartFrost: Лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус 

 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

Комбинирани хладилник-фризери със SmartFrost

Комбинирани хладилник-
фризери със SmartFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CP 4613  Comfort

339 / 337 l 

99 / 95 l 

m 339 / 0,927 kWh 

SN-T 

184 / 75 / 63 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло

CPesf 3813  Comfort

239 / 229 l 

92 / 90 l 

K 153 / 0,419 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63,1 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CPesf 4613 в благ. ст. със SmartSteel / фино сребро

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки с механика за отваряне 
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки 
отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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Електрониката на мо-
делите Comfort осигу-
рява точното спазване 
на избраната темпера-

тура. В MagicEye температурата на хладилното 
отделение се показва със светодиоди LED.  
С автоматиката SuperFrost хранителните про-
дукти се замразяват особено щадящо, благо-
дарение на което се запазват витамините им.

С двата напълно незави-
симо регулируеми ох-
лаждащи кръга темпе-
ратурата в комбинира- 

ните хладилник-фризери може да се регулира 
точно и независимо в хладилното и фризерното 
отделение със системата DuoCooling. Освен 
това чрез нея не се осъществява въздухообмен 
между хладилното и фризерното отделение. По 
този начин се предотвратява проникването на 
миризми и изсушаването на съхраняваните 
хранителни продукти.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Светодиодното (LED) 
таванно осветление 
осигурява първоклас-
ното осветяване на хла-

дилното пространство. Красивата кутия е пос- 
тавена в средата на тавана и така, спестявайки 
място, се грижи за равномерното осветление. 

CP 3813  Comfort

239 / 229 l 

92 / 90 l 

K 153 / 0,419 kWh ¹ 

SN-T 

201,1 / 60 / 63,1 ¹ 

2 - DuoCooling 

Бяло / бяло

CPbs 3413  Comfort

197 / 188 l 

92 / 90 l 

K 145 / 0,396 kWh ¹ 

SN-T 

181,7 / 60 / 63,1 ¹ 

2 - DuoCooling 

Черна стомана със SmartSteel / Черна стомана със SmartSteel

CPesf 3413  Comfort

197 / 188 l 

92 / 90 l 

K 145 / 0,396 kWh ¹ 

SN-T 

181,7 / 60 / 63,1 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CP 3413 в бяло / бяло
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Управление
 · MagicEye със светодиоден (LЕD) 
температурен дисплей 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperFrost

Механично управление при CUP(sl) 3221

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) таванно осветление за 
приятното и равномерно осветяване (без 
CUP(sl) 3221) 

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
при CUP(sl) 3221 

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Рафт за бутилки
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · SmartFrost: Лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус 

 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Форма за кубчета за лед 

Автоматични хладилник-фризери със SmartFrost

Автоматични хладилник-
фризери със SmartFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CUesf 4023  Comfort

288 / 278 l 

92 / 90 l 

m 297 / 0,811 kWh 

SN-ST 

201,1 / 60 / 63,1 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CU 4023  Comfort

288 / 278 l 

92 / 90 l 

m 297 / 0,811 kWh 

SN-ST 

201,1 / 60 / 63,1 

1 

Бяло / бяло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне 

 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки 
отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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Основни характерис-
тики на Comfort 
GlassLine са сатинира-
ните стъклени плотове 

от закалено трислойно стъкло, иноксовите 
лайстни и красивата пластмасова рамка. За 
сигурното съхранение на хранителните про-
дукти на вътрешната част на вратата постав-
ките за кенове и бутилки разполагат с пре-
местващ се държач. 

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Почти всички хладил-
ници и фризери се пре-
зентират красиво със 
странични светлинни 

кантове. Неподвластният на времето дизайн 
Swing-Line се завършва от релефния надпис 
на вратата Liebherr.

Практичните и лесни за 
почистване чекме-
джета за плодове и зе-
ленчуци осигуряват 

много място за съхранението на плодовете и 
зеленчуците.

CUPesf 3513  Comfort

236 / 229 l 

92 / 90 l 

n 219 / 0,599 kWh ¹ 

SN-ST 

181,7 / 60 / 63,1 ¹ 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CUPsl 3221  Comfort

203 / 196 l 

87 / 84 l 

n 216 / 0,590 kWh ¹ 

SN-T 

181,7 / 60 / 62,9 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

CUP 3221  Comfort

203 / 196 l 

87 / 84 l 

n 216 / 0,590 kWh ¹ 

SN-T 

181,7 / 60 / 62,9 ¹ 

1 

Бяло / бяло

CUP 3513 в бяло / бяло
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Автоматични хладилник-фризери със SmartFrost

Управление
 · Механично управление 
 · Функция CoolPlus

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
 · Рафт за бутилки
 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · SmartFrost: Лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус 

 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Форма за кубчета за лед

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки с механика за отваряне 
 · при CUP 2901 и моделите CUef/sl 
 · Ергономични лостови дръжки при 
моделите CU

 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки 
отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Автоматични хладилник-
фризери със SmartFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CUef 3311  

218 / 210 l 

86 / 84 l 

n 210 / 0,575 kWh ¹ 

SN-ST 

181,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CU 3311  

218 / 210 l 

86 / 84 l 

n 210 / 0,575 kWh ¹ 

SN-ST 

181,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Бяло / бяло
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1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Затворените от всички 
страни чекмеджета с 
прозрачна предна част 
са изключително високи 

и могат да се изваждат – така  осигуряват оп-
тимална прегледност и възможност за съхра-
нение на продуктите. Междинни плотове от за-
калено трислойно стъкло във фризерното 
отделение могат да се изваждат. Така въз-
никва VarioSpace – практичната система за 
осигуряване на допълнително пространство за 
продуктите.

Едно практично и кра-
сиво решение за съхра-
нението на напитки 
предлага рафтът за бу-

тилки. Върху него могат да се съхраняват до 
пет бутилки, спестявайки място във вътреш-
ното пространство.

С Comfort GlassLine  
моделите от серията 
Comfort получават висо-
кокачествено стъклено 

оборудване на вътрешната врата. Основни ха-
рактеристики на Comfort GlassLine са сатини-
раните стъклени плотове от закалено три-
слойно стъкло, иноксовите лайстни и кра- 
сивата пластмасова рамка. За сигурното съх-
ранение на хранителните продукти на вътреш-
ната част на вратата поставките за кенове и 
бутилки разполагат с преместващ се държач. 

CUef 2811  

218 / 210 l 

54 / 53 l 

n 191 / 0,523 kWh ¹ 

SN-ST 

161,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CU 2811  

218 / 210 l 

54 / 53 l 

n 191 / 0,523 kWh ¹ 

SN-ST 

161,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Бяло / бяло

CUPsl 2901  Comfort

203 / 196 l 

55 / 54 l 

n 196 / 0,536 kWh ¹ 

SN-T 

162,3 / 60 / 62,9 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

CUP 2901 в бяло / бяло
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1 Класификация на типа уред 07 Комбинирани хладилник-фризери  
        (4-звездна фризерна камера)

2  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от 
стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира 
изцяло без използването на дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Комбинирани хладилник-фризери със SmartFrost        Автоматични хладилник-фризери със SmartFrost 

Търговско наименование

Може да се закупи и в бяло като

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 

Полезен обем Общо 

Полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Маркировка със звезди ⁴ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁵ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Хладилно отделение 

Размразяване 

Осветление 

Динамично охлаждане 

Кутии за плодове/зеленчуци 

Поставка за бутилки 

Вътрешна част на вратата 

 

Фризерно отделение 

NoFrost / SmartFrost 

Размразяване 

Функция CoolPlus 

Форма за кубчета за лед 

 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването 

Лостова дръжка 

   с интегрирана механика за отваряне 

SmartSteel 

Електронно управление 

Дизайн 

 

 

 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

CPesf 4613 
Comfort

07 

m 

339 / 0,927 kWh 

432 l 

337 l 

95 l 

4 

30 h 

8 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

184 / 75 / 63 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05

CP 4613 
Comfort

07 

m 

339 / 0,927 kWh 

432 l 

337 l 

95 l 

4 

30 h 

8 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

184 / 75 / 63 

 

 

• 

• 

 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05

CPesf 3813 
Comfort

07 

K ² 

153 / 0,419 kWh ² 

319 l 

229 l 

90 l 

4 

29 h 

12 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

201,1 / 60 / 63,1 ² 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06

CP 3813 
Comfort

07 

K ² 

153 / 0,419 kWh ² 

319 l 

229 l 

90 l 

4 

29 h 

12 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

201,1 / 60 / 63,1 ² 

 

 

• 

• 

 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06

CPbs 3413 
Comfort

07 

K ² 

145 / 0,396 kWh ² 

278 l 

188 l 

90 l 

4 

29 h 

12 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

181,7 / 60 / 63,1 ² 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06

CPesf 3413 
Comfort

CP 3413

07 

K ² 

145 / 0,396 kWh ² 

278 l 

188 l 

90 l 

4 

29 h 

12 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

181,7 / 60 / 63,1 ² 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера  -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

Комбинирани хладилник-фризери със SmartFrost        Автоматични хладилник-фризери със SmartFrost 

CUesf 4023 
Comfort

CU 4023

07 

m 

297 / 0,811 kWh 

368 l 

278 l 

90 l 

4 

25 h 

9 kg 

SN-ST 

38 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

201,1 / 60 / 63,1 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06

CUPesf 3513 
Comfort

CUP 3513

07 

n ² 

219 / 0,599 kWh ² 

319 l 

229 l 

90 l 

4 

25 h 

9 kg 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

 

• 

 

 

181,7 / 60 / 63,1 ² 

 

 

• 

• 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

01, 05, 06

CUef 3311

CU 3311

07 

n ² 

210 / 0,575 kWh ² 

294 l 

210 l 

84 l 

4 

27 h 

4 kg 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

• 

 

 

181,2 / 55 / 62,9 ² 

 

 

• 

• (освен CU 3311) 

• 

 

SwingLine 

 

 

 

01, 05

CUPsl 3221 
Comfort

CUP 3221

07 

n ² 

216 / 0,590 kWh ² 

280 l 

196 l 

84 l 

4 

27 h 

4 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

• 

 

 

181,7 / 60 / 62,9 ² 

 

 

• 

• 

 

 

SwingLine 

 

 

 

01, 05

CUPsl 2901 
Comfort

CUP 2901

07 

n ² 

196 / 0,536 kWh ² 

250 l 

196 l 

54 l 

4 

25 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

• 

 

 

162,3 / 60 / 62,9 ² 

 

 

• 

• 

 

 

SwingLine 

 

 

 

01, 05

CUef 2811

CU 2811

07 

n ² 

191 / 0,523 kWh ² 

263 l 

210 l 

53 l 

4 

25 h 

4 kg 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

Рафт за бутилки 

Comfort 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

• 

 

 

161,2 / 55 / 62,9 ² 

 

 

• 

• (освен CU 2811) 

• 

 

SwingLine 

 

 

 

01, 05
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CTNesf 3663

За сигурната и дълготрайна свежест на про-
дуктите уредите със система NoFrost пред-
лагат хладилна мощност с професионално ка-
чество. Продуктите се замразяват с охладен 
циркулационен въздух и влажността на въз-
духа се отвежда навън. По този начин фризер-
ното пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost раз-
мразяването вече не е необходимо.

Почти всички врати от благородна стомана са 
оборудвани с повърхност SmartSteel. Тя на-
малява значително видимостта на отпечатъ-
ците от пръсти и е особено лесна за по-
чистване благодарение на висококачественото 
подобряване на свойствата на благородната 
стомана, като същевременно не се издрасква 
лесно. 

Мощната система PowerCooling осигурява 
бързото охлаждане на прясно поставените 
продукти и равномерната температура на ох-
лаждане в цялото вътрешно пространство. При 
отваряне на вратата контактният прекъсвач 
на вратата изключва вентилатора. Така се 
спестява ценна енергия.

Комбинирани хладилник-
фризери с NoFrost
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Управление
 · MagicEye със светодиоден (LЕD) 
температурен дисплей 

 · DuoCooling: Отделно регулиране и 
показание на температурата за хладилното 
и фризерното отделение с бутони 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на времето
 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата 
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost  

Механично управление (без CTP(esf) 3316)
 · Регулиране на температурата за 
хладилното отделение

 
Хладилно отделение

 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци при 
CTNes 4753, 

 · Чекмедже за плодове и зеленчуци, 
изтеглящо се върху колелца при CTNesf 3663 

 · Рафт за бутилки
 · Удобни за сервиране изваждащи се кутии 
VarioBox с гъвкави възможности за 
разместване при CTNes 4753 

 · Поставка за яйца 

Фризерно отделение
 · NoFrost: Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане
 · Форма за кубчета за лед 

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки с механика за отваряне 
 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Със своя дизайн плъз-
гащото се върху ко-
лелца прозрачно 
чекмедже за плодове 

и зеленчуци се вписва хармонично във вътреш-
ното пространство и предлага най-добрия из-
глед към съхраняваните хранителни продукти. 
С новия механизъм за изваждане върху колелца 
чекмеджето за плодове и зеленчуци може да 
се изтегля навън удобно и лесно.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Поставките на вратата 
на моделите Premium 
разполагат със сатини-
ран стъклен плот от за-

калено трислойно стъкло, съвършени по форма 
пластмасови странични профили, профили от 
благородна стомана и рафт за бутилки и ке-
нове с разместващ се държач за бутилки, га-
рантиращ сигурната им позиция. Поставките 
на вратата на моделите Premium-Glass Line се 
разместват на различна височина.

Комбинирани хладилник-
фризери с NoFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CTNes 4753  Premium

335 / 329 l 

118 / 84 l 

m 339 / 0,928 kWh 

SN-T 

186 / 75 / 63 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 

CTNesf 3663  Premium

257 / 246 l 

76 / 60 l 

n 223 / 0,610 kWh ¹ 

SN-T 

191,1 / 60 / 63 ¹ 

2 - DuoCooling 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CTN 3663 в бяло / бяло
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Управление при CTP(esf) 3316
 · MagicEye, LCD дисплей с дигитално 
показание на температурата 

 · Регулиране на температурата за 
хладилното отделение 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето 

 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperFrost 

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Динамично охлаждане с вентилатор при 
CTP(esf) 3316 

 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове 

 · Гладък, лесен за почистване вътрешен 
корпус с опорни колони за разместване на 
стъклените рафтове на различна височина

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
 · Чекмедже за плодове и зеленчуци 
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · SmartFrost: Лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус 

 · Форма за кубчета за лед 
 · Рафт от закалено трислойно стъкло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостови дръжки с механика за отваряне 
при CTP(esf) 3316 

 · Елегантни жлебовидни дръжки (без 
CTP(esf) 3316) 

 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Автоматични хладилник-фризери със SmartFrost

Автоматични хладилник-
фризери със SmartFrost

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като 

CTPesf 3316  Comfort

243 / 232 l 

77 / 75 l 

n 211 / 0,577 kWh ¹ 

SN-ST 

176,1 / 60 / 63 ¹ 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / фино сребро

CTPsl 2921  Comfort

225 / 216 l 

53 / 52 l 

n 201 / 0,549 kWh ¹ 

SN-T 

157,1 / 55 / 63 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

CTP 3316 в бяло / бяло CTP 2921 в бяло / бяло
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Мощната система 
PowerCooling осигу-
рява бързото охлаж-
дане на прясно поста-

вените хранителни продукти и равномерната 
температура на охлаждане в цялото вътрешно 
пространство. При отваряне на вратата кон-
тактният прекъсвач на вратата изключва вен-
тилатора. Така се спестява ценна енергия и 
се възпрепятства навлизането на топъл вън-
шен въздух.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

С технологията 
SmartFrost силно се на-
малява заскрежаването 
на вътрешното простран-

ство и на замразяваните продукти. Поради това 
размразяването е необходимо по-рядко. Вътреш-
ните стени са особено гладки и поради това лесни 
за почистване.

Хладилник-фризерите с 
широчина 55 см с горна 
камера получават висо-
кокачествено стъклено 

оборудване на вратата Comfort-GlassLine. Пос- 
тавките за кенове и бутилки разполагат със 
сатиниран стъклен плот от закалено трислойно 
стъкло и красива пластмасова рамка с раз-
местващ се държач за бутилките.

CTPsl 2541  Comfort

195 / 187 l 

45 / 44 l 

n 187 / 0,510 kWh ¹ 

SN-T 

140,1 / 55 / 63 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

CTP 2521  Comfort

195 / 187 l 

45 / 44 l 

n 187 / 0,510 kWh ¹ 

SN-T 

140,1 / 55 / 63 ¹ 

1 

Бяло / бяло

CTPsl 2121  Comfort

157 / 151 l 

45 / 44 l 

n 176 / 0,480 kWh ¹ 

SN-T 

124,1 / 55 / 63 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

CTPsl 2521 във фино сребро / фино сребро CTP 2121 в бяло / бяло
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Комбинирани хладилник-фризери с NoFrost  Автоматични хладилник-                    фризери със SmartFrost

1 Класификация на типа уред 07: Комбинирани хладилник-фризери 
                                                    (4-звездна фризерна камера)

2  Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях 
посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на 
дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 

Полезен обем Общо 

Полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Маркировка със звезди ⁴ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁵ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Хладилно отделение 

Размразяване 

Осветление 

Динамично охлаждане 

Кутии за плодове/зеленчуци 

    изваждащи се върху колелца 

Поставка за бутилки 

Вътрешна част на вратата 

Кутии VarioBox 

 

Фризерно отделение 

NoFrost / SmartFrost 

Размразяване 

Форма за кубчета за лед 

 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването 

Лостова дръжка с интегрирана 

механика за отваряне 

SmartSteel 

Електронно управление 

Дизайн 

 

 

Аксесоари (виж страница 88 – 91)

CTNes 4753 
Premium

07 

m 

339 / 0,928 kWh 

413 l 

329 l 

84 l 

4 

24 h 

11 kg 

SN-T 

43 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

2 

 

Рафт за бутилки 

Premium 

• 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

186 / 75 / 63 

 

 

• 

 

• 

• 

SwingLine 

 

 

01, 16, 17

CTNesf 3663 
Premium

07 

n ² 

223 / 0,610 kWh ² 

306 l 

246 l 

60 l 

4 

20 h 

8 kg 

SN-T 

43 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

1 

• 

Рафт за бутилки 

Premium 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

191,1 / 60 / 63 ² 

 

 

• 

 

• 

• 

SwingLine 

 

 

01, 05

CTN 3663 
Premium

07 

n ² 

223 / 0,610 kWh ² 

306 l 

246 l 

60 l 

4 

20 h 

8 kg 

SN-T 

43 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

1 

• 

Рафт за бутилки 

Premium 

 

 

 

NoFrost 

автоматично 

• 

 

 

191,1 / 60 / 63 ² 

 

 

• 

 

 

• 

SwingLine 

 

 

01, 05

CTPesf 3316 
Comfort

07 

n ² 

211 / 0,577 kWh ² 

307 l 

232 l 

75 l 

4 

24 h 

6 kg 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

176,1 / 60 / 63 ² 

 

 

• 

 

• 

• 

SwingLine 

 

 

01, 05

CTP 3316 
Comfort

07 

n ² 

211 / 0,577 kWh ² 

307 l 

232 l 

75 l 

4 

24 h 

6 kg 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

• 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

176,1 / 60 / 63 ² 

 

 

• 

 

 

• 

SwingLine 

 

 

01, 05
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Комбинирани хладилник-фризери с NoFrost  Автоматични хладилник-                    фризери със SmartFrost

3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера  -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

CTPsl 2921 
Comfort

07 

n ² 

201 / 0,549 kWh ² 

268 l 

216 l 

52 l 

4 

24 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

157,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTP 2921 
Comfort

07 

n ² 

201 / 0,549 kWh ² 

268 l 

216 l 

52 l 

4 

24 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

157,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTPsl 2541 
Comfort

07 

n ² 

187 / 0,510 kWh ² 

231 l 

187 l 

44 l 

4 

22 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

140,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTPsl 2521 
Comfort

07 

n ² 

187 / 0,510 kWh ² 

231 l 

187 l 

44 l 

4 

22 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

140,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTP 2521 
Comfort

07 

n ² 

187 / 0,510 kWh ² 

231 l 

187 l 

44 l 

4 

22 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

140,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTPsl 2121 
Comfort

07 

n ² 

176 / 0,480 kWh ² 

195 l 

151 l 

44 l 

4 

22 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

124,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01

CTP 2121 
Comfort

07 

n ² 

176 / 0,480 kWh ² 

195 l 

151 l 

44 l 

4 

22 h 

4 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.0 A 

 

 

автоматично 

 

LED 

1 

 

 

Comfort 

 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

• 

 

 

124,1 / 55 / 63 ² 

 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

01
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Управление (без K(sl) 2814)
 · MagicEye със сензорна електроника, LCD 
дисплей с дигитално показание на 
температурата при K(es) 4270

 · MagicEye, LCD дисплей с графично 
показание на температурата при K 3120

 · Автоматика SuperCool
 · Звукова аларма за вратата при K(es) 4270
 · HomeDialog-ready: може да се оборудва 
допълнително с пакет от принадлежности 
при K(es) 4270

Механично управление при K(sl) 2814
 · Регулиране на температурата за 
хладилното отделение

 · SuperCool функция

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Циркулационно охлаждане с вентилатор 
(без K(sl) 2814)

 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове при K(es) 4270

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове при моделите 
Comfort

 · Светодиодно (LED) таванно осветление при 
K(es) 4270

 · Светодиодно (LED) осветление при 
моделите Comfort

 · Рафт за бутилки
 · Удобни за сервиране изваждащи се кутии 
VarioBox с гъвкави възможности за 
разместване при K(es) 4270

 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци, 
изтеглящи се върху телескопични шини при 
K(es) 4270

 · Поставка за яйца

Фризерна камера при K(sl) 2814
 · Форма за кубчета за лед

Свободностоящи хладилници

Свободностоящи хладилници

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

Kes 4270  Premium

405 / 383 l 

 

m 148 / 0,404 kWh 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана

K 4270  Premium

405 / 383 l 

 

m 148 / 0,404 kWh 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 

1 

Бяло / бяло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine 
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне (без К 2814)

 · Ергономична лостова дръжка при K 2814 
 · Възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата
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Елегантното и прецизно 
управление MagicEye с 
LC дисплей и графично 
показание на темпера-

турата осигурява точно до градус спазване на 
избраната температура. Обслужването е 
лесно и удобно благодарение на ясната под-
редба на функционалните бутони. Функцията 
SuperCool понижава температурата до +2°C 
– идеална за бързото охлаждане на прясно 
поставените хранителни продукти. 

Едно практично и кра-
сиво решение за съхра-
нението на напитки 
предлага рафтът за бу-

тилки. Върху него могат да се съхраняват до 
пет бутилки, спестявайки място във вътреш-
ното пространство.

Елегантното оборуд-
ване GlassLine е не-
чупливо, не се издрас-
ква и се почиства лесно. 

Плотовете са от сатинирано закалено три-
слойно стъкло. Хармоничната картина се за-
вършва с атрактивното обкантване от благо-
родна стомана.

K 3120  Comfort

310 / 297 l 

 

m 138 / 0,376 kWh 

SN-T 

144,7 / 60 / 63,1 

1 

Бяло / бяло

Ksl 2814  Comfort

241 / 229 l 

22 / 21 l 

n 178 / 0,485 kWh ¹ 

SN-ST 

140,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Фино сребро / фино сребро

K 2814  Comfort

241 / 229 l 

22 / 21 l 

n 178 / 0,485 kWh ¹ 

SN-ST 

140,2 / 55 / 62,9 ¹ 

1 

Бяло / бяло

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 
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Управление при Premium моделите
 · MagicEye с дигитален температурен дисплей
 · Автоматика-SuperCool при TP 1760 
 · Автоматика-SuperFrost с регулиране на 
времето при TP 1764 

 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperCool при ТР 1760

 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperFrost при ТР 1764

Механично управление при Comfort моделите
 · Регулиране на температурата за 
хладилното отделение

 · Функция CoolPlus при TPesf 1714, TP 1514, T 1504

Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Рафтове GlassLine – един с възможност за 
разделяне на две части и пъхването им 
една под друга 

 · Поставки на вратата Premium GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове при моделите 
Premium

 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове при моделите 
Comfort.

 · Светодиодно (LED) вътрешно осветление 
при моделите Premium

 · Вътрешно осветление при моделите Comfort
 · Чекмеджета за плодове и зеленчуци
 · Поставка за яйца

Фризерно отделение
 · Форма за кубчета за лед

Предимства на оборудването
 · Дизайн HardLine при TPesf 1714 
 · Дизайн SwingDesign (без TPesf 1714) 
 · Лостова дръжка от благородна стомана 
при TPesf 1714 

 · Ергономична лостова дръжка (без TPesf 
1714 и Т 1504)

 · Жлебовидна дръжка при T 1504 
 · Възможност за монтаж под плот и за 
вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух 
през отвори в работния плот) и свалящ се 
горен плот при моделите Comfort

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред

 · Сменяемо окачване на вратата 

Малки хладилници

Малки хладилници

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

TP 1764  Premium

124 / 118 l 

19 / 18 l 

K 99 / 0,270 kWh ¹ 

SN-T 

85 / 60,1 / 62,8 ¹ 

1 

Бяло / бяло

TP 1760  Premium

160 / 154 l 

 

K 64 / 0,173 kWh ¹ 

SN-T 

85 / 60,1 / 62,8 ¹ 

1 

Бяло / бяло
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1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

В 4-звездната фри-
зерна камера пресните 
хранителни продукти 
могат да се замразяват 

и да се съхраняват дългосрочно. Температу-
рите от -18°C и по-ниски гарантират едно ща-
дящо съхранение на хранителните запаси, за-
пазващо техните витамини и минерали.

Електрониката гаранти- 
ра точното спазване на 
избраната температура. 
Дигиталното показание 

в управлението MagicEye информира с един по-
глед за температурата в хладилното отделе-
ние. Функцията SuperCool при ТР 1760 пони-
жава температурата в хладилното отделение 
до +2°C – идеална за бързото охлаждане на 
прясно поставени хранителни продукти.

Иновативни малки хла-
дилници в едно ново 
енергоспестяващо из-
мерение: В най-добрия 

клас на енергийна ефективност A+++ уре-
дите са с около 48% по-икономични в срав-
нение с горната гранична стойност на енер-
гиен клас A+.

TPesf 1714  Comfort

133 / 125 l 

19 / 18 l 

n 146 / 0,399 kWh ¹ 

SN-ST 

85 / 60,1 / 61 ¹ 

1 

Благородна стомана / фино сребро

TP 1514  Comfort

123 / 116 l 

17 / 17 l 

n 143 / 0,391 kWh ¹ 

SN-ST 

85 / 55,4 / 62,3 ¹ 

1 

Бяло / бяло

T 1504  

123 / 116 l 

17 / 17 l 

m 182 / 0,498 kWh 

SN-ST 

85 / 55,4 / 62,3 

1 

Бяло / бяло
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Малки хладилници

Механично управление
 · Регулиране на температурата на 
хладилното отделение

 · Функция CoolPlus при T 1414, T 1404

 · Хладилно отделение
 · Автоматично размразяване
 · Рафтове GlassLine 
 · Поставки на вратата Comfort GlassLine с 
държачи за бутилки и кенове при моделите 
Comfort 

 · Вътрешно осветление 
 · Чекмедже за плодове и зеленчуци
 · Поставка за яйца
 · 0-звездна фризерна камера (0°C до -6°C) 
при TX 1021

Фризерно отделение
 · Форма за кубчета за лед

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingDesign 
 · Ергономична лостова дръжка (без T 1404 и 
T 1400) 

 · Жлебовидна дръжка  при T 1404 и T 1400 
 · Възможност за монтаж под плот и за 
вграждане благодарение на фронталната 
вентилация (отвеждане на отпадния въздух 
през отвори в работния плот) и свалящ се 
горен плот

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред

 · Сменяемо окачване на вратата 

Малки хладилници

Общ/полезен обем Хладилно отделение 

 от него 0-звездна фризерна камера 

 Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

T 1414  Comfort

112 / 107 l 

 

15 / 15 l 

m 177 / 0,484 kWh 

SN-ST 

85 / 50,1 / 62 

1 

Бяло / бяло
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В 4-звездната фри-
зерна камера пресните 
хранителни продукти 
могат да се замразяват 

и да се съхраняват дългосрочно. Температу-
рите от -18°C и по-ниски гарантират едно ща-
дящо съхранение на хранителните запаси, за-
пазващо техните витамини и минерали.

Рафтовете GlassLine  
от закалено трислойно 
стъкло могат да се раз-
местват на различна ви-

сочина в зависимост от индивидуалните 
нужди. Те са устойчиви на счупване и надрас-
кване и са лесни за почистване. Благодарение 
на един рафт, разделящ се на две части с въз-
можност за пъхването им една под друга, бързо 
може да се направи място дори и за по-високи 
съдове.

Основни характеристи- 
ки на Comfort GlassLine 
са сатинираните стък- 
лени плотове от закале- 

но трислойно стъкло, иноксовите лайстни и 
красивата пластмасова рамка. За сигурното 
съхранение на хранителните продукти на 
вътрешната част на вратата поставките за 
кенове и бутилки разполагат с преместващ се 
държач.

T 1404  

112 / 107 l 

 

15 / 15 l 

m 177 / 0,484 kWh 

SN-ST 

85 / 50,1 / 62 

1 

Бяло / бяло

T 1400  

141 / 136 l 

 

 

m 118 / 0,321 kWh 

SN-ST 

85 / 50,1 / 62 

1 

Бяло / бяло

TX 1021  Comfort

102 / 86 l 

7 / 6 l 

 

m 113 / 0,309 kWh 

SN-ST 

63 / 55,4 / 62,4 

1 

Бяло / бяло
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1 Класификация на типа уред  01: Хладилници 
03: Комбинирани хладилник-фризери (0-зв. фризерна камера) 
07: Комбинирани хладилник-фризери  
      (4-звездна фризерна камера)

2 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от 
стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления 
не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко 
разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално.

Свободностоящи и малки хладилници

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 

Полезен обем Общо 

Полезен обем Хладилно отделение 

  от него 0-звездна фризерна камера ⁴ 

  Фризерно отделение 

Маркировка със звезди ⁵ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁶ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Хладилно отделение 

Размразяване 

Осветление 

Динамично охлаждане 

Кутии за плодове/зеленчуци

    изваждащи се върху колелца 

Поставка за бутилки 

Автоматика SuperCool  

Вътрешна част на вратата 

Фризерно отделение 

Размразяване 

Автоматика SuperFrost 

Функция CoolPlus 

 

Форма и обозначение 

Бокс / малък- / свободностоящ уред 

Работен плот на височината на плота 

Може да се монтира под плот 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването
SmartSteel 

Вид на управлението 

Дизайн 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

Kes 4270 
Premium

01 

m 

148 / 0,404 kWh 

383 l 

383 l 

 

 

 

 

 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

• 

Рафт за бутилки 

• 

Premium 

 

 

 

 

 

 

– / – / • 

 

 

 

185,2 / 60 / 63 

 

 

• 

електронно 

SwingLine 

01, 16, 17, 19

K 4270 
Premium

01 

m 

148 / 0,404 kWh 

383 l 

383 l 

 

 

 

 

 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

автоматично 

LED таванно 

• 

2 

• 

Рафт за бутилки 

• 

Premium 

 

 

 

 

 

 

– / – / • 

 

 

 

185,2 / 60 / 63 

 

 

 

електронно 

SwingLine 

01, 19

K 3120 
Comfort

01 

m 

138 / 0,376 kWh 

297 l 

297 l 

 

 

 

 

 

SN-T 

39 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

LED 

• 

2 

 

Рафт за бутилки 

• 

Comfort 

 

 

 

 

 

 

– / – / • 

 

 

 

144,7 / 60 / 63,1 

 

 

 

електронно 

SwingLine 

01

Ksl 2814 
Comfort

07 

n ² 

178 / 0,485 kWh ² 

250 l 

229 l 

 

21 l 

4 

15 h 

2 kg 

SN-ST 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

 

Рафт за бутилки 

 

Comfort 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / – / • 

 

 

 

140,2 / 55 / 62,9 ² 

 

 

 

механично 

SwingLine 

01

K 2814 
Comfort

07 

n ² 

178 / 0,485 kWh ² 

250 l 

229 l 

 

21 l 

4 

15 h 

2 kg 

SN-ST 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

 

Рафт за бутилки 

 

Comfort 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / – / • 

 

 

 

140,2 / 55 / 62,9 ² 

 

 

 

механично 

SwingLine 

01

TP 1764 
Premium

07 

K ² 

99 / 0,270 kWh ² 

136 l 

118 l 

 

18 l 

4 

17 h 

2 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

 

 

 

Premium 

 

ръчно 

с регулиране на времето 

 

 

 

– / • / – 

• 

 

 

85 / 60,1 / 62,8 ² 

 

 

 

механично 

SwingDesign
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010 6 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

TP 1760 
Premium

01 

K ² 

64 / 0,173 kWh ² 

154 l 

154 l 

 

 

 

 

 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

LED 

 

2 

 

 

• 

Premium 

 

 

 

 

 

 

– / • / – 

• 

 

 

85 / 60,1 / 62,8 ² 

 

 

 

механично 

SwingDesign

TPesf 1714 
Comfort

07 

n ² 

146 / 0,399 kWh ² 

143 l 

125 l 

 

18 l 

4 

10 h 

2 kg 

SN-ST 

41 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

2 

 

 

 

Comfort 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 60,1 / 61 ² 

 

 

 

механично 

HardLine 

16, 17

TP 1514 
Comfort

07 

n ² 

143 / 0,391 kWh ² 

133 l 

116 l 

 

17 l 

4 

10 h 

2 kg 

SN-ST 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

1 

 

 

 

Comfort 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 55,4 / 62,3 ² 

 

 

 

механично 

SwingDesign

T 1504

07 

m 

182 / 0,498 kWh 

133 l 

116 l 

 

17 l 

4 

10 h 

2 kg 

SN-ST 

41 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

1 

 

 

 

Пластмаса 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 55,4 / 62,3 

 

 

 

механично 

SwingDesign

T 1414 
Comfort

07 

m 

177 / 0,484 kWh 

122 l 

107 l 

 

15 l 

4 

10 h 

2 kg 

SN-ST 

41 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

1 

 

 

 

Comfort 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 50,1 / 62 

 

 

 

механично 

SwingDesign

T 1404

07 

m 

177 / 0,484 kWh 

122 l 

107 l 

 

15 l 

4 

10 h 

2 kg 

SN-ST 

41 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

1 

 

 

 

Пластмаса 

 

ръчно 

 

• 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 50,1 / 62 

 

 

 

механично 

SwingDesign

T 1400

01 

m 

118 / 0,321 kWh 

136 l 

136 l 

 

 

 

 

 

SN-ST 

38 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

автоматично 

Ел. крушка 

 

1 

 

 

 

Пластмаса 

 

 

 

 

 

 

– / • / – 

• 

• 

 

85 / 50,1 / 62 

 

 

 

механично 

SwingDesign

TX 1021 
Comfort

03 

m 

113 / 0,309 kWh 

86 l 

86 l 

6 l 

 

 

 

 

SN-ST 

39 dB(A) 

220-240V~ 

0.8 A 

 

 

ръчно 

Ел. крушка 

 

2 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

 

 

 

• / – / – 

 

 

 

63 / 55,4 / 62,4 

 

 

 

механично 

SwingDesign

4 0-звездна фризерна камера (0°C до -6°C)
5 4 Фризерна камера -18°C  

или по-студено
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Управление за моделите Premium
 · MagicEye управление със сензорна 
електроника, LCD дисплей с дигитално 
показание на температурата

 · Автоматика SuperFrost с регулиране в 
зависимост от количествата

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · Система HomeDialog
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost, FrostControl и 
защита от достъпа на деца

Управление при моделите Comfort
 · MagicEye, LCD дисплей с графично 
показание на температурата

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата,  SuperFrost и защита от 
достъпа на деца

Фризерно отделение
 · NoFrost: автоматично размразяване 
 · Динамично охлаждане
 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна 
част

 · Светодиодно (LED) осветление в предния 
корпус при GNes 3076 и GNP 3056

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Чекмедже за зелени подправки и малки 
зърнести плодове

 · Автоматичен ледогенератор (IceMaker) за 
свързване с водопроводната мрежа 3/4“ 
при GNes 3076

Фризери с NoFrost

Фризери с NoFrost

Общ/полезен обем Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

GNP 3056  Premium

304 / 257 l 

n 245 / 0,670 kWh ¹ 

SN-T 

184,1 / 60 / 63 ¹ 

1 

Бяло / бяло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingLine
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне

 · Възможност за монтаж плътно до стената 
и възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Vario-енергоспестяващ плот – може да се 
достави като допълнителен аксесоар

 · Сменяемо окачване на вратата
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Ако за съхранението на 
запасите не е необхо-
димо цялото вътрешно 
пространство, неиз-

ползваните чекмеджета при фризерите NoFrost 
и хладилника с BioFresh могат да бъдат изклю-
чени чрез доставяния като допълнителен ак-
сесоар Vario-енергоспестяващ плот. По този 
начин консумацията на електроенергия може 
да се намали още веднъж с до 50 %.

С автоматиката 
SuperFrost се достига 
температура от до -32°C. 
Бързото понижаване на 

температурата създава студов резерв за замра-
зяване, запазващ витамините на продуктите. 
След приключването на процеса на замразяване 
уредът превключва автоматично обратно на на-
строената температура. 

За сигурната и дълго-
трайна свежест на про-
дуктите уредите със 
система NoFrost пред-

лагат хладилна мощност с професионално ка-
чество. Продуктите се замразяват с охладен 
циркулационен въздух и влажността на въз-
духа се отвежда навън. По този начин фризер-
ното пространство никога не се заледява и 
хранителните продукти не се покриват със 
скреж. С комфорта на системата NoFrost раз-
мразяването вече не е необходимо.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

GNes 3076  Premium

304 / 252 l 

m 309 / 0,844 kWh 

SN-T 

185,2 / 60 / 63 

1 

Благородна стомана със SmartSteel / благ. стомана 

GN 3023  Comfort

304 / 257 l 

m 312 / 0,854 kWh 

SN-T 

184,1 / 60 / 63 

1 

Бяло / бяло

GN 2323  Comfort

226 / 185 l 

m 262 / 0,716 kWh 

SN-T 

144,7 / 60 / 63 

1 

Бяло / бяло

GNsl 2323  във фино сребро / фино сребро
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Управление
 · MagicEye управление, LCD дисплей с 
графично показание на температурата 

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата при G 4013 и  
G 3513

 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost и защитата от 
достъпа на деца

Фризерно отделение
 · SmartFrost: лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус

 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · Осветление в предната част при G 4013 и  
G 3513

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

 · Чекмедже за зелени подправки и малки 
зърнести плодове при G 4013 и G 3513

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingDesign
 · Лостова дръжка с интегрирана механика за 
отваряне 

 · Възможност за монтаж плътно до стената 
и възможност за вграждане благодарение 
на фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред, транспортни колелца и дръжки отзад

 · Сменяемо окачване на вратата

Фризери със SmartFrost

Фризери със SmartFrost

Общ/полезен обем Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

G 4013  Comfort

413 / 399 l 

n 286 / 0,783 kWh ¹ 

SN-T 

194,7 / 69,7 / 75 ¹ 

1 

Бяло / бяло

G 3513  Comfort

362 / 350 l 

n 264 / 0,722 kWh ¹ 

SN-T 

175,1 / 69,7 / 75 ¹ 

1 

Бяло / бяло
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Елегантното и прецизно 
управление MagicEye с 
LCD дисплей и графично 
показание на темпера-

турата осигурява точно до градус спазване на 
избраната температура. Обслужването е лесно 
и удобно благодарение на ясната подредба на 
функционалните бутони. Автоматиката 
SuperFrost по-бързо понижава температурата 
и създава студов резерв за замразяване, за-
пазващ витамините на продуктите.

Чрез технологията 
SmartFrost силно се на-
малява заскрежаването 
на вътрешното простран-

ство и на замразяваните продукти. Поради това 
размразяването е необходимо много по-рядко. 
Вътрешните стени са особено гладки и лесни за 
почистване. Чекмеджетата и междинните пло-
тове от закалено трислойно стъкло могат да бъ-
дат изваждани удобно. Така вътрешното прос-
транство може да се използва като VarioSpace 
дори и за по-големи продукти.

Всички чекмеджета и 
намиращите се под тях 
междинни плотове мо-
гат да се изваждат. Така 

възниква VarioSpace – практичната система 
за осигуряване на допълнително пространство 
за продуктите, за да може бързо да се осигури 
място дори и за най-голямата торта.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

GP 2733  Comfort

232 / 224 l 

n 206 / 0,562 kWh ¹ 

SN-T 

164,4 / 60 / 63,2 ¹ 

1 

Бяло / бяло

GP 2433  Comfort

197 / 190 l 

n 191 / 0,522 kWh ¹ 

SN-T 

144,7 / 60 / 63,2 ¹ 

1 

Бяло / бяло

GP 2033  Comfort

162 / 156 l 

n 175 / 0,479 kWh ¹ 

SN-T 

125 / 60 / 63,2 ¹ 

1 

Бяло / бяло
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Лостовите дръжки са поставени ергоно-
мично на съответната височина на вратата, 
осигурявайки оптимален комфорт при отва-
ряне. 

Електрониката на моделите Premium гаран-
тира точното спазване на избраната темпе-
ратура. Дигиталният дисплей в управле-
нието MagicEye информира с един поглед за 
температурата във фризерното пространство 
с точност до градус.

Горният плот на малките фризери е изклю-
чително здрав. Той е устойчив на срязване и 
издраскване, както и на горещина. 

Малки фризери

Малък фризер

Общ/полезен обем Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

 

Може да се закупи и като

GP 1476  Premium

106 / 103 l 

n 151 / 0,413 kWh ¹ 

SN-T 

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹ 

1 

Бяло / бяло

GPesf 1476 в благородна стомана / фино 

сребро (дълбочина: 61 cm)
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Затворените от всички 
страни чекмеджета с 
прозрачна предна част 
са изключително високи 

и могат да се изваждат – така  осигуряват оп-
тимална прегледност и възможност за съхра-
нение на продуктите. 

Управление при GP(esf) 1476
 · MagicEye управление с LCD дисплей с 
дигитално показание на температурата

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost, FrostControl и 
защита от достъпа на деца

Управление при G 1223 и G 1213
 · MagicEye управление с LCD дисплей с 
графично показание на температурата

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето

 · Светлинен предупредителен сигнал при 
неизправност

 · Контролни индикатори за режима на 
работа и SuperFrost

Фризерно отделение
 · SmartFrost: лесно размразяване 
благодарение на гладкия и лесен за 
почистване вътрешен корпус

 · Система FrostSafe със затворени от всички 
страни чекмеджета с прозрачна предна част

 · VarioSpace чрез изваждащи се чекмеджета 
и междинни стъклени плотове

Чрез технологията 
SmartFrost силно се на-
малява заскрежаването 
на вътрешното простран-

ство и на замразяваните продукти. Поради това 
размразяването е необходимо много по-рядко. 
Вътрешните стени са особено гладки и лесни за 
почистване. Чекмеджетата и междинните пло-
тове от закалено трислойно стъкло могат да бъ-
дат изваждани удобно. Така вътрешното прос-
транство може да се използва като VarioSpace дори 
и за по-големи продукти. 

С автоматиката 
SuperFrost се достига 
температура от до -32°C. 
Бързото понижаване на 

температурата създава студов резерв за замра-
зяване, запазващ витамините на продуктите. 
След приключването на процеса на замразяване 
уредът превключва автоматично обратно на на-
строената температура.

1 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. 
Ако тези приспособления не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията 
на енергия се увеличава минимално. 

Малки фризери

Общ/полезен обем Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Врата / странични стени 

G 1223  Comfort

101 / 98 l 

m 190 / 0,518 kWh 

SN-T 

85,1 / 55,3 / 62,4 

1 

Бяло / бяло

G 1213  

101 / 98 l 

m 190 / 0,518 kWh 

SN-T 

85,1 / 55,3 / 62,4 

1 

Бяло / бяло

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingDesign (без GPesf 1476)
 · Дизайн HardLine (при GPesf 1476)
 · Ергономична лостова дръжка  
(без GPesf 1476)

 · Лостова дръжка от благородна стомана 
(при GPesf 1476)

 · Жлебовидна дръжка (при G 1213)
 · Възможност за вграждане благодарение на 
фронталната вентилация

 · Регулируеми на височина опорни крачета 
отпред

 · Сменяемо окачване на вратата
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Фризери с NoFrost

1 Класификация на типа уред  08: Фризери 2 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях 
посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Уредът може да функционира изцяло без използването на 
дистанционера, но има малко по-висока консумация на електроенергия.

Фризери със SmartFrost

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 

Полезен обем Общо 

Маркировка със звезди ⁴ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁵ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Фризерно отделение 

NoFrost / SmartFrost 

Размразяване 

Автоматика SuperFrost 

Осветление 

VarioSpace 

Акумулатори за студ 

Чекмеджета  

Чекмедже за билки/малки плодове 

Ледогенератор (IceMaker) ⁶ 

    Производство на кубчета лед за 24 ч. 

    Запаси от кубчета лед 

 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването 

Интерфейс 

SmartGrid-ready 

Изолационна плоча може да се достави 

Дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

Аксесоари (виж страница 88 – 91)

GNP 3056 
Premium

08 

n ² 

245 / 0,670 kWh ² 

257 l 

4 

24 h 

20 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

NoFrost 

автоматично 

според количеството 

LED 

• 

2 

7 + 1 

• 

 

 

 

 

 

184,1 / 60 / 63 ² 

 

 

HomeDialog 

• 

• 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

04, 05, 06, 19

GNes 3076 
Premium

08 

m 

309 / 0,844 kWh 

252 l 

4 

24 h 

18 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

NoFrost 

автоматично 

според количеството 

LED 

• 

2 

7 + 1 

• 

Връзка с вод. мрежа 3/4“ 

0,8 kg 

1,5 kg 

 

 

185,2 / 60 / 63 

 

 

HomeDialog 

 

• 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

03, 04, 05, 16, 17, 19

GN 3023 
Comfort

08 

m 

312 / 0,854 kWh 

257 l 

4 

24 h 

20 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

NoFrost 

автоматично 

според времето 

 

• 

 

7 + 1 

• 

 

 

 

 

 

184,1 / 60 / 63 

 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

04, 05, 06

GN 2323 
Comfort

08 

m 

262 / 0,716 kWh 

185 l 

4 

24 h 

16 kg 

SN-T 

42 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

NoFrost 

автоматично 

според времето 

 

• 

 

5 + 1 

• 

 

 

 

 

 

144,7 / 60 / 63 

 

 

 

 

• 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

04, 05, 06

G 4013 
Comfort

08 

n ² 

286 / 0,783 kWh ² 

399 l 

4 

34 h 

26 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

Електрическа крушка 

• 

 

8 + 1 

• 

 

 

 

 

 

194,7 / 69,7 / 75 ² 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

05

G 3513 
Comfort

08 

n ² 

264 / 0,722 kWh ² 

350 l 

4 

34 h 

25 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

Електрическа крушка 

• 

 

7 + 1 

• 

 

 

 

 

 

175,1 / 69,7 / 75 ² 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

05
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3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 4 Фризерна камера -18°C или по-студено

5 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C
6   Ледогенератор (IceMaker) – може да се изключва, автоматично приготвяне на 

 кубчета лед, за свързване с водопроводната мрежа 3/4“

Малки фризери със SmartFrostФризери със SmartFrost

GP 2733 
Comfort

08 

n ² 

206 / 0,562 kWh ² 

224 l 

4 

28 h 

22 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

 

• 

 

7 

 

 

 

 

 

 

164,4 / 60 / 63,2 ² 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06

GP 2433 
Comfort

08 

n ² 

191 / 0,522 kWh ² 

190 l 

4 

26 h 

22 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

 

• 

 

6 

 

 

 

 

 

 

144,7 / 60 / 63,2 ² 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06

GP 2033 
Comfort

08 

n ² 

175 / 0,479 kWh ² 

156 l 

4 

24 h 

19 kg 

SN-T 

41 dB(A) 

220-240V~ 

1.3 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

 

• 

 

5 

 

 

 

 

 

 

125 / 60 / 63,2 ² 

 

 

 

 

 

SwingLine 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06

GPesf 1476 
Premium

08 

n ² 

151 / 0,413 kWh ² 

103 l 

4 

24 h 

11 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.9 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според количеството 

 

• 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

85,1 / 60,2 / 61 ² 

 

 

 

 

 

HardLine 

 

 

 

 

 

 

 

05, 16, 17

GP 1476 
Premium

08 

n ² 

151 / 0,413 kWh ² 

103 l 

4 

24 h 

11 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

0.9 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според количеството 

 

• 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

85,1 / 60,2 / 62,8 ² 

 

 

 

 

 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

05

G 1223 
Comfort

08 

m 

190 / 0,518 kWh 

98 l 

4 

26 h 

11 kg 

SN-T 

43 dB(A) 

220-240V~ 

0.9 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

 

• 

 

3 

 

 

 

 

 

 

85,1 / 55,3 / 62,4 

 

 

 

 

 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

05

G 1213

08 

m 

190 / 0,518 kWh 

98 l 

4 

26 h 

11 kg 

SN-T 

43 dB(A) 

220-240V~ 

0.9 A 

 

 

SmartFrost 

ръчно 

според времето 

 

• 

 

3 

 

 

 

 

 

 

85,1 / 55,3 / 62,4 

 

 

 

 

 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

05



GTP 2756
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Иновативната система StopFrost предлага 
две решаващи предимства: заскрежава-
нето на фризерното пространство и на 
замразяваните продукти се намалява зна-
чително, което прави размразяването 
много по-рядко необходимо. Освен това 
със системата StopFrost след отваряне и 
затваряне на капака на фризера тип 
„ракла” налягането не се понижава и фри-
зерът може да се отвори без усилия.

Фризери тип „ракла”

Иновативни фризери тип „ракла” в едно 
ново енергоспестяващо измерение: В 
най-добрия клас на енергийна ефектив-
ност A+++ уредите са с около 48 % 
по-икономични в сравнение с горната гра-
нична стойност на енергиен клас A+. 

Външната повърхност на кондензатора за 
студопроизводството е изпълнена с гла-
дък пеноматериал от всички страни. По 
този начин уредът работи тихо и с мини-
мални вибрации. По корпуса не се обра-
зува конденз и гладката външна повърх-
ност е лесна за почистване.

Интегрираното в капака на хоризонтал-
ните фризери тип „ракла” осветление 
осигурява оптималното осветяване на 
замразените продукти. За да се гарантира 
трайно максималната здравина на хори-
зонталния фризер тип „ракла”, корпусът и 
капакът му са изработени от прахово бо-
ядисана стоманена ламарина. Това га-
рантира висока износоустойчивост и въз-
препятства корозията.

Системата за омекотяване при затва-
ряне на вратата SoftSystem на фризерите 
тип „ракла” от серията Premium е ком-
фортна и убедителна в ежедневната упо-
треба. Чрез интегрираната в пантите на 
капака на фризера система SoftSystem  
движението при затварянето на вратата 
се омекотява. Дори и силните и внезапни 
затваряния се предотвратяват сигурно. 

За удобство функциите за обслужване и 
контрол при фризерите тип „ракла” от се-
рията Premium са интегрирани практично 
в дръжката. Дигиталният дисплей в упра-
влението MagicEye информира с един по-
глед за температурата във фризерното 
пространство. С автоматиката SuperFrost 
хранителните продукти се замразяват, за-
пазвайки витамините си. След приключва-
нето на процеса на замразяване автома-
тиката SuperFrost превключва автоматично 
обратно в нормален режим на работа.
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Иновативни фризери тип „ракла” в едно ново енер-
госпестяващо измерение: В новодефинирания 
клас на енергийна ефективност A+++ уредите 
са с около 48 % по-икономични в сравнение с гор-
ната гранична стойност на енергиен клас A+. 

Управление при GTP 2756 и GTP 2356
 · MagicEye управление с дигитален 
температурен  дисплей в дръжката на 
фризера тип „ракла”

 · Автоматика SuperFrost с регулиране в 
зависимост от количествата

 · Светлинен и звуков предупредителен 
сигнал при неизправност

 · Звукова аларма за вратата
 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата, SuperFrost, FrostControl и 
защита от достъпа на деца 

Управление при моделите GT
 · Електронно управление в дръжката на 
фризера тип „ракла”

 · Автоматика SuperFrost с регулиране на 
времето

 · Светлинен предупредителен сигнал при 
неизправност

 · Контролни индикатори за режима на 
работа, алармата и SuperFrost

Фризерно отделение
 · С минимални вибрации, тихо и лесно за 
почистване благодарение на кондензатора 
с облицовка от пеноматериал

 · Вътрешно осветление
 · Система StopFrost
 · Отвор за изтичане на разтопената вода
 · Разделителна стена, която представлява 
изваждаща се табла за замразяване, 
използвана и като уловителна вана за  
вода

Предимства на оборудването
 · Дизайн SwingDesign
 · Система за омекотяване на затварянето 
SoftSystem при GTP 2756  и GTP 2356

 · Ергономична дръжка на фризера тип 
„ракла”

 · Ключалка при GTP 2756 и GTP 2356,  
може да се оборудва допълнително  
при моделите GT

Фризери тип „ракла”

Фризери тип „ракла”

Общ/полезен обем Фризерно отделение 

Енергиен клас Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. 

Климатичен клас 

Външни размери в см (В/Ш/Д) 

Регулируеми охлаждащи кръгове 

Окачени и регулируеми кошници серийно 

(могат да се доставят допълнително) 
Максимален брой кошници 

Корпус 

GTP 2756  Premium

257 / 240 l 

K 127 / 0,347 kWh 

SN-T 

91,7 / 128,5 / 75,8 

1 

3 

7 

10 

бяло

GTP 2356  Premium

215 / 200 l 

K 117 / 0,318 kWh 

SN-T 

91,7 / 112,9 / 75,8 

1 

3 

7 

10 

бяло
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Иновативната система 
StopFrost предлага две 
решаващи предимства: 
заскрежаването на фри-

зерното пространство и на замразяваните про-
дукти се намалява значително, което прави 
размразяването много по-рядко необходимо. 
Освен това със системата StopFrost след отва-
ряне и затваряне на капака на фризера тип 
„ракла” налягането не се понижава и фризе-
рът може да се отвори без усилия.

Външната повърхност на 
кондензатора за студо-
производството е из-
пълнена с гладък пено-

материал от всички страни. По този начин 
уредът работи тихо и с минимални вибрации. 
По корпуса не се образува конденз и гладката 
външна повърхност е лесна за почистване.

Системата за омеко-
тяване при затваряне 
на вратата SoftSystem  
на фризерите тип „ра- 

кла” от серията Premium е комфортна и убеди-
телна в ежедневната употреба. Чрез интегри-
раната в пантите на капака на фризера сис-
тема SoftSystem движението при затварянето 
на вратата се омекотява. Дори и силните и вне-
запни затваряния се предотвратяват сигурно. 

GT 6122  Comfort

605 / 572 l 

m 412 / 1,128 kWh 

SN-T 

91,7 / 164,4 / 80,7 

1 

3 

13 

16 

бяло

GT 3622  Comfort

353 / 333 l 

m 290 / 0,793 kWh 

SN-T 

91,7 / 112,9 / 75,8 

1 

2 

8 

10 

бяло

GT 3032  Comfort

301 / 284 l 

n 209 / 0,570 kWh 

SN-T 

91,7 / 99,5 / 75,8 

1 

2 

5 

7 

бяло



82

Фризери тип “ракла”

1 Класификация на типа уред  09:  Фризери тип „ракла” 2 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
3   4 Фризерна камера -18°C или по-студено

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 

Енергиен клас 

Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ² 

Полезен обем Общо 

Маркировка със звезди ³ 

Време за съхранение при повреда 

Възможност за замразяване за 24 ч. 

Климатичен клас ⁴ 

Ниво на шум 

Напрежение 

Инсталирана мощност 

 

Фризерно отделение 

Система StopFrost 

Размразяване 

Автоматика SuperFrost 

Осветление 

Окачени кошници серийно 

  могат да се доставят допълнително 

  максимален брой кошници 

Отвор за изтичане на разтопената вода 

Брой на таблите за замразяване 

 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

 

Предимства на оборудването 

Система за меко затваряне SoftSystem 

Ключалка налице / допълнително 

Електронно управление 

Дръжка 

Дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксесоари (виж страница 88 – 91) 

GTP 2756 
Premium

09 

K 

127 / 0,347 kWh 

240 l 

4 

124 h 

25 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

0.5 A 

 

 

• 

ръчно 

според количеството 

Електрическа крушка 

3 

7 

10 

• 

1 

 

 

91,7 / 128,5 / 75,8 

 

 

• 

• / – 

• 

• 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

06, 07

GTP 2356 
Premium

09 

K 

117 / 0,318 kWh 

200 l 

4 

110 h 

23 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

0.5 A 

 

 

• 

ръчно 

според количеството 

Електрическа крушка 

3 

7 

10 

• 

1 

 

 

91,7 / 112,9 / 75,8 

 

 

• 

• / – 

• 

• 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

06, 07
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4 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

GT 6122 
Comfort

09 

m 

412 / 1,128 kWh 

572 l 

4 

76 h 

33 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.5 A 

 

 

• 

ръчно 

според времето 

Електрическа крушка 

3 

13 

16 

• 

1 

 

 

91,7 / 164,4 / 80,7 

 

 

 

– / • 

• 

• 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06, 07, 08

GT 3622 
Comfort

09 

m 

290 / 0,793 kWh 

333 l 

4 

70 h 

28 kg 

SN-T 

40 dB(A) 

220-240V~ 

1.2 A 

 

 

• 

ръчно 

според времето 

Електрическа крушка 

2 

8 

10 

• 

1 

 

 

91,7 / 112,9 / 75,8 

 

 

 

– / • 

• 

• 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06, 07, 08

GT 3032 
Comfort

09 

n 

209 / 0,570 kWh 

284 l 

4 

65 h 

27 kg 

SN-T 

38 dB(A) 

220-240V~ 

0.5 A 

 

 

• 

ръчно 

според времето 

Електрическа крушка 

2 

5 

7 

• 

1 

 

 

91,7 / 99,5 / 75,8 

 

 

 

– / • 

• 

• 

SwingDesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

05, 06, 07, 08
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Белите вина, които се съхраняват на подходящата 
за сервиране температура, в идеалния случай 
трябва да се съхраняват при температура под 
+10°C, а червените вина – при температура до 
+18°C. Затова температурата може да се настрой-
ва точно до градус чрез прецизното електронно 
управление със сензорен панел за обслужване 
в температурния диапазон между +5°C и +20°C.

За оптималната презентация на Вашите високо-
качествени вина моделът WKes 653 е оборудван с 
включващо се и регулируемо светодиодно (LED) 
осветление. 

Практичното чекмедже за принадлежности 
служи за съхранението на приборите за вино или 
дребни лакомства като шоколад и шоколадови 
бонбони, които също могат да бъдат сервира-
ни добре темперирани за цялостен завършек на 
насладата от консумацията на виното.

Тъй като миризмите на околната среда могат да 
повлияят чувствително при дълго съхранение на 
вината, чрез притока на свеж въздух през лесно 
сменяемия филтър с активен въглен FreshAir 
се осигурява оптимално качество на въздуха. 

Климатизатор за  
вино WKes 653
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За оптималната презентация на Вашите пури 
хумидорът на Либхер разполага с интегрирано в 
стъклото на врата и регулируемо светодиодно 
(LED) осветление. 

Във вградения резервоар за вода може да се 
напълни един литър дестилирана вода. 
Сензорите за влажност регулират необходимо-
то количество вода и прецизно осигуряват 
желаната влажност на въздуха в диапазона 
между 68% и 75%. Светлинен дисплей инфор-
мира своевременно за необходимостта от 
допълване на вода.

Двете презентационни кутии с различна 
височина са предназначени за съхранението на 
пури. Кутиите са изработени от испанско кедро-
во дърво и са удобни за изваждане.

С прецизното електронно управление със 
сензорен панел за обслужване температурата 
може да се регулира в диапазон между 16°C и 
20°C. В зависимост от нуждите влажността на 
въздуха може да се настрои в диапазон между 
68% и 75%. Алармата за вратата и температу-
рата се включва при отворена врата.

Хумидор ZKes 453
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Със своите компактни размери хладилникът 
CMes 502 предлага голям капацитет за съх-
раняване на напитки: Безпроблемно могат да 
се съберат до 60 кена или 27 0,5-литрови бу-
тилки. 

Иновативното светодиодно (LED) осветле-
ние е интегрирано в една равнина с тавана на 
уреда, спестявайки място. То може да се 
включва и да се регулира за оптимална пре-
гледност или за ефектна презентация. 

Вътрешното пространство с възможност за 
подреждане в различни вариации в Silver-
Look впечатлява с елегантността си и може да 
се нагоди към индивидуалните нужди по всяко 
време. Височината на решетъчните рафтовете 
за поставяне на продуктите може да се регу-
лира. 

Хладилник-минибар
CMes 502
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Вино & Lifestyle
Като атрактивно сред-
ство за привличане на 
погледа и за комфорт-
ния достъп за сервиране 
е възможен и безпро-
блемният монтаж на 
стената на всички ком-
пактни уреди.

1 Класификация на типа уред
 01: Хладилници
 02: Уреди за вино

3 Стойности съгласно Регламент (EU) 1060/2010
4 Околни температури:  SN  от +10 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C
   N  от +16 °C до +32 °C T от +16 °C до +43 °C

2  Този уред е предназначен изключително за съхранението на вино. 
Максималният капацитет бутилки тип „Бордо” (0,75l) се базират 
на стандарта NF H 35 - 124 (височина300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Търговско наименование

Класификация на типа уред ¹ 
Макс. брой бутилки тип 0,75 l ² 
Общ/полезен обем Общо 
Енергиен клас 
Разход на енергия за 1 г. / 24 ч. ³ 
Ниво на шум 
Климатичен клас ⁴ 
Напрежение / Инсталирана мощност 
 
Предимства на оборудването 
Регулиране на влажността на въздуха чрез 
Размразяване 
Температурни зони 
Температурен диапазон 
Диапазон на влажността н въздуха 
Регулируеми охлаждащи кръгове 
Цвят/материал на корпуса 
 
Странични стени 
Вътрешно осветление 
включващо се постоянно / регулируемо 

Вид на управлението 
Температурен дисплей   
Защита от достъп на деца 
Неизправност: предупредителен сигнал 
Отворена врата: предупредителен сигнал 
SmartSteel 
Рафтове общо 
Материал на рафтовете 
Чекмедже за принадлежности  
Презентационен рафт 
Филтър с активен въглен FreshAir 
Ключалка 
Окачване на вратата 
Монтаж на стената 
 
Размери 
Височина / широчина / дълбочина в см 

Аксесоари (виж страница 88-91)

WKes 653 
GrandCru

02 
12 
56 / 38 l 
m 
103 / 0,280 kWh 
40 dB(A) 
SN 
220-240V~ / 0.5 A 
 
 
включваща се вентилация 
автоматично 
1 
+5 °C до +20 °C 
 
1 
врата от изолационно стъкло с рамка от 
благ. стомана / SmartSteel 
благородна стомана / SmartSteel 
LED 
• / • 
LCD-Display 
отвътре дигитален 
• 
светлинен и звуков 
звуков 
• 
3 
бук 
1 
 
• 
• 
вдясно несменяемо 
възможен 
 
 
61,2 / 42,5 / 47,8 
09, 13, 15

ZKes 453 
Humidor

 
 
43 / 39 l 
 
185 / 0,506 kWh 
40 dB(A) 
N 
220-240V~ / 0.5 A 
 
 
 
автоматично 
1 
+16 °C до +20 °C 
68 % до 75 % 
1 
врата от изолационно стъкло с рамка от 
благ. стомана / SmartSteel 
благородна стомана / SmartSteel 
LED 
• / • 
LCD-Display 
отвътре дигитален 
• 
светлинен и звуков 
звуков 
• 
2 
испанско кедрово дърво 
 
2 
• 
• 
вдясно несменяемо 
възможен 
 
 
61,2 / 42,5 / 47,8 
09, 15

CMes 502 
CoolMini

01 
 
45 / 42 l 
m 
107 / 0,293 kWh 
37 dB(A) 
SN-ST 
220-240V~ / 1.0 A 
 
 
 
автоматично 
1 
+2 °C до +10 °C 
 
1 
врата от изолационно стъкло с рамка от 
благ. стомана / SmartSteel 
благородна стомана / SmartSteel 
LED 
• / • 
механично 
 
 
 
 
• 
3 
поцинковани решетъчни рафтове 
 
 
 
• 
вдясно несменяемо 
възможен 
 
 
61,2 / 42,5 / 45

Още по темата за уредите за вино 
можете да откриете в интернет на 
адрес wein.liebherr.com
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3 метра гъвкав маркуч със защитно покритие за уредите за свързване с водопроводната мрежа 3/4“. 

Ако за съхранението на запасите не е необходимо цялото вътрешно пространство, неизползваните чекмеджета 

при фризерите с NoFrost и хладилници с BioFresh могат да бъдат изключени чрез доставяния като допълнителен 

аксесоар Vario-енергоспестяващ плот. По този начин консумацията на електроенергия може да се намали 

още веднъж с до 50 %. 

Поставката за бутилки предлага практично и красиво решение за съхранението на напитки.

С акумулатора за студ при евентуално прекъсване на тока може да се запази студа във фризерите и във 

фризерното отделение на комбинираните и автоматичните хладилник-фризери. По този начин акумулаторът 

за студ гарантира допълнителен студов резерв за съхраняваните продукти.

3 м дълъг маркуч за ледогенератора (IceMaker)  
3/4” за свързване с водопроводната мрежа

Vario енергоспестяващ плот

Рафт за бутилки

Акумулатор за студ

SBSes 7165, SBSbs 7263, SBSes 7353;
CBNPes 5167, CBNPes 3967; GNes 3076 6030 785

SBS 9363 210

С широчина 60 cm: CU 40; CUP 35; CN; CNP; CTP(esf) 33 7112 446

С широчина 60 cm: CTN(esf) 3663 7112 828

С широчина 60 cm: K 3120 7112 826

С широчина 55 cm: K(sl) 2814; CTP(sl) 2121, 2521, 
2541, 2921; CUN 30; CN 30; CU(ef) 28, CU(ef) 33

7112 822

С широчина 60 cm: CUP(sl) 2901, CUP(sl) 3221 7112 822

С широчина 75 cm: CP(esf) 4613 7112 615

С широчина 60 cm: K(es) 42; KB(P) 38, 42; CBN 36, 39;  
CBNP 39 (освен CBNPes 3967) 

SBS(es/esf/bs) 7212, 7253, 7263, 7353

 
7112 448 

7112 448

С широчина 60 cm: CBP(esf) 36; CBN(esf) 37; CBNPbs 37 7112 444

С широчина 60 cm: CP(esf/bs) 34, 38 7112 442

С широчина 75 cm: CBNesf 5133 7112 325

С широчина 75 cm: CN(esf) 51; CTNes 4753 7112 341

комбинирани хладилник-фризери (без CBPesf 3613);  
Авт. хл.-фризери; вертикални фризери; SBS

 
7422 838

Фризери тип „ракла” 7412 053

Резервен воден филтър за перфектното качество на водата при уреди с ледогенератор (IceMaker) и IceCenter. 

Електронното управление показва кога трябва да се смени водният филтър.

Воден филтър

CBNes 6256 7440 002

03

04

01

05

02

Аксесоари При поръчки към долупосочените номера за поръчка непременно се посочва моделът и сервизният номер на уреда

CBP(esf) 3613 7430 458

GNP; GN(es) 9363 210
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При по-дълго съхранение миризмите от околната среда могат чувствително да повлияят върху качеството 

на вината и на пурите. В отделението за вино на SBSes 7165, при мултитемпературните охладители и 

климатизатори за вино и при хумидора на Либхер притокът на свеж въздух през лесно сменяемия филтър 

с активен въглен FreshAir осигурява оптималното качество на въздуха. Препоръчва се ежегодната му смяна.

Върху практичната табла за замразяване могат да се замразяват отделно плодове, малки зърнести плодове, 

билки и тревисти растения. Това предотвратява слепването им при замразяването, запазва формата им и 

улеснява по-късното им херметично опаковане и порциониране. Освен това при моделите Premium там може да 

се съхранява акумулаторът за студ. При фризерите тип „ракла” таблата за замразяване може да се използва като 

съд за водата при размразяване. Ако тя не е необходима за това, таблата за замразяване може да се използва 

като разделителна стена, спестявайки място.

Филтър с активен въглен

Табла за замразяване

С широчина 60 cm: GN 3023, 2323; GNP; CN; CNP; SBS 7426 080

С широчина 60 cm: CBN 36, CBN 39; CBNP 39, CBN(P) 37 7426 080

С широчина 60 cm: CU(esf) 40, CUP(esf) 35 7426 356

С широчина 60 cm: CP(esf/bs) 34, CP(esf) 38 7426 356

GTP 2756, 2356 7431 419

GT 3622, 3032 7431 389

GT 6122 7431 387

С широчина 60 cm: GP 20, 24, 27; GN 23 7426 356

WKes 653; ZKes 453 7440 699

Поставянето на допълнителни кошници улеснява сортирането на замразени продукти с малки размери и 

позволява по-бързия достъп до замразените продукти.

Допълнителна кошница за фризерите тип „ракла”

GT 6122 7112 727

GT 3622, GT 3032 7112 725

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

Предотвратява нежелания достъп. При фризерите тип „ракла” – обикновен монтаж на корпуса. Монтира 

се лесно на фризерите тип „ракла“ и на уредите за вино Vinothek. При монтаж на два уреда за вино Side-by-

Side обслужването на страничната ключалка е ограничено. В този случай може да се монтира допълнителна 

ключалка.

Ключалка
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08
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Фризери тип „ракла” 9590 835

SBSes 7165 7433 243
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При мултитемпературните охладители за вино Vinothek при нужда влажността на въздуха може да бъде 

повишена чрез използването на вулканичен камък.

Решетъчен рафт за допълнително оборудване при необходимост.

Гъвкавата клипс-система за надписване осигурява бърз и подреден поглед върху запасите от вино.  

С картончета, които могат да бъдат надписани повторно, е възможна лесна смяна на надписите.

Ръчно изработеният рафт от оставеното в естествения му вид дърво е оптимално решение за сигурната 

опора на бутилките тип „Бордо”. Пълният капацитет на уреда може да бъде използван чрез поставянето на 

бутилките една срещу друга.

Вулканичен камък

Поцинкован решетъчен рафт

Клипс-система за надписване

Дървен рафт

За презентацията на отбрани вина или за съхранението на вече отворени бутилки.

Презентационен рафт
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WKes 653 (5 Stück) 9086 709

Аксесоари При поръчки към долупосочените номера за поръчка непременно се посочва моделът и сервизният номер на уреда
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Покрива долната страна и позволява атрактивен монтаж на стената, без да се вижда долната страна на 

компактните уреди.

С HomeDialog на дисплея на комбинирания хладилник-фризер PremiumPlus могат да бъдат показвани, 

управлявани и контролирани до шест уреда. За комуникацията със свързания в мрежа уред главният уред се 

нуждае от модул HomeDialog Master Modul.

С HomeDialog на дисплея на комбинирания хладилник-фризер PremiumPlus могат да бъдат показвани, 

управлявани и контролирани до шест уреда. За комуникацията с главния уред уредът, който трябва да бъде 

свързан, се нуждае от модул HomeDialog Slave Modul.

Покритие за долната страна на уредите за стенен монтаж

HomeDialog Master-Modul

HomeDialog Slave-Modul

Необходим комплект за допълнително 
оборудване за всички уреди 9590 585

WKes 653; ZKes 453 9590 519

GNP 3056; GNes 3076; K(es) 4270, KB(P);  
CNPesf 4006; CBN; CBNP; SBS

 
9988 176

CBNPes 5167, CBNPes 3967 9988 178

Препаратът отстранява надеждно и щадящо от повърхността отпечатъци от пръсти и петна. Почиства бързо, 

без да оставя следи. (Да не се използва при покритие Smart Steel)

За поддръжка на повърхности от благородна стомана след почистване. (да не се използва при SmartSteel) 

Препарат за почистване на инокс

Препарат за поддръжка на благородна стомана

250 ml es-модели (благородна стомана без SmartSteel) 8409 022

50 ml es/esf-модели (благородна стомана без SmartSteel) 8409 028 250 ml es/esf-модели (благородна стомана без SmartSteel) 8409 030
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Либхер в България

Фирмената група Либхер е основана през 1949 г. и днес е един 
от най-големите световни производители на строителни машини. 
Продуктите и услугите на Либхер се радват на високо признание 
и в други области, сред които се нареждат тези на хладилниците 
и фризерите, на оборудванията за авиацията и за железопътния 
транспорт, на металообработващите машини, както и на 
корабните кранове и крановете за установки в морето. Днес в 
семейното предприятие работят повече от 41.000 служители в 
над 130 дружества на всички континенти. 

„Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

Производство „Либхер-Транспортейшън Системс” Производство „Либхер-Хаусгерете Марица”

В България фирмената група Либхер в с. Радиново близо до гр. 
Пловдив е представена с две дружества, в които са ангажирани 
общо около 1 890 служители, което превръща фирмата в един 
от най-значимите работодатели в страната. 

Дружество „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД е основано през 
2000 г. и на обща площ от 206 000 м² произвежда богата 
програма от висококачествени хладилници и фризери за 
търговията и индустрията. Междувременно в с. Радиново се 
произвеждат около 750 000 уреда и над 100 различни модела. 
От основаването му до днес в завода са произведени над 6 
милиона висококачествени хладилници и фризери с марката 
Либхер. 

Дружество „Либхер-Транспортейшън Системс Марица” ЕООД е 
основано през 2009 г. и е специализирано в производството на 
различни видове климатични системи за релсови превозни 
средства. 

Фирмената група инвестира непрекъснато в разширяването на 
производствените капацитети в с. Радиново, създавайки по 
този начин допълнителни работни места. 

Фирмената група Либхер е един от най-големите 
производители на машини за строителството в света

За
па

зв
а 

се
 п

ра
во

то
 н

а 
из

ме
не

ни
я.

  О
тп

еч
ат

ан
о 

от
 T

AF
PR

IN
T 

Бъ
лг

ар
ия

 2
01

5 
г.

Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД, Радиново 4202, област Пловдив,
Тел.: +359 (0) 32/505 310, факс: +359 (0) 32/505 366,

www.liebherr.bg, e-mail: lhm_info@liebherr.com

blog.liebherr.com/domakinski-uredi/bg /LiebherrDomakinskiUrediBG


