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Виняткова якість: BioFresh
Технологія BioFresh забезпечує тривале 
зберігання свіжості. В секції BioFresh (при 
температурі трохи вище 0 °C та ідеальній 
вологості) велика кількість продуктів збе-
рігають свої поживні речовини, вітаміни та 
мінерали значно довше, ніж у звичайному 
холодильному відділенні.

Професійна якість
Як експерт у холодильному обладнанні, ком-
панія Liebherr пропонує широкий асортимент 
професійного обладнання для комерційного 
користування. До професійного обладнання 
висуваються особливо високі вимоги щодо 
бездоганного зберігання продуктів та сві-
жості. З приладами Liebherr Ви матимете 
змогу щоденно насолоджуватися досвідом, 
який ми здобували у комерційному секторі 
протягом десятиліть.

Перевірена якість
Для того щоб Ви розраховували на свій 
холодильник 24 години на добу, 365 днів на 
рік, ми ретельно перевіряємо кожну деталь 
на її довготривалу надійність ще на стадії роз-
робки. Наприклад, перед тим, як запустити 
у виробництво таку деталь, як дверні петлі, 
вони спочатку проходять випробовування у 
вигляді 100 000 циклів відкриття / закриття, 
що відповідає більш, ніж 15 рокам користу-
вання приладом.

Доведена якість
Перед пакуванням кожний прилад проходить 
комплексну перевірку якості. Під час даної 
процедури перевіряється функціонування 
всіх холодильних технологій, а також всіх 
механічних та електричних деталей. Крім 
того, проводиться візуальний контроль якості 
обробки деталей.

Гарантована якість
На всі деталі наших приладів дається трирічна 
гарантія, яка покриває витрати на ремонт 
або заміну будь-якої деталі. Ми гарантуємо, 
що наша продукція не має дефектів матеріа- 
лу або виробничих дефектів.

VCC компресор
Сучасні компресори із змінною холодопро- 
їзводітельностью забезпечують ідеальне 
охолодження і оптимальну енергоефектив-
ність та економічність. Також варто відзна-
чити що ці компресори дуже тихо працюють. 

Більше 60 років компанія Liebherr спеціалізується на виробництві 
високоякісних, інноваційних холодильників та морозильних шаф. 
Починаючи з дизайну та продовжуючи розробкою, виробництвом 
та маркетингом, компанія Liebherr робить акцент на виробництві 
інноваційної продукції найвищої якості з елегантним дизайном, не 
підвладним впливу часу. Ми постійно втілюємо нові ідеї та вико-
ристовуємо сучасні технології з метою забезпечення бездоганної 
свіжості та якості продуктів.

Якість
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Елегантний та не підвладний впливу часу дизайн 
холодильників та морозильників Liebherr задовіль-
нить найвищі естетичні вимоги. Якісний дизайн наших 
приладів проявляється в багатьох деталях: обробка 
нержавіючої сталі, вибір високоякісних матеріалів, 
стильний дизайн внутрішньої камери та практичні 
полки дверей GlassLine.

Дизайн

Дизайн, що личить кожній 
кухні
Для того щоб Ви насолоджувались 
приладами Liebherr усе життя та 
мали змогу обрати бездоганний 
пристрій для себе, ми пропонуємо 
широкий асортимент варіантів 
дизайну (наприклад, моделі з кла-
сичної нержавіючої сталі, елегантної 
чорної сталі або моделі зі стиль-
ними скляними дверима), які гармо-
нійно доповнюють інтер’єр сучасних 
кухонь та житлових приміщень.

Відмінний дизайн для 
 щоденного використання
Дизайн та функціональність йдуть 
пліч-о-пліч у Liebherr. Наприклад, для 
того щоб на наших дверях з нержа-
віючої сталі не залишалися відбитки 
пальців, ми нанесли на них покриття 
SmartSteel. Для того щоб Ви отри-
мували задоволення від легкості 
відкривання дверей, ми розробили 
ергономічні ручки з вбудованим 
механізмом відкриття. А всі полки 
GlassLine витримують навантаження 
до 30 кг і їх можна мити у посудо-
мийній машині.

Дизайн освітлення
Холодильники та морозильники 
Liebherr оснащені сучасним світ-
лодіодним освітленням. Під час 
відчинення дверей приладу, його 
внутрішня камера рівномірно 

освітлюється. Світлодіодні лампи є 
довготривалими, енергозберігаю-
чими та майже не нагріваються. Ми 
ретельно підбираємо світлодіодні 
лампи, щоб створити гармонійне 
освітлення м’якого блакитного 
кольору.

Визнаний дизайн 
За неперевершену якість дизайну 
наша продукція нагороджена бага-
тьма престижними міжнародними 
нагородами в галузі дизайну, напри-
клад, Red Dot, iF Product Design та 
Good Design.



08 09

 

08 09

Компанія Liebherr першою втілила безліч ідей, які зараз є 
стандартними характеристиками сучасних холодильників 
та морозильників. Наприклад: повністю закриті висувні 
контейнери морозильної камери FrostSafe, які перешкоджа-
ють втраті холоду під час відкриття приладу; запатентована 
технологія BioFresh; а також зручна система м’якого закриття 
дверей SoftSystem.

Інноваційні ідеї

Ми приділяємо особливу увагу постій-
ному розвитку нашої продукції, саме 
тому на всіх наших виробництвах 
працює відділ розвитку з сучасним 
обладнанням та висококваліфікованим 
персоналом. Ми прагнемо стати «най-
кращими в своєму класі» щодо кожного 
аспекту. Наприклад, сучасні прилади 
Liebherr є суперекономічними в плані 
споживання електроенергії завдяки 
використанню новітньої електроніки та 
оптимізованих холодильних циклів.

Клас енергоспоживання

Більшість наших приладів мають най-
вищий клас енергоспоживання. Ми 
прагнемо випускати енергозберігаючі 
прилади, які не втрачають при цьому 
зручності та комфорту використання. 
Більшість наших сучасних приладів є на 
20 % більш економічними, ніж граничне 
значення класу A+++.

Інновації для ще більшої свіжості

Сучасні холодильники та морозильники 
пропонують ідеальні кліматичні зони 
для кожного продукту. Поряд з класич-
ним холодильним відділенням Liebherr 
також пропонує: контейнер BioCool 
box – відділення для фруктів та овочів 
з регулюванням вологості; контейнери 
BioFresh, у яких в ідеальних умовах 
зберігаються м’ясо, риба, молочні про-
дукти, фрукти та овочі; а також моро-
зильне відділення NoFrost, яке забезпе-
чує довготривалу свіжість за 
професійними стандартами.

Переконливість у кожній деталі

На приладах з сенсорним дисплеєм Ви 
легко та зручно можете налаштувати всі 
необхідні функції. Полки GlassLine Ви 
можете зручно розташувати на різних 
рівнях для оптимального використання 
простору внутрішньої камери. Для прак-
тичного зберігання напоїв, залежно від 
моделі, є тримач для пляшок у дверях 
холодильника або змінна по висоті 
полка для пляшок.

Інновації

1954

Liebherr починає 
 випускати побутові 
 прилади у Німеччині

2018

Створіть власний 
холодильник

2019

Новий вимір 
вбудованої техніки

2004

Інноваційні світлоді-
одні лампи для енер-
гозберігаючого освіт-
лення

1987

Технологія NoFrost: 
розмороження більше 
не потрібно

1996

Запатентована техно-
логія BioFresh – три вале 
зберігання про дуктів

1971

Вперше використо-
вується електронне 
керування

1993

Впровадження 
 програми CFC /  
HFC-free

2006

Винна шафа Vinidor 
з 3 незалежними тем-
пературними зонами

2008

Система м’якого 
закриття дверей 
SoftSystem

2018

SmartDevice – розумне 
управління продуктами 
харчування

2016

BluPerformance: 
Новий вимір  
свіжості

2014
Новий прилад, який 
 вбудовується під робочу 
поверхню, з технологією 
відкриття дверей одним 
дотиком TipOpen 

2013

Нові суперекономічні 
вбудовані моделі

2009

Покриття SmartSteel,  
на якому не залиша-
ються відбитки пальців

2010

Система DuoCooling 
для найвищої про-
дуктивності та ефек-
тивності
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Корисні аксесуари для 
вашого холодильника
Відкрийте для себе широкий асортимент оригінальних аксе-
суарів Liebherr для вашого холодильника або морозильної 
камери і зробіть ваше щоденне життя легким.

Організація внутрішнього простору
Налаштуйте холодильник під себе:  
контейнери VarioSafe та VarioBox для 
дрібних предметів, лоток для яєць, з мож-
ливістю регулювання а також система 
організації FlexSystem. Полиці з нату-
рального дерева, а також система мар-
кування допоможуть навести порядок 
в винній шафі.

« Корисні помічники »

Зручна масельничка здатна вмістити 
шматки різних розмірів і відмінно поєдну-
ється з полками холодильника. Лоток для 
льоду з кришкою – зручне і практичне 
рішення для любителів коктейлів. Панель 
Vario дозволяє зменшити споживання 
енергії морозильних камер з NoFrost до 
30 %.

Витратні приналежності
У вашому холодильнику є компоненти, 
які підлягають заміні на регулярній 
основі з метою оптимальної роботи. 
Мова про фільтри для води і повітряні 
фільтри.

Супутні аксесуари можна знайти безпосередньо на онлайн-сторінці з бажаною 
моделлю: liebherr.com.ua



BluPerformance –
Новий вимір
свіжості
Високоякісні матеріали, ідеальне виконання кожної деталі, зручна 
та точна сенсорна електроніка – все це наявне у новій серії 
BluPerformance.

Компактна інтеграція холодильної технології в цоколі приладу, а також 
використання точного електронного управління забезпечує ще більше 
енергозбереження, збільшує корисний об’єм та покращує ергономіку 
в морозильній камері. Технології BioFresh та BioCool гарантують три-
вале збереження якості та свіжості продуктів.

Прилади Liebherr з елегантним, не підвладним впливу часу дизайном 
стануть прикрасою будь-якої кухні та гарантовано приноситимуть 
радість щоденного використання протягом багатьох років.

Краща енергоефективність

Бездоганне освітлення

Вища продуктивність

Інтуїтивне зрозуміле сенсорне управління

Надзвичайна зручність

Високоякісні матеріали

Краща якість свіжості
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Багатофункціональна
сенсорна електроніка

Day-to-Day (День за днем) 
Програма Day-to-Day має на меті задовіль-
нити щоденні потреби. Вона пропонує опти-
мальну продуктивність роботи холодильника 
при стандартних температурах в холодиль-
ному та морозильному відділеннях.

EnergySaver (Енергозбереження)
Програма EnergySaver знижує енергоспо-
живання, нижче стандартних налаштувань. 
Для збереження енергії температура в холо-
дильному та морозильному відділеннях трохи 
підвищується. На дисплеї з’являються підказки 
щодо енергозбереження, які допоможуть 
Вам знизити витрати на електроенергію.

Party (Вечірка)
Програма Party ідеальна для підготовки до 
святкування: функції SuperCool та SuperFrost 
активуються для короткочасного зберігання 
та охолодження великої кількості продуктів. 
Функція BottleTimer дозволить швидко охо-
лодити напої. На приладах з льодогенера-
тором IceMaker збільшиться виробництво 
кубиків льоду. 

MaxPerformance 
(Максимальна продуктивність)
Програма MaxPerformance вмикає режим 
максимальної холодильної продуктивності. 
Температура у холодильному та морозиль-
ному відділеннях знижується.

Holiday (Відпустка)
Програма Holiday мінімізує енергоспожи-
вання протягом тривалої відсутності хазяїв. 
В холодильній камері встановлюється темпе-
ратура +15 °C, в морозильній камері -18 °C.

Всі функції в приладах BluPerformance з сенсорною електронікою 
можна налаштувати легко та зручно простим доторканням до дисп-
лею. Кольоровий 7" дисплей з високою роздільною здатністю доз-
воляє налаштувати індивідуальні функції. Попередньо встановлені 
програми «Енергозбереження» (‘EnergySaver’), «Максимальна про-
дуктивність» (‘MaxPerformance’), «Вечірка» (‘Party’) або «Відпустка» 
(‘Holiday’) допоможуть забезпечити оптимальне зберігання продуктів.
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Вітаміни для здорового харчування
Всім добре відомо, що щойно придбані  
у магазині або зібрані з городу продукти 
дуже важливо зберігати належним чином, 
щоб якомога довше зберегти їхні поживні 
речовини. Термін зберігання та свіжість біль-
шості фруктів та овочів (за винятком томатів) 
можна значно збільшити шляхом їх зберігання 
у холодильнику, а саме у відділенні BioFresh, 
Цікавим виявився той факт, що вміст вітамінів 
у фруктах та овочах під час їх зберігання  
у відділенні BioFresh навіть збільшився.

Ідеальні кліматичні умови
Відділення HydroSafe з високим рівнем воло-
гості створює ідеальні кліматичні умови для 
зберігання фруктів та овочів. Сухий клімат 
у відділенні DrySafe є ідеальним для збе-
рігання м’яса, риби та молочних продуктів. 
Вологий клімат відділення HydroSafe можна 
змінити на сухий клімат відділення DrySafe 
за допомогою регулюючої вологу заслонки.

За допомогою технології BioFresh продукти залишаються свіжими 
значно довше. При зберіганні при температурі біля 0 °C та відпо-
відному рівню вологості більшість продуктів зберігають такі поживні 
речовини, як вітаміни та мінерали, значно довше, ніж у звичайному 
холодильному відділенні.

Свіжість має ім’я:
BioFresh

Дізнайтеся більше 
про BioFresh:
biofresh.liebherr.com



SBSes 8486

Центри свіжості
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Покриття SmartSteel робить відбитки паль-
ців менш помітними. Також завдяки цьому 
покриттю поверхня з нержавіючої сталі 
легко очищається і стає більш стійкою до 
подряпин.

Side-by-Side холодильник SBSes 8486 з 
шістьма різними кліматичними зонами про-
понує низку інноваційних рішень. Відділення 
для зберігання вина обладнано двома неза-
лежними температурними зонами, в кожній 
з яких температура регулюється від +5 °C 
до +20 °C.

Комбінації Side-by-Side

Вбудований механізм SoftSystem забез-
печує плавне закриття дверей, навіть при 
заповнених дверних полицях, запобігаючи 
падінню пляшок або їжі.

Льодогенератор IceMaker забезпечує 
вас досконалими кубиками льоду на всі 
випадки життя. Будь то велика вечірка 
або вечеря у вузькому сімейному колі – 
льоду завжди вистачить. Льодогенератор 
IceMaker, який можна вимкнути в будьякий 
час, автоматично поповнює запаси.

Світлодіоди відрізняються енергоефектив-
ністю, тривалим терміном роботи і забезпечу-
ють рівномірне освітлення всього внутрішнього 
простору холодильної камери. При роботі 
діодів виділяється мінімум тепла, що позитивно 
впливає на умови зберігання продуктів.  
Освітлення інтегровано в корпус пристрою так, 
щоб максимізувати корисний простір.

За допомогою вентилятора система NoFrost, 
забезпечує швидку заморозку без утворення 
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє 
значно збільшити корисний внутрішній об’єм 
морозильної камери, і безпечно зберігати 

продукти протягом тривалого терміну.

Дізнайтеся більше про NoFrost: 
nofrost.liebherr.com

Якість в кожній деталі

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Температура близько 0 °C і оптимальний рівень воло-
гості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до 
3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
BioFresh-Plus пропонує ще більш гнучку систему для індивідуального зберігання їжі. Можливість встановити 
температуру 0 °C або –2 °C дозволяє зберегти різноманітну їжу, таку як фрукти, овочі, рибу та морепро-

дукти, а також м'ясні та молочні продукти, свіжими значно довше, ніж у звичайному холодильному 
відсіку.

Дізнайтеся більше про BioFresh: biofresh.liebherr.com

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.
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Комбінації Side-by-Side

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

121121

SBSes 8473 
Premium

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 251 / 0,686 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 688 л (Холодильник: 562 л у тому числі відділення BioFresh: 172 л / Морозильна камера: 126 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер 

і секції BioFresh
·  Автоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes, 

лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  2 полиці серії GlassLine у відділенні BioFresh
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як 

в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe
·  2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
·  5 ящиків, з них 2 на коліщатках, VarioSpace
·  Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання 

(3/4")
·  Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 1,2 кг
·  Запас льоду: 1,8 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

SBSes 8486 
PremiumPlus

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 244 / 0,664 кВт-г ¹
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 48
Загальний корисний об’єм: 645 л (Холодильник: 519 л у тому числі відділення BioFresh: 132 л у тому числі відділення для зберігання вина: 153 л / Морозильна камера: 126 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер, 

секції BioFresh а також для відділення для зберігання вина
·  Автоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична
·  Функція «Захист від дітей»

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes, 

лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного призначення
·  Верхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
·  Світлодіодне освітлення секції BioFresh
·  Світлодіодне освітлення задньої стінки
·  BioFresh-Plus з контейнером Fish & Seafood-Box
·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися 

як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  5 ящиків, з них 2 на коліщатках
·  Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання 

(3/4")
·  Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 1,2 кг
·  Запас льоду: 1,8 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Винна шафа
·  2 температурні зони, діапазон регулювання температури від +5°C до +20°C
·  Тоновані скляні двері з УФ-захистом та ізоляцією
·  Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний 

фільтр FreshAir
·  Регулювання вологості за допомогою вентилятора
·  Внутрішнє світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної 

роботи і регулюванням яскравості
·  4 полиці з бука на телескопічних направляючих у тому числі 2 складні

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем
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Комбінації Side-by-Side

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

121 121

SBSes 8663 
Premium

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 258 / 0,702 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 635 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 268 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 121 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер 

і секції BioFresh
·  Автоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes, 

лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного призначення
·  Верхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
·  Світлодіодне освітлення секції BioFresh
·  Світлодіодне освітлення задньої стінки
·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як 

в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, з них 7 на коліщатках, VarioSpace
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 18 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

SBSbs 8673 
Premium

Клас енергоефективності: L ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 255 / 0,696 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 629 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 262 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: BlackSteel з покриттям SmartSteel / BlackSteel з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 121 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер 

і секції BioFresh
·  Автоматична функція SuperCool (обмеження за часом)
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, VarioBoxes, 

лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного призначення
·  Верхнє світлодіодне освітлення з регульованою яскравістю
·  Світлодіодне освітлення секції BioFresh
·  Світлодіодне освітлення задньої стінки
·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з них можуть використовуватися як 

в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  9 ящиків, з них 6 на коліщатках, VarioSpace
·  Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання 

(3/4")
·  Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 0,8 кг
·  Запас льоду: 0,8 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 18 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем
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Комбінації Side-by-Side

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

121121

SBSesf 7212 
Comfort

Клас енергоефективності: G
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 460 / 1,258 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 640 л (Холодильник: 383 л / Морозильна камера: 257 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 63

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Світлодіодний індикатор температури для холодильної та морозильної 

камер
·  Автоматична функція SuperCool
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 20 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Тонкі ручки з нержавіючої сталі з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється

Варіанти кольору / матеріалу:
SBS 7212 білий колір

SBSef 7242 
Comfort

Клас енергоефективності: J ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 359 / 0,982 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 634 л (Холодильник: 381 л / Морозильна камера: 253 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185,2 / 121 / 63 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної та морозильної камер
·  Автоматична функція SuperCool
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 20 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
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Обидва ящика BioFresh встановлені на теле-
скопічних направляючих які забезпечують 
легке відкриття і миттєвий доступ до про-
дуктів. Бічні світлодіоди забезпечують іде-
альну підсвітку ящиків. Універсальна полиця 
може використовуватися в залежності від 
ваших потреб: для зберігання пляшок або 
як полиця для продуктів.

Два ящики монтуються на високоякіс-
них телескопічних рейках, їх можна 
легко висунути, що забезпечує ідеальний 
огляд продуктів, які зберігаються.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Комбінації Frenchdoor

91

CBNes 6256 
PremiumPlus

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 322 / 0,881 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 471 л (Холодильник: 357 л у тому числі відділення 
BioFresh: 68 л / Морозильна камера: 114 л)
Рівень шуму: 43 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нержавіюча сталь / нержавіюча сталь
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 203,9 / 91 / 61,5

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна 

електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: 

оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: 

акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Premium GlassLine 

з тримачем для пляшок
·  3 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін 

і верхнє світлодіодне освітлення
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 2 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  2 ящики на телескопічних 

направляючих з доводчиками
·  Льодогенератор IceMaker з 

підключенням до стаціонарного 
водопостачання (3/4")

·  Продуктивність льодогенератора, 
за 24 г: 1,3 кг

·  Запас льоду: 2,7 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 45 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 
11 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка
·  Фронтальна вентиляція
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, 

Транспортувальні ролики позаду
·  Сторона відкриття дверей не 

змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем
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Комбіновані холодильники- 
морозильники
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Комбіновані холодильники-морозильники

Комбіновані холодильники-
морозильники

Широкий асортимент холодильників-морозильників Liebherr включає як моделі 
з двома незалежними охолоджувальними контурами так і з одним. Техніка 
Liebherr пропонує ідеальні рішення для всіх, незалежно від вимог. Прикладом 
таких рішень є технології BioFresh або BioCool, а також NoFrost і SmartFrost. 
А наявність моделей різних кольорів, розмірів і покритих різними матеріалами 
дозволяє зробити оптимальний вибір.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка роз-
ташована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище 
для збереження істинної свіжості. Температура близько 0 °C і оптимальний 
рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні 
властивості фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному 
холодильнику.

BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти 
залишалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати, 
він надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

За допомогою вентилятора система NoFrost, забезпечує швидку заморозку 
без утворення льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє значно збіль-
шити корисний внутрішній об’єм морозильної камери, і забути про розморо-
жування.

Завдяки системі SmartFrost значно знижується утворення інею в морозильній 
камері і на продуктах. Тому процес розморожування стає рідким явищем. 
Внутрішні стінки морозильної камери дуже гладкі і легко миються.

с. 56

с. 44с. 40

с. 45 с. 47
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Якість в кожній деталі

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися 
 свіжими якомога довше. Контейнер розташований на коліщатках, тому його дуже зручно висувати  
і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.   
Рівень вологості регулюється за допомогою повзунка.

Світлодіоди відрізняються енергоефективністю, 
тривалим терміном роботи і забезпечують рів-
номірне висвітлення всього внутрішнього про-
стору холодильної камери. При роботі  діодів 
виділяється мінімум тепла, що позитивно впливає 
на умови зберігання продуктів. Освітлення інте-
гровано в корпус пристрою так, щоб максимізу-
вати корисний простір.

Завдяки системі SmartFrost значно знижу-
ється утворення інею в морозильній камері 
і на продуктах. Тому процес розморожу-
вання стає рідким явищем. Внутрішні стінки 
морозильної камери дуже гладкі і легко 
миються. Контейнери морозильної камери  
і скляні полиці зроблені з безпечного скла  
і легко витягуються.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

За допомогою вентилятора система NoFrost, 
забезпечує швидку заморозку без утворення 
льоду і інею. Застосування NoFrost дозволяє 
значно збільшити корисний внутрішній об’єм 
морозильної камери, і безпечно зберігати про-

дукти протягом тривалого терміну. 

Дізнайтеся більше про NoFrost: 
nofrost.liebherr.com

Елементи серії GlassLine додають фінальні 
штрихи до інтер’єру моделей класу Comfort, 
підкреслюючи високу якість. Полиці виго-
товляються з безпечного скла. Універ-
сальну полицю, яка складається, можна 
встановити на будь-якій висоті.

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташована на телескопічних 
направляючих, гарантує ідеальне середовище для збереження істинної свіжості. Температура близько 0 °C 
і оптимальний рівень вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості фрук-
тів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.
BioFresh-Plus пропонує ще більш гнучку систему для індивідуального зберігання їжі. Можливість встановити темпе-

ратуру 0 °C або –2 °C дозволяє зберегти різноманітну їжу, таку як фрукти, овочі, рибу та морепродукти, 
а також м'ясні та молочні продукти, свіжими значно довше, ніж у звичайному холодильному відсіку. 

Дізнайтеся більше про BioFresh: biofresh.liebherr.com
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Якість в кожній деталі

У двері пристрою вмонтований 7-дюймовий 
кольоровий РК-дисплей з високою роздільною 
здатністю і високою контрастністю. Дисплей в 
поєднанні з інтуїтивним інтерфейсом гарантує 
зручну навігацію і можливість налаштувати іде-
альні умови для зберігання продуктів. А вбу-
довані режими EnergySaver, MaxPerformance, 
Party і Holiday допоможуть адаптувати роботу 
пристрою під самі специфічні вимоги.

Покриття SmartSteel робить відбитки паль-
ців менш помітними. Також завдяки цьому 
покриттю поверхня з нержавіючої сталі 
легко очищається і стає більш стійкою до 
подряпин.

Контейнери морозильної камери і скляні 
полиці легко витягуються. VarioSpace– 
практичне рішення для зберігання об’ємних 
продуктів.

Світлодіодне освітлення секції BioFresh: 
Освітлення BioFresh розташоване в горизон-
тальній перегородці між секціями. Потужні, 
енергоефективні та довговічні світлодіоди, 
забезпечують відмінне освітлення і опти-
мальний огляд всіх продуктів.

У моделях BluPerformance охолоджуючий механізм компактно інтегрований в цоколь, завдяки чому мінімізу-
ється рівень робочого шуму і відбувається економія простору. Таким чином досягається ідеальне поєднання 
максимальної продуктивності, великого корисного об’єму та енергоефективності.
1. Роз’єм для підключення живлення 2. Функціональна прокладка, що забезпечує необхідну відстань до стіни і можливість 
 підключення 3. VCC компресор (компресор із змінною холодопроїзводітельностью) 4. Безшумний вентилятор в цоколі 
5. Конденсатор 6. Дренаж для розморожування

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Точний і незалежний контроль температури  
в холодильній і морозильній камерах забезпечує 
технологія DuoCooling: два окремі  контури охоло-
дження. Не відбувається обмін повітря між каме-
рами, запахи не змішуються, продукти не висихають 
і не обвітрюються. Ще одна перевага DuoCooling: 
холодильна камера може бути вимкнена, поки моро-
зильна камера продовжуватиме працювати. Це 
може бути корисним, наприклад, під час відпустки.

Потужна ручка з вишуканим зовнішнім 
виглядом високої якості та інтегрованим 
механізмом відкривання забезпечує 
легкість відкривання дверей. 
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Високоякісний 2,4-дюймовий сенсорний 
дисплей із високою роздільною здатністю 
інтегровано за дверима, що забезпечує 
точні налаштування температури. 

Світлодіодне освітлення вбудоване в нижню частину задньої стінки холодильної камері. Енергоефек-
тивні та екологічні світлодіоди, оптимально підсвічують задню частину холодильної камери, від низу до 
верху, щоб повністю освітлити інтер'єр і забезпечити однорідну, якісну концепцію освітлення. 

Контейнери BioFresh з системою доводчиків 
SoftTelescopic забезпечують максимальну 
зручність щоденного використання. Вони 
легко відкриваються і закриваються не зва-
жаючи на ступінь завантаження.

Потужна система PowerCooling забезпечує 
швидке охолодження свіжих продуктів і під-
тримання рівномірної температури усередині 
холодильної камери. Вугільний фільтр FreshAir 
встановлений в вентилятор PowerCooling 
очищає циркулююче повітря і швидко усуває 
сторонні запахи. А коли настане час замі-
нити фільтр, на панелі управління загориться 
спеціальний індикатор.

Вбудований механізм SoftSystem забезпечує 
плавне закриття дверей, навіть при заповне-
них дверних полицях, запобігаючи падінню 
пляшок або їжі. Крім того, двері закриваються 
автоматично якщо кут відкриття становить 
менше 45°. Крім того, кут відкривання дверей 
на всіх моделях BluPerformance обмежений 
115°, з метою запобігання пошкодженню 
сусідніх меблів та самих дверей.

Полиця подвійного призначення: скляна 
полиця для продуктів і полиця для пляшок. 
Одна зручно зберігається під іншою, коли 
не використовується. Використовуючи 
полицю для пляшок, перемістіть дверний 
кошик вище, для зберігання більш високих 
пляшок.

Автоматична функція SuperFrost робить 
заморожування їжі простим і енергоефектив-
ним. Вона швидко знижує температуру до 
–32 °С та створює умови, необхідні для збе-
реження вітамінів під час заморожування. 
Автоматична функція SuperCool знижує тем-
пературу в холодильній камері до +2 °С на 
період від 3 до 12 годин і забезпечує швидке 
охолодження свіжих продуктів.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Комбіновані холодильники-морозильники

Якість в кожній деталі
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1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Автоматичний льодогенератор IceMaker 
забезпечує вас досконалими кубиками 
льоду на всі випадки життя. Будь то велика 
вечірка або вечеря у вузькому сімейному 
колі – льоду завжди вистачить.

Зона BioFresh-Plus включає універсальний 
контейнер для риби та морепродуктів.  
У ньому риба та морепродукти зберіга-
ються свіжими значно довше при оптималь-
ній температурі –2 °С. Система управління 
дозволяє встановити в зоні свіжості 
BioFresh-Plus температуру 0 °C або –2 °C. 

70 70 60

CBNPes 5758 
Premium

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 157 / 0,430 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 381 л (Холодильник: 275 л у тому числі відділення 
BioFresh: 108 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Керування
·  7-дюймовий кольоровий РК-дисплей 

на двері, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць, маслянка

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Верхнє світлодіодне освітлення 
з регульованою яскравістю

·  Світлодіодне освітлення секції 
BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, з них 2 на коліщатках, 

VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 
16 кг

·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

CBNef 5715 
Comfort

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 195 / 0,534 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 381 л (Холодильник: 275 л у тому числі відділення 
BioFresh: 108 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine 

з тримачем для пляшок, лоток 
для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Інтегрована полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

CBNPes 4878 
PremiumPlus

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 240 л у тому числі відділення 
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з 
покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  7-дюймовий кольоровий РК-дисплей 

на двері, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Світлодіодне освітлення
·  Світлодіодне освітлення секції BioFresh
·  Світлодіодне освітлення задньої стінки
·  BioFresh-Plus з контейнером Fish & 

Seafood-Box
·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 

2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  4 ящики, з них 1 на коліщатках, 

VarioSpace
·  Льодогенератор IceMaker з 

підключенням до стаціонарного 
водопостачання (3/4")

·  Продуктивність льодогенератора, 
за 24 г: 1,2 кг

·  Запас льоду: 1,8 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, 

Транспортувальні ролики позаду
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем
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Комбіновані холодильники-морозильники

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

60 6060 60

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення 
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  7-дюймовий кольоровий РК-дисплей 

на двері, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Верхнє світлодіодне освітлення 
з регульованою яскравістю

·  Світлодіодне освітлення секції BioFresh
·  Світлодіодне освітлення задньої стінки
·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 

2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, з них 2 на коліщатках, 

VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Варіанти кольору / матеріалу:
CBNP 4858 білий колір

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення 
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Чорне скло / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 68,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Верхнє світлодіодне освітлення 
з регульованою яскравістю

·  Світлодіодне освітлення секції 
BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, з них 2 на коліщатках, 

VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  GlassEdition
·  Вбудована ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 149 / 0,408 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 344 л (Холодильник: 243 л у тому числі відділення 
BioFresh: 97 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Біле скло / біле
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 68,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Верхнє світлодіодне освітлення з 
регульованою яскравістю

·  Світлодіодне освітлення секції 
BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, з них 2 на коліщатках, 

VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  GlassEdition
·  Вбудована ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 186 / 0,507 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 343 л (Холодильник: 242 л у тому числі відділення 
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Інтегрована полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Варіанти кольору / матеріалу:
CBN 4815 білий колір

CBNPes 4858 
Premium

CBNPgb 4855 
Premium

CBNPgw 4855 
Premium

CBNef 4815 
Comfort



CBef 4805
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Комбіновані холодильники-морозильники

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

6060 70

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 138 / 0,376 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 258 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / нерж. сталь з 
покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  7-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей на двері, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за кількістю

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення з 

регульованою яскравістю
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  4 ящики, з них 2 на коліщатках, 

VarioSpace
·  IceMaker з баком для води
·  Продуктивність льодогенератора, 

за 24 г: 1,2 кг
·  Запас льоду: 1,8 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, 

Транспортувальні ролики позаду
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 183 / 0,499 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 357 л (Холодильник: 242 л у тому числі відділення 
BioFresh: 94 л / Морозильна камера: 115 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер і секції BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  2 полиці серії GlassLine
·  Інтегрована полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 33 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

13 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні 

і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 183 / 0,501 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 402 л (Холодильник: 296 л / Морозильна камера: 106 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 70 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на 

телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Варіанти кольору / матеріалу:
CN 5715 білий колір

CNPes 4868 
Premium

CBef 4805 
Comfort

CNef 5715 
Comfort
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Комбіновані холодильники-морозильники

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см і 1,5 см для приладів серії BluPerformance. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його 
енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

606060 60

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 252 / 0,688 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 269 л / Морозильна камера: 87 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на 

коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 18 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

11 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 174 / 0,474 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 361 л (Холодильник: 260 л / Морозильна камера: 101 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 171 / 0,468 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 258 л / Морозильна камера: 98 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  4 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  4 ящики, VarioSpace
·  IceMaker з баком для води
·  Продуктивність льодогенератора, 

за 24 г: 1,2 кг
·  Запас льоду: 1,8 кг
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

16 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 252 / 0,688 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 356 л (Холодильник: 269 л / Морозильна камера: 87 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на 

коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 18 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

11 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонка ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

CNef 4015 
Comfort

CNef 4815 
Comfort

CNef 4825 
Comfort

CN 4015 
Comfort
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Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 250 / 0,684 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Варіанти кольору / матеріалу:
CN 4813 білий колір

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 160 / 0,436 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Варіанти кольору / матеріалу:
CNP 4313 білий колір
CNPef 4313 фронтальна 
панель з нержавіючої сталі

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 167 / 0,456 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Варіанти кольору / матеріалу:
CNP 4813 білий колір
CNPef 4813 фронтальна 
панель з нержавіючої сталі

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Варіанти кольору / матеріалу:
CN 4313 білий колір

CNel 4813 CNPel 4313 CNPel 4813 CNel 4313 
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Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

Вбудовані ручки забезпечують ергономічне 
відкриття практично з будь-якого положення. 
Ці ручки чудово підходять для кухонь, в диза-
йні яких не використовуються ручки або 
інші виступаючі елементи. 

Стильне та компактне світлодіодне освіт-
лення інтегровано в стелю, що забезпечує 
освітлення всього холодильника. Світлодіоди 
випромінюють дуже мало тепла, що озна-
чає, що їжа завжди зберігається в оптималь-
них умовах. 
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Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 250 / 0,684 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 243 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 65,7 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

CNst 4813 
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Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.
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Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: FrozenBlue / FrozenBlue
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: KiwiGreen / KiwiGreen
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: NeonOrange / NeonOrange
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,635 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 304 л (Холодильник: 209 л / Морозильна камера: 95 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: бежевий / бежевий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperFrost, 
контроль за часом

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
акустична

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів 

і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

9 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вертикальна вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

CNfb 4313 CNkw 4313 CNno 4313 CNbe 4313 



56 57

Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

606060 55

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 216 / 0,590 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 310 л (Холодильник: 222 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  1 незалежний холодильний контур
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  4 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 30 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

7 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Варіанти кольору / матеріалу:
CU 3515 білий колір

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 229 / 0,627 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 358 л (Холодильник: 270 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  1 незалежний холодильний контур
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 28 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

7 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонка ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 229 / 0,627 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 358 л (Холодильник: 270 л / Морозильна камера: 88 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий РК-дисплей за 

дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  1 незалежний холодильний контур
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, лоток для 
яєць

·  5 полиць серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  Полиця для пляшок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 28 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

7 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, 

передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей

CUef 3515 
Comfort

CU 4015 
Comfort

CUef 4015 
Comfort

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 211 / 0,576 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 296 л (Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 84 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 181,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, 

диск управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику 

з тримачем для пляшок, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 27 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
CUef 3331 фронтальна 
панель з нержавіючої сталі
CU 3331 білий колір

CUel 3331 



59

Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

55 55 55

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л 
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: NeonOrange / NeonOrange
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
161,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск 

управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

25 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CUno 2831 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л 
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: KiwiGreen / KiwiGreen
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
161,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск 

управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

25 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CUkw 2831 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л 
(Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: FrozenBlue / FrozenBlue
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
161,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск 

управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

25 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CUfb 2831 



CUel 2831

61

Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

55 55

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 192 / 0,525 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 265 л (Холодильник: 212 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 161,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 25 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
CU 2831 білий колір

CUel 2831 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 209 л (Холодильник: 156 л / Морозильна камера: 53 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 137,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 25 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
CU 2331 білий колір

CUel 2331 



CTel 2531

63

Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

55 55

CTel 2931 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 202 / 0,551 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 270 л (Холодильник: 218 л / Морозильна камера: 52 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 157,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
CT 2931 білий колір

CTel 2531 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 189 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· �, �VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
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Комбіновані холодильники-морозильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Наші CT моделі пропонують простору моро-
зильну камеру, яка розташована над холодиль-
ним відділенням. Забезпечує достатньо місця для 
заморожування свіжих продуктів та пропонує 
оптимальні умови зберігання вітамінів та мінера-
лів протягом тривалого часу. Полиця з безпеч-
ного скла дає змогу організувати легкий доступ 
до їжі. Морозильне відділення марковане 
чотирма зірочками.

Великий ящик для фруктів і овочів дуже 
 просторий, а тому в ньому дуже зручно 
зберігати великі запаси.

55 55 55

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 189 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· �,�VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CT 2531 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 196 л (Холодильник: 152 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Колір: нержавіюча сталь / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 124,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· �,�VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CTel 2131 

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 176 / 0,481 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 196 л (Холодильник: 152 л / Морозильна камера: 44 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 124,1 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  1 незалежний холодильний контур

Холодильна камера
·  Дверні полиці з пластику з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
· �, �VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

CT 2131 
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Однокамерні холодильники
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Однокамерні холодильники Однокамерні холодильники

Малогабаритні холодильники

Компактний холодильник

с. 78 с. 79

с. 74

с. 80

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розташо-
вана на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище для збе-
реження істинної свіжості. Температура трохи вище 0 °C і оптимальний рівень 
вологості допомагають зберегти свіжість, зовнішній вигляд і корисні властивості 
фруктів, овочів, риби і м’яса до 3 разів довше, ніж у звичайному холодильнику.

BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти зали-
шалися свіжими якомога довше. Контейнер дуже зручно використовувати, він 
надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.

Однокамерні холодильники

Однокамерні холодильники Liebherr відрізняються вражаючими технологіями 
збереження свіжості. Діапазон від моделей з класичним овочевим відділенням, 
до моделей BioCool з регульованою вологістю, а також прилади BioFresh,  
що забезпечують найдовшу тривалість свіжості. Незалежно від того, що  
ви шукаєте, ви обов'язково знайдете саме той холодильник, який відповідає  
вашим потребам та вимогам. 
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Чим свіжіші продукти, тим корисніше вони для здорового харчування. В контейнерах BioFresh на теле-
скопічних направляючих створюються ідеальні умови для збереження свіжості продуктів. При температурі 
трохи вище 0 °C і оптимальній вологості повітря фрукти та овочі, риба, м’ясо і молочні продукти зберігають 
вітаміни, аромат і апетитний зовнішній вигляд значно довше, ніж у звичайній холодильній камері.

Потужна система PowerCooling забезпечує 
швидке охолодження свіжих продуктів і під-
тримання рівномірної температури усередині 
холодильної камери. Вугільний фільтр FreshAir 
встановлений в вентилятор PowerCooling 
очищає циркулююче повітря і швидко усуває 
сторонні запахи. А коли настане час замінити 
фільтр, на панелі управління загориться спе-
ціальний індикатор.

Вбудований механізм SoftSystem забез-
печує плавне закриття дверей, навіть при 
заповнених дверних полицях, запобігаючи 
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері 
закриваються автоматично якщо кут від-
криття становить менше 45°.

Однокамерні холодильники

2,4-дюймовий сенсорний кольоровий 
РК-дисплей з високою роздільною здатні-
стю і високою контрастністю розташований 
за дверима холодильника і забезпечує  
інтуїтивне управління і налаштування темпе-
ратур.

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулювати рівень вологості для того, щоб продукти залишалися 
сві  жими якомога довше. Контейнер розташований на коліщатках, тому його дуже зручно висувати  
і використовувати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються.  
Рівень вологості регулюється за допомогою повзунка.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Деякі моделі преміум-класу з BioFresh 
оснащені контейнером VarioSafe, що дає 
змогу організувати зручне зберігання 
невеликих продуктів. Положення контейнера 
за висотою усередині холодильної камери 
легко регулюється.

Якість в кожній деталі
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Однокамерні холодильники

Світлодіодне освітлення задньої стінки: Завдяки цьому світильнику оптимально висвітлюється простір 
біля задньої стінки, від низу і до самого верху. Для освітлення використовуються потужні, енергоефек-
тивні та довговічні світло діоди.

Елементи серії GlassLine додають фінальні 
штрихи до інтер’єру моделей класу Comfort, 
підкреслюючи високу якість. Полиці виго-
товляються з безпечного скла. Універ-
сальну полицю, яка складається, можна 
встановити на будь-якій висоті.

Жолоб в внутрішньої сторони двері дозво-
ляє легко встановити, замінити і почистити 
ущільнення дверей. Ущільнення має спеці-
альні антибактеріальні властивості, які запобі-
гають утворенню мікробів і сприяють підтримці 
гігієни, щоб допомогти зберігати їжу безпечно. 
Ущільнювачі відповідають дизайну дверей або 
зовнішньому вигляду всього пристрою.

Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

У моделях BluPerformance охолоджуючий механізм компактно інтегрований в цоколь, завдяки чому мінімізу-
ється рівень робочого шуму і відбувається економія простору. Таким чином досягається ідеальне поєднання 
максимальної продуктивності, великого корисного об’єму та енергоефективності.
1. Роз’єм для підключення живлення 2. Функціональна прокладка, що забезпечує необхідну відстань до стіни і можливість 
підключення 3. VCC компресор (компресор із змінною холодопроїзводітельностью) 4. Безшумний вентилятор в цоколі 
5. Конденсатор 6. Дренаж для розморожування

Якість в кожній деталі
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Однокамерні холодильники

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 
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Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення 
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Чорне скло / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 68,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної камери і секції 
BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 16 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

3 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вбудована ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення 
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Біле скло / біле
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 68,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної камери і секції 
BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 16 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

3 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Вбудована ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

KBPgb 4354 
Premium

KBPgw 4354 
Premium
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Однокамерні холодильники

1   Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 1,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Вбудований механізм SoftSystem забез-
печує плавне закриття дверей, навіть при 
заповнених дверних полицях, запобігаючи 
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері 
закриваються автоматично якщо кут від-
криття становить менше 45°.

Ящики BioFresh, встановлені на роликах, 
гарантують ідеальне середовище для біль-
шої свіжості. При зберіганні за температури 
трохи більше 0 °С і правильному рівні воло-
гості фрукти, овочі, риба, м'ясо та молочні 
продукти зберігають свої вітаміни, делікатні 
аромати та апетитну зовнішність набагато 
довше, ніж в звичайній холодильній камері.

60 60 60

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 128 / 0,350 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 338 л (Холодильник: 314 л у тому числі відділення 
BioFresh: 133 л / Морозильна камера: 24 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної камери і секції 
BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  3 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 16 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

3 кг

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 90 / 0,244 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 367 л (Холодильник: 367 л у тому числі відділення 
BioFresh: 133 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: Нерж. сталь з покриттям SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 185 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий 

РК-дисплей за дверима, сенсорна 
електроніка

·  Цифровий індикатор температури 
для холодильної камери і секції 
BioFresh

·  Автоматична функція SuperCool 
(обмеження за часом)

·  Сигналізація несправності: 
оптична і акустична

·  Сигналізація відкритих дверей: 
оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling з вугільним фільтром 

FreshAir
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, VarioBoxes, 
лоток для яєць

·  4 полиці серії GlassLine, в тому 
числі складних: 1

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Верхнє світлодіодне освітлення 

з регульованою яскравістю
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  Світлодіодне освітлення задньої 
стінки

·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 
2 з них можуть використовуватися 
як в режимі HydroSafe, так і в 
режимі DrySafe

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Алюмінієва ручка з вбудованим 

механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки 

передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні, Транспортувальні ролики 
позаду

·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з 

обмежувачем

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 62 / 0,169 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 161 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 125 / 60 / 66,5 ¹

Керування
·  2,4-дюймовий кольоровий РК-дисплей за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Cекція BioFresh
·  Вентилятор
·  Світлодіодне освітлення
·  5 BioFresh-Safe, з них 4 на коліщатках, використовуватися як в режимі 

HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, передні і задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Двері можна перенавесіть
·  Змінні ущільнення дверей
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

KBPes 4354 
Premium

KBes 4350 
Premium

BP 2850 
Premium
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Малогабаритні холодильники

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a.

Однокамерні холодильники

60 55 55 50 50

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 109 / 0,296 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 297 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 144,7 / 60 / 63 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Тонка ручка з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 178 / 0,485 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 250 л (Холодильник: 229 л / Морозильна камера: 21 л)
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: сріблясті / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 140,2 / 55 / 63 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  SwingLine-Design
·  Тонкі ручки з нержавіючої сталі з вбудованим механізмом відкриття
·  Універсальний монтаж завдяки передній вентиляції
·  Транспортувальні ручки, задні
·  Регульовані по висоті ніжки передні, Транспортувальні ролики позаду
·  Двері можна перенавесіть

Варіанти кольору / матеріалу:
K 2814 білий колір

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 139 / 0,380 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 122 л 
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
85 / 55,4 / 62,3 ¹

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  2 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

10 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Тонка ергономічна ручка
·  Можливе встановлення під стільницю завдяки 

фронтальній вентиляції і можливості зняти 
верхню панель. Для повноцінної циркуляції 
повітря необхідний отвір в стільниці.

·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 177 / 0,484 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 122 л 
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: сріблясті / сріблясті
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
85 / 50,1 / 62

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  2 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

10 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Тонкі ручки з нержавіючої сталі
·  Можливе встановлення під стільницю завдяки 

фронтальній вентиляції і можливості зняти 
верхню панель. Для повноцінної циркуляції 
повітря необхідний отвір в стільниці.

·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 177 / 0,484 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 122 л 
(Холодильник: 107 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 
85 / 50,1 / 62

Керування
·  Механічне керування всередині, диск управління
·  Функція CoolPlus

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, лоток для яєць
·  2 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Морозильна камера 4
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

10 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Тонка ергономічна ручка
·  Можливе встановлення під стільницю завдяки 

фронтальній вентиляції і можливості зняти 
верхню панель. Для повноцінної циркуляції 
повітря необхідний отвір в стільниці.

·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

K 3130 
Comfort

Ksl 2814 
Comfort

TP 1414 
Comfort

Tsl 1414 
Comfort

T 1414 
Comfort



CMes 502

81

Компактний холодильник

Для привабливої презентації CMes 502 
обладнано світлодіодним освітленням з 
індивідуальним управлінням. Освітлення 
вмонтовано в стелю, без шкоди для 
корисного простору.

Інтер'єр пристрою вражає витонченістю 
і можливістю адаптуватися під конкретні 
потреби. Маючи невеликий розмір,  
CMes 502 забезпечує великий об є̀м для 
зберігання: до 60 алюмінієвих банок або 
27 півлітрових пляшок.

1    Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами. 
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 

42,5

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 107 / 0,293 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 42 л
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Двері / бокові стінки: Скляні двері в рамі з нерж. сталі з SmartSteel /  
нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 61,2 / 42,5 / 45

Керування
·  Зовнішнє механічне управління

Холодильна камера
·  1 температурна зона, регульована від +2°C до +10°C
·  3 полиці
·  Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і 

регулюванням яскравості
·  oцинковані решітки

Переваги оснащення
·  HardLine-Design
·  Підходить для настінного монтажу
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Праві фіксовані двері
·  Змінні ущільнення дверей
·  Замок

CMes 502 
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