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Надаючи можливість вибирати між морозильними камерами з технологіями 

NoFrost, SmartFrost або StopFrost – Liebherr забезпечує максимальну зручність 

для покупця. У нашому асортименті представлені повнорозмірні морозильні 

шафи, малогабаритні морозильники та ларі. Ви зможете зробити правильний 

вибір не залежно від ваших потреб. Для вашої зручності не тільки різні розміри 

пристроїв, а й матеріали їх виконання.

Морозильні шафи

Малогабаритні морозильні шафи

Морозильні скрині

Система NoFrost від Liebherr за допомогою вентилятора забезпечує швидке 
заморожування продуктів без появи льоду або інею для їхнього надійного та 
довготривалого зберігання. Завдяки технології NoFrost збільшується корис-
ний об’єм морозильної камери, в ній ніколи не утворюється лід. Розморожу-
вати морозильну камеру більше немає необхідності.

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.

Завдяки системі StopFrost скорочується утворення інею на бокових стінках 
та на заморожених продуктах, таким чином, розморожувати морозильні 
скрині потрібно значно рідше. Система StopFrost запобігає утворенню 
вакууму, і кришка скрині завжди легко відкривається.

Деякі моделі здатні працювати при температурі навколишнього середовища 
до –15 °C.

Морозильні шафи
Морозильні шафи
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Контейнери морозильних камер серії BluPerformance розташовані на коліщатках, тому навіть при повному завантаженні 
доступ до продуктів що зберігаються вимагає мінімальних зусиль. При відкритті верхнього ящика він трохи нахиляється вниз, 
це зроблено для зручності використання, особливо актуально для високих моделей. Положення і розмір нижнього ящика 
роблять його ідеальним для зберігання морозива, або інших дрібниць. Ящики FrostSafe сприяють ідеальному зберіганню – 
вони виконані з прозорого пластика та герметично закриваються. Завдяки цьому пошук потрібних продуктів відбувається 
швидше і зменшується час контакту заморожених продуктів з теплим повітрям. Висувні контейнери морозильної камери і скляні 
полиці , що знаходяться під ними, можна при необхідності виймати – таким чином створюється додатковий простір VarioSpace, 
в якому без проблем помістяться навіть найбільші продукти. Вбудований механізм зупиняє контейнери і запобігає їх падінню.

Індикатор статусу розташований безпосередньо в дери пристрою, що дозволяє швидко і легко оцінити стан 
приладу, навіть якщо двері закриті. Синій колір індикатора означає що пристрій працює належним чином. 
У разі виникнення проблеми індикатор змінює свій колір на червоний, починає блимати і видає акустичний 
сигнал. При відкритті дверей морозильної камери індикатор статусу відключається і активується зовнішнє 
світлодіодне освітлення. При закритті дверей індикатор статусу автоматично включається.

Система NoFrost від Liebherr за допомогою 
вентилятора забезпечує швидке заморожу-
вання продуктів без появи льоду або інею для 
їхнього надійного та довготривалого збері-
гання. Завдяки технології No Frost збільшується 
корисний об’єм морозильної камери, в ній 
ніколи не утворюється лід. Розморожувати 
морозильну камеру більше немає необхідності.

2,4-дюймовий сенсорний кольоровий 
РК-дисплей з високою роздільною здатністю 
і високою контрастністю розташований за 
дверима холодильника і забезпечує інтуї-
тивне управління і налаштування температур.

Для забезпечення ідеального функціонування 
морозильних камер, навіть за низьких температур 
навколишнього середовища, прилади розро-
блені із застосуванням технології FrostProtect, 
що особливо підходить для низьких температур 
до –15 °C. Якщо температура навколишнього 
середовища падає нижче +10 °C, вони продов-
жують ефективно працювати. Отже, прилади 
можна розмістити в неопалюваних приміщеннях, 
наприклад, в гаражі.

Завдяки системі SmartFrost значно знижу-
ється утворення інею в морозильній камері і 
на продуктах. Тому процес розморожування 
стає рідким явищем. Внутрішні стінки моро-
зильної 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.

Якість в кожній деталі
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Автоматична функція SuperFrost робить 
заморожування їжі простим та енергоефек-
тивним. Вона швидко знижує температуру 
до –32 °С, створюючи умови, необхідні для 
збереження вітамінів, смаку і фактури їжі.

Ящики морозильних камер серії 
BluPerformance встановлені на роликах, 
тому їх дуже легко відкривати. За допо-
могою системи VarioSpace можна легко 
вилучити ящики та скляні полиці тим самим 
створити додатковий простір усередині 
морозильної камери.

Елегантна та точна система керування 
MagicEye з цифровим відображенням тем-
ператури дозволяє підтримувати темпера-
туру саме на заданому рівні. Всі функції 
зручно змінити одним пальцем.

Прозорі висувні ящики морозильної камери на телескопічних рейках легко доступні та ними 
зручно користуватися навіть при повному завантаженні. Вони забезпечують як чудову видимість,  
так і оптимальне зберігання. Повністю закриті ящики FrostSafe запобігають виходу холодного повітря, 
що сприяє енергоефективності функціонування пристрою.

У разі невикористання всього простору 
морозильної камери, ящики які не вико-
ристовуються можна вимкнути за допо-
могою додаткової панелі енергозбере-
ження Vario. Ця опція дозволяє зменшити 
споживання енергії до 30 %.

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.

Якість в кожній деталі
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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 і 1,5 см для приладів серії BluPerformance. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його 
енергоспоживання трохи підвищується.

6070 70 60

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 168 / 0,458 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 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 / 60 / 66,5 ¹

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

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, з них 7 на коліщатках, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Індикатор стану
·  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, 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:
GNP 4355 білий колір

GNPes 4355 
Premium

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 201 / 0,550 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 360 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.: 195 / 70 / 75 ¹

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

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Індикатор стану
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 26 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
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

GN 5215 
Comfort

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 184 / 0,502 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 312 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.: 175 / 70 / 75 ¹

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

Морозильна камера 4
·  7 ящиків, VarioSpace
·  Лоток для льоду
·  Світлодіодне освітлення
·  Індикатор стану
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 24 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
·  Прихована дверна петля з обмежувачем

GN 4615 
Comfort

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 245 / 0,670 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 257 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 184,1 / 60 / 63 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

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
·  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

GNP 3013 
Comfort
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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 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.

60 60 6060 60

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,563 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 185 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.: 
144,7 / 60 / 63 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
14 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 16 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
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,563 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 185 л
Рівень шуму: 42 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 SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
14 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·  Полиці із загартованого скла

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: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 262 / 0,716 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 185 л
Рівень шуму: 42 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

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  6 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
14 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 16 кг
·  Полиці із загартованого скла

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

GNPef 2313 
Comfort

GNP 2313 
Comfort

GN 2323 
Comfort

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 312 / 0,854 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 257 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 184,1 / 60 / 63

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

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
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

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

GN 3023 
Comfort

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 287 / 0,784 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 221 л
Рівень шуму: 41 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 164,4 / 60 / 63

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  7 ящиків, лоток для трав і ягід, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 20 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 18 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

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

GN 2723 
Comfort



GP 1486

94

Морозильні шафи

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. 

60 60 60

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 206 / 0,562 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 224 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 164,4 / 60 / 63,2 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  7 ящиків, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

28 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 22 кг
·  Полиці із загартованого скла

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: 191 / 0,522 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 190 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 144,7 / 60 / 63,2 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  6 ящиків, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 22 кг
·  Полиці із загартованого скла

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: 175 / 0,479 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 156 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 125 / 60 / 63,2 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  5 ящиків, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 19 кг
·  Полиці із загартованого скла

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

GP 2733 
Comfort

GP 2433 
Comfort

GP 2033 
Comfort



96 97

Малогабаритні морозильні шафи

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. 

Завдяки тому, що утворення інею на бокових стінках та на заморожених продуктах скорочується, 
Вам більше не потрібно розморожувати морозильну камеру. Система StopFrost запобігає утворенню 
вакууму, і кришка скрині завжди легко відкривається.

Морозильні скрині

Всі функції керування і налаштування прак-
тично інтегровані в ергономічну ручку 
морозильної скрині. Після повної замо-
розки продуктів функція SuperFrost автома-
тично вимикається і прилад повертається до 
стандартної роботи.

Яскраве внутрішнє освітлення забезпечує пре-
красну видимість продуктів, які зберігаються, 
навіть в умовах поганого навколишнього освіт-
лення. Запінений випаровувач розташований 
упродовж внутрішньої стінки, завдяки цьому 
мінімізується вібрація та забезпечується без-
шумна робота пристрою. На зовнішніх поверх-
нях пристрою не утворюється конденсат, а 
гладкі зовнішні стінки легко чистити.

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

Якість в кожній деталі

60 55 55

Клас енергоефективності: K ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 100 / 0,273 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 103 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  4 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

23 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 11 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Тонка ергономічна ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: n ¹
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 151 / 0,413 кВт-г ¹
Загальний корисний об’єм: 103 л
Рівень шуму: 39 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  4 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

23 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 11 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Тонка ергономічна ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 190 / 0,518 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 98 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 85,1 / 55,3 / 62,4

Керування
·  MagicEye на передній панелі, кнопкове 

управління
·  Графічний індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

26 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 11 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Вбудована ручка
·  Універсальний монтаж завдяки передній 

вентиляції
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

GP 1486 
Premium

GP 1376 
Premium

G 1213 
Comfort



98 99

Морозильні скрині

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

165 137 129 100 76

GT 6122 
Comfort

GT 4932 
Comfort

GT 4232 
Comfort

GT 3032 
Comfort

GT 2122 
Comfort

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 388 / 1,062 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 572 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Призначений для роботи при температурах навколишнього середовища не нижче -15 °С

Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 165,3 / 80,9

Керування
·  Електронне кнопкове управління в ручці ларя
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  Конденсатор працює з мінімальним рівнем вібрації і шуму так як 

прихований в корпусі під шаром піни
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 59 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 33 кг
·  Відведення талої води
·  Знімну розділювальну панель можна використовувати як лоток при 

розморожуванні
·  3 підвісні кошики в комплекті, 13 додатково (на замовлення)

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Ергономічна ручка морозильної скрині

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 273 / 0,747 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 445 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах навколишнього середовища не нижче -15 °С

Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 137,8 / 80,9

Керування
·  Електронне кнопкове управління в ручці ларя
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  Конденсатор працює з мінімальним рівнем вібрації і шуму так як 

прихований в корпусі під шаром піни
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 66 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 31 кг
·  Відведення талої води
·  Знімну розділювальну панель можна використовувати як лоток при 

розморожуванні
·  2 підвісні кошики в комплекті, 11 додатково (на замовлення)

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Ергономічна ручка морозильної скрині

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 247 / 0,675 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 380 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 129,4 / 76

Керування
·  Електронне кнопкове управління в ручці ларя
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за 

часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  Конденсатор працює з мінімальним рівнем 

вібрації і шуму так як прихований в корпусі під 
шаром піни

·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

64 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 29 кг
·  Відведення талої води
·  Знімну розділювальну панель можна 

використовувати як лоток при розморожуванні
·  2 підвісні кошики в комплекті, 8 додатково 

(на замовлення)

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Ергономічна ручка морозильної скрині

Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 209 / 0,570 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 100,4 / 76

Керування
·  Електронне кнопкове управління в ручці ларя
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за 

часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  Конденсатор працює з мінімальним рівнем 

вібрації і шуму так як прихований в корпусі під 
шаром піни

·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

54 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 27 кг
·  Відведення талої води
·  Знімну розділювальну панель можна 

використовувати як лоток при розморожуванні
·  2 підвісні кошики в комплекті, 5 додатково 

(на замовлення)

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Ергономічна ручка морозильної скрині

Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 219 / 0,598 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 193 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Призначений для роботи при температурах 
навколишнього середовища не нижче -15 °С
Двері / бокові стінки: білий / білий
Розміри (висота / ширина / глибина) в см.: 91,5 / 75,9 / 76

Керування
·  Електронне кнопкове управління в ручці ларя
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за 

часом
·  Сигналізація несправності: оптична

Морозильна камера 4
·  Конденсатор працює з мінімальним рівнем 

вібрації і шуму так як прихований в корпусі під 
шаром піни

·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
36 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 20 кг
·  Відведення талої води
·  Знімну розділювальну панель можна 

використовувати як лоток при розморожуванні
·  1 підвісні кошик в комплекті, 3 додатково 

(на замовлення)

Переваги оснащення
·  SwingDesign
·  Ергономічна ручка морозильної скрині
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