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Наш модельний ряд
Універсальні моделі холодильних та морозильних 
шаф, які вбудовуються у нішу

На вбудовані холодильні та морозильні шафи можна 
легко прикріпити фасади кухонного гарнітуру, завдяки 
чому пристрій легко інтегрується у загальний дизайн кухні. 
Існує два різних способи кріплення фасаду кухонного 
гарнітуру на двері пристрою:

Жорстке кріплення фасаду (1)

Жорстке кріплення передбачає монтаж фасаду кухон-
ного гарнітуру безпосередньо на двері пристрою.

Ковзне кріплення фасаду (2)

Ковзне кріплення передбачає монтаж двері ніши кухон-
ного гарнітуру на двері пристрою за допомогою телеско-
пічних направляючих. При відкриванні та закриванні двері 
пристрою, дверцята ніши кухонного гарнітуру ковзають 
по направляючим.

Універсальні моделі, які вбудовуються під стільницю

Вбудовування холодильних та морозильних шаф під 
стільницю та прикріплення до них фасадів кухонного гар-
нітуру дозволяє привнести гармонію у загальний 
інтер’єр кухні. Завдяки жорсткому кріпленню фасаду, 
двері кухонного гарнітуру та двері пристрою жорстко 
прікріплені одна до одної. Вентиляція здійснюється через 
цоколь. За допомогою цокольної панелі Vario можна 
підігнати висоту та глибину техніки під розміри ніши.

Центри свіжості с. 125

Холодильники-морозильники с. 128

Холодильники с. 146 с. 151 с. 153 с. 154

Морозильні шафи с. 162 с. 163 с. 163

Холодильники с. 166

Морозильні шафи с. 169

Як правильно вибрати вбудовану модель
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Свіжість має ім’я:
BioFresh
За допомогою технології BioFresh продукти залишаються 
свіжими значно довше. При зберіганні при температурі біля 
0 °C та відповідному рівню вологості більшість продуктів 
зберігають такі поживні речовини, як вітаміни та мінерали, 
значно довше, ніж у звичайному холодильному відділенні.

Значно довший термін зберігання
Низький рівень вологості у контейнері 
DrySafe ідеально підходить для збері-
гання м’яса, риби та молочних продуктів. 
Фрукти та овочі, які зберігаються без 
пакування, утримують ще більше при-
родної вологості у контейнері Fruit & 
Vegetable і залишаються свіжими довше. 
Цього можна досягти завдяки можливості 
встановити високий рівень вологості 
у контейнері. Та чим вища вологість у 
середовищі для зберігання, тим менше 
вологи втрачає їжа. І саме це зберігає 
фрукти та овочі свіжими та хрумкими. 
Якщо обрати режим низької вологості, 
то ємність Fruit & Vegetable також може 
використовуватися як додатковий 
DrySafe.

З турботою про навколишнє 
середовище: скорочуємо 
 використання пакування
Кожного дня виробляється занадто 
велика кількість пластикового пакування, 
яке згодом стане сміттям, що завдасть 
невиправної шкоди навколишньому 
середовищу. І це ще одна безперечна 
перевага зони BioFresh та Fruit & 
Vegetable: тут фрукти та овочі краще 
зберігаються без пакування, залиша-
ючись свіжими набагато довше. Це 
означає, що тепер вас ніщо не зупинить 
від покупок на фермерських ринках, де 
продукти продаються без індивідуальних 
пакувань. Крім того, ви можете відмови-
тися від індивідуальних поліетиленових 
пакетів у супермаркетах. Практичний 
аксесуар FlexSystem (залежно від 
моделі) допоможе акуратно організу-
вати різні фрукти та овочі.
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Максимально  
зручний інтер'єр
Інтер'єр приладів Liebherr розроблений так, щоб доставляти 
максимум зручності при використанні. Наприклад, внутрішні 
стінки гладкі, з мінімальною кількістю виступів, це спрощує 
процес чищення. Підтримуючі колони ліворуч та праворуч 
дозволяють зручно змінювати розташування полиць, налаш-
товуючи їх під конкретні потреби. У деяких моделях серії 
Premium є контейнер VarioSafe, він ідеально справляється зі 
зберіганням невеликих предметів.

Два знімних контейнера VarioBox,  
які розташовані на двері, полегшують  
сортування та зберігання невеликих 
продуктів.

Одну половинку складної полиці можна 
встановити під іншою, що дозволить 
 спростити умови зберігання продуктів та 
розмістити високі контейнери, каструлі 
або банки.

Дверні полиці преміум-якості серії 
GlassLine виконані з нержавіючої сталі   
і матового загартованого скла.  
Полиці можна регулювати за висотою, 
виходячи з індивідуальних потреб.
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Центри свіжості

Багато вбудованих приладів Liebherr можуть розташовуватися 
поруч один з одним або поверх один одного. Це дає змогу 
створити власну комбінацію і підібрати центр свіжості для збе-
рігання продуктів та напоїв, який складається з холодильників, 
морозильних камер та винних шаф. Усі пристрої, позначені 
«Side-by-Side», виступають як відправна точка для можливих 
комбінацій з метою оптимізації ваших особистих вимог до 
зберігання та досконалим поєднанням з вашим кухонним про-
стором. 

Все це дозволяє насолоджуватися перевагами технологій 
Liebherr в одному місці: BioFresh – для для тривалого збе-
рігання свіжих продуктів, ідеальна температура і вологість 
для вишуканих вин, велике основне відділення холодильної 
камери і зручність технології NoFrost в морозильній камері.

Індивідуально комбінуйте та підбирайте центри свіжості для зберігання продуктів 
і напоїв: холодильник (IKP 1660), морозильник з NoFrost (IGN 1664), винна шафа 
(EWTgb 1683) та BioFresh-камера (SIBP 1650).

Більш детальну інформацію про концепцію «Side-by-Side» див. на сторінках 
112 – 113.
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Створення індивідуальної системи 
зберігання продуктів харчування

Концепція Side-by-Side

Техніка Liebherr, яка призначена для уста-
новки в форматі Side-by-Side, оснащена 
інтегрованою системою підігріву в стелі 
та/або бічних стінках. Нагрівання запобі-
гає утворенню конденсату між прила-

дами, що діють при температурі 0 °C та нижче – осо-
бливо, якщо є велика різниця температур, як наприклад 
між морозильною камерою та холодильником. Різнома-
нітні прилади Liebherr відмінно комбінуються для створення 
систем зберігання продуктів (як по горизонталі так і по вер-
тикалі), при цьому техніка і меблі повністю захищені від 
утворення конденсату.

IGS 1624
IGN 1664

SIBP 1650

Морозильні камери з підігрівом стелі

Це дозволяє морозильним камерам (висота ніші: 88 см) 
бути вертикально поєднаними з холодильником або ша -
фою для вина будь-якої висоти.

Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKB 2720 +
Морозильна камера IGN 1664

Підігрів бокових стінок з двох сторін

Бокові стінки з підігрівом дозволяють морозильним каме-
рам SIGN (висота ніші: 140 см і 178 см) розташовува-
тися абсолютно з будь-якого боку від техніки різної висоти.

Підігрів стелі та бокових стінок

Все це дозволяє вертикально комбінувати BioFresh-камеру 
SIBP 1650 з пристроєм будь-якої висоти. З обох сторін 
можливі будь-які комбінації з приладами до 178 см.

Можливі варіанти комбінації:
BioFresh холодильник IKB 3560 +
Морозильна шафа SIGN 3576 +
Винна шафа EWTdf 3553

 
Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKP 1660 + 
Винна шафа EWTdf 1653 + 
Морозильна камера IGN 1664 + 
BioFresh-камера SIBP 1650

додо

додо

SIGN 3556
SIGN 3576

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756
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Холодильники-морозильники, 
які вбудовуються
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Завдяки широкому асортименту вбудованих приладів, Liebherr може запропону-
вати ідеальне рішення відповідно до ваших потреб та вимог. Якщо ви шукаєте новий 
холодильник-морозильник, ви можете обрати пристрій з такими інноваційними техно-
логіями, як BioFresh та BioCool, або NoFrost і SmartFrost. Визначившись з основним 
набором функцій, можна переходити до вибору розміру пристрою і бажаної конфі-
гурації.

Комбіновані холодильники- 
морозильники

Холодильники-морозильники, які вбудовуються

Свіжі продукти – запорука здорового харчування. Секція BioFresh, яка розта-
шована на телескопічних направляючих, гарантує ідеальне середовище для 
збереження 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 
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 збільшити 
корисний внутрішній об’єм морозильної камери, і забути про розморожу-
вання.

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. 133

с. 124

с. 131

с. 129
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Холодильники-морозильники, які вбудовуються

Відмінними рисами елементів інтер’єру 
GlassLine є неперевершений стиль і висока 
якість виконання. Надміцні полиці виготов-
лені із загартованого скла. Секційні скляні 
полиці можуть розташовуватися в залежно-
сті від індивідуальних потреб.

Потужна система PowerCooling забезпечує 
швидке охолодження свіжих продуктів і підтри-
мання 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 спеці-
альний індикатор.

Точний і незалежний контроль температури в 
холодильній і морозильній камерах забезпечує 
технологія DuoCooling: два окремі  контури 
охолодження. Не відбувається обмін повітря між 
камерами, запахи не змішуються, продукти не 
висихають і не обвітрюються. Ще одна перевага 
DuoCooling: холодильна камера може бути 
вимкнена, поки морозильна камера продовжу-
ватиме працювати. Це може бути корисним, 
наприклад, під час відпустки.

Елегантна система MagicEye з інноваційним, 
зручним сенсорним управлінням, гарантує 
що температура в холодильній і морозильній 
камерах, буде точно відповідати показнику 
дисплея. Керування всіма функціями відбува-
ється просто і зручно з допомогою дотику 
пальця.

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розта-
шувати холодильники, морозильні камери та 
шафи для вина за вашим особистим вибо-
ром. Спеціальна технологія контролю середо-
вища між приладами з великими відмінно-
стями в температурі дозволяє створювати 
будь-які комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках 
112 – 113.

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

Якість в кожній деталі

BioFresh гарантує ідеальну температуру для більш тривалої свіжості. При температурі трохи більше ніж 0 °С 
і з ідеальною вологістю продукти зберігатимуть апетитний вигляд та корисні вітаміни та мінерали значно 
довше, ніж у звичайному холодильному відділенні. Контейнер DrySafe ідеально підходить для зберігання 
м’яса, риби та молочних продуктів. Високий рівень вологості у контейнері Fruit & Vegetable допоможе 
 перешкодити висиханню фруктів та овочів, та значно збільшить строк їх зберігання. Якщо встановити міні-
мальний рівень вологості, то контейнер Fruit & Vegetable можна трансформувати у додатковий DrySafe.

Дізнайтеся більше про BioFresh:
biofresh.liebherr.com
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Система зберігання подвійного призначення: скляна полиця і полиця для пляшок. Полиці зручно  
зберігаються одна під іншою, якщо не використовуються. При використанні полиці для пляшок необхідно 
дверний кошик підняти вище для зберігання високих пляшок.

Світлодіоди відрізняються енергоефектив-
ністю, тривалим терміном роботи і забезпе-
чують рівномірне висвітлення всього вну-
трішнього простору холодильної камери. 
При роботі діодів виділяється мінімум тепла, 
що позитивно впливає на умови зберігання 
продуктів.

Контейнер BioCool-Box дозволяє регулю-
вати рівень вологості для того, щоб про-
дукти залишалися свіжими якомога довше. 
Контейнер розташований на коліщатках, 
тому його дуже зручно висувати і використо-
вувати. Крім того BioCool-Box надає відмін-
ний огляд всіх продуктів, що зберігаються. 
Рівень вологості регулюється за допомогою 
повзунка.

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

Інтуїтивно зрозуміла система управління 
Comfort дозволяє точно підтримувати 
температуру на обраному рівні. Настройки 
зручно зробити за допомогою кнопок. 
Встановлена температура відображається 
на РК-дисплеї MagicEye.

Стильна масельничка зручна у викорис-
танні, її легко тримати і відкривати все 
однією рукою. Масельничка виконана з 
міцного пластику, її можна мити в посудо-
мийній машині, вона ідеально поєднується  
з будь-яким пристроєм Liebherr. 

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

Холодильники-морозильники, які вбудовуються

Якість в кожній деталі
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Автоматичний генератор льоду IceMaker забезпечує високоякісні кубики. Для зберігання готового льоду 
призначено 2 контейнера в морозильній камері. Такого запасу буде досить навіть для самої масштабної 
вечірки. Якщо якість водопровідної води не дуже висока, або немає можливості підключення до водопро-
воду, то варто звернути увагу на моделі з резервуаром для води. Наприклад, комбінований холодильник 
ICN 3386 обладнаний генератором льоду, подача води в який здійснюється з резервуара в холодильній 
камері. Ємність резервуара: 1,2 літра.

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

Універсальна полиця для яєць завдяки своїй 
конструкції здатна вмістити до 20 курячих 
або 28 перепелиних яєць. Щоб продовжити 
термін їх зберігання, ми рекомендуємо 
 зберігати яйця гострим кінцем вниз, або 
помістити їх в контейнер BioFresh (з низьким 
рівнем вологості).

Контейнери BioFresh з системою доводчиків SoftTelescopic забезпечують максимально зручне викори-
стання і м’яке закриття.

Практична система FlexSystem для контейне-
рів BioFresh та BioCool забезпечує зручну і 
організовану систему зберігання продуктів. 
Наприклад, фрукти та овочі можуть бути чітко 
відокремлені, або продукти можуть зберіга-
тися відповідно до їх термінів використання. 
Всі компоненти системи FlexSystem легко 
чистяться, їх можна мити в посудомийній машині.

Вбудований механізм SoftSystem забезпе-
чує плавне закриття дверей, навіть при 
заповнених дверних полицях, запобігаючи 
падінню пляшок або їжі. Крім того, двері 
закриваються автоматично якщо кут від-
криття становить менше 30°.

Великий лоток для льоду легко заповнити 
водою завдяки зручному отвору з клапа-
ном. Кришка лотка щільно закривається, 
щоб уникнути розлиття води.

Холодильники-морозильники, які вбудовуються

Якість в кожній деталі
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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.

Центри свіжості / Комбіновані холодильники-морозильники, які вбудовуються

Універсальна полиця для пляшок є інно-
ваційною у всіх Premium моделях BioFresh. 
Полиця над зоною BioFresh виконує 2 функ-
ції:  полиця для пляшок або скляна полиця 
для продуктів.

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

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
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: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мін. 62,5
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

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, лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Полиці 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 самозакривні
·  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: 40 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 11 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Сторона відкриття дверей не змінюється
·  Змінні ущільнення дверей
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Центри свіжості / Комбіновані холодильники-морозильники, які вбудовуються

Два ящики морозильної камери монтуються 
на високоякісних телескопічних рейках,  
їх можна легко висунути, це забезпечує іде-
альний огляд продуктів, які зберігаються. 
Ящики пропонують достатньо місця для збері-
гання. Завдяки своєму дизайну їх легко витя-
гувати і чистити.

IceMaker, підключений до водопроводу, 
забезпечує високоякісні кубики льоду. 
Генератор льоду автоматично поповнює 
запаси льоду при необхідності. 

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

20391 20376

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: m
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 410 / 1,121 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 471 л (Холодильник: 357 л у тому числі відділення 
BioFresh: 68 л / Морозильна камера: 114 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мін. 62,5
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

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, лоток для 
яєць

·  3 полиці серії GlassLine
·  Полиці 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 самозакривні
·  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: 40 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

11 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні і задні
·  ECBN 6156 001: праві фіксовані двері
· ECBN 6156 617: ліві фіксовані двері
·  Змінні ущільнення дверей

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 287 / 0,785 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 379 л (Холодильник: 276 л у тому числі відділення 
BioFresh: 57 л / Морозильна камера: 103 л)
Рівень шуму: 42 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 76,2 / мін. 61
Розміри ніші для монтажу доступні в інструкції по встановленню

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, лоток для 
яєць

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

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  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 самозакривні
·  Льодогенератор IceMaker з 

підключенням до стаціонарного 
водопостачання (3/4")

·  Продуктивність льодогенератора, 
за 24 г: 1,0 кг

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

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

12 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні і задні
·  ECBN 5066 001: праві фіксовані двері
· ECBN 5066 617: ліві фіксовані двері
·  Змінні ущільнення дверей

ECBN 6156 
PremiumPlus

ECBN 5066 
PremiumPlus
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Холодильники-морозильники, які вбудовуються

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

178 178178 178

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,633 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 233 л (Холодильник: 176 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з 
них можуть використовуватися як 
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так 
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

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: 0,8 кг

·  Запас льоду: 1,0 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBN 3386 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 235 / 0,643 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 237 л (Холодильник: 175 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  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 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, розсувний 
лоток для яєць

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

·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі 
DrySafe

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

електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBN 3324 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 236 / 0,644 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 238 л (Холодильник: 176 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  Полиця для пляшок подвійного 
призначення

·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з 
них можуть використовуватися як 
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так 
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

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

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

електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBN 3376 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 162 / 0,442 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 261 л (Холодильник: 204 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh

·  2 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 1 з 
них можуть використовуватися як 
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так 
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

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

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

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

10 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBP 3266 
Premium
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Холодильники-морозильники, які вбудовуються

 Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6a. 
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ICN 3386 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 225 / 0,615 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 248 л (Холодильник: 191 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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 BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  VarioSafe
·  Світлодіодні колони з лівої сторони
·  1 контейнер BioCool на 

телескопічних направляючих 
світлодіодне освітлення

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

VarioSpace
·  IceMaker з баком для води
·  Продуктивність льодогенератора, 

за 24 г: 0,8 кг
·  Запас льоду: 1,0 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICN 3376 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,628 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 255 л (Холодильник: 193 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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 BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Premium GlassLine з 

тримачем для пляшок, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  VarioSafe
·  Світлодіодні колони з лівої сторони
·  1 контейнер BioCool на 

телескопічних направляючих 
світлодіодне освітлення

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

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

електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBS 3324 
Comfort

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 240 / 0,655 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 255 л (Холодильник: 175 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: 

оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, розсувний 
лоток для яєць

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

·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі 
DrySafe

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

електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

11 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

ICBS 3224 
Comfort

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 232 / 0,635 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 261 л (Холодильник: 204 л у тому числі відділення 
BioFresh: 67 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної та морозильної 
камер

·  Автоматична функція SuperCool
·  Автоматична функція SuperFrost, 

контроль за часом
·  Сигналізація несправності: 

оптична і акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, розсувний 
лоток для яєць

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

·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 1 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі 
DrySafe

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні 

електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

10 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть
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Холодильники-морозильники, які вбудовуються

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

178 178

ICS 3334 
Comfort

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 235 / 0,642 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 14 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

ICS 3234 
Comfort

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 228 / 0,622 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 281 л (Холодильник: 224 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

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

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 10 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
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Холодильники-морозильники, які вбудовуються

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

178178 178 178

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 217 / 0,593 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 281 л (Холодильник: 224 л / Морозильна камера: 57 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 256 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 62 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 224 / 0,611 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 125 / 0,342 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 274 л (Холодильник: 194 л / Морозильна камера: 80 л)
Рівень шуму: 31 дБА Silent
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

ICUS 3224 
Comfort

ICUNS 3324 
Comfort

ICUS 3324 
Comfort

ICP 3334 
Comfort

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  2 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 6 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 4 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 22 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 6 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

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

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 23 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 14 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть



IKB 3560

Side 
by

Side

Холодильники, 
які вбудовуються

Холодильники відмінно поєднуються з іншими холодильниками, морозильними і винними 
шафами, для створення індивідуальних центрів зберігання продуктів. Наприклад: холодиль-
ник з камерою BioFresh (IKB 3560) і морозильна шафа (SIGN 3576).

Для детальної інформації про концепцію Side-by-Side дивіться сторінку 112 – 113.
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Однокамерні холодильники

Холодильники, які вбудовуються

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 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.

с. 146

с. 150
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Зображені деталі інтер’єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.

Холодильники, які вбудовуються

Високопродуктивна система PowerCooling 
гарантує швидке охолодження свіжих про-
дуктів і рівномірний розподіл температури 
всередині камери. Дверний контакт вимикає 
вентилятор при відкритті дверей.

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

Стильна масельничка зручна у викорис-
танні, її легко тримати і відкривати все однією 
рукою. Масельничка виконана з міцного 
пластику, її можна мити в посудомийній 
машині, вона ідеально поєднується з будь-
яким пристроєм Liebherr.

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташу-
вати холодильники, морозильні камери та 
шафи для вина за вашим особистим вибором. 
Спеціальна технологія контролю середовища 
між приладами з великими відмінностями в 
температурі дозволяє створювати будь-які 
комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках 
112 – 113.

Елегантна система управління Premium гарантує точне збереження заданої температури. Усіма функ-
ціями можна легко і зручно керувати, обережно натискаючи сенсорний інтерфейс. Встановлена темпе-
ратура відображається на РК-дисплеї MagicEye.

Якість в кожній деталі

BioFresh гарантує ідеальну температуру для більш тривалої свіжості. При температурі трохи більше ніж 0 °С 
і з ідеальною вологістю продукти зберігатимуть апетитний вигляд та корисні вітаміни та мінерали значно 
довше, ніж у звичайному холодильному відділенні. Контейнер DrySafe ідеально підходить для зберігання 
м’яса, риби та молочних продуктів. Високий рівень вологості у контейнері Fruit & Vegetable допоможе 
 перешкодити висиханню фруктів та овочів, та значно збільшить строк їх зберігання. Якщо встановити міні-
мальний рівень вологості, то контейнер Fruit & Vegetable можна трансформувати у додатковий DrySafe.

Для отримання додаткової інформації про BioFresh, будь ласка, відвідайте:
biofresh.liebherr.com
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Два знімних контейнера VarioBox, які розташовані на двері, полегшують сортування та зберігання 
невеликих продуктів. Спеціальний механізм фіксує контейнери при витяганні і запобігає можливість їх 
падіння.

Практична система FlexSystem для контейнерів BioFresh та BioCool забезпечує зручну і організовану 
систему зберігання продуктів. Наприклад, фрукти та овочі можуть бути чітко відокремлені, або продукти 
можуть зберігатися відповідно до їх термінів використання. Всі компоненти системи FlexSystem легко 
чистяться, їх можна мити в посудомийній машині.

Контейнери BioFresh з системою доводчиків SoftTelescopic забезпечують максимально зручне викори-
стання і м’яке закриття.

Механізм SoftSystem інтегрований в нижню 
частину дверей і забезпечує плавне і м'яке 
закриття навіть при повному навантаженні 
дверних полиць. Двері автоматично закри-
ваються, при досягненні кута в 30°.

Універсальна полиця для яєць завдяки 
своїй конструкції здатна вмістити до 20 
курячих або 28 перепелиних яєць. Щоб 
продовжити термін їх зберігання, ми реко-
мендуємо зберігати яйця гострим кінцем 
вниз, або помістити їх в контейнер BioFresh 
(з низьким рівнем вологості).

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

Холодильники, які вбудовуються

Якість в кожній деталі
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Холодильники, які вбудовуються

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 використову-
вати. Крім того BioCool-Box надає відмінний огляд всіх продуктів, що зберігаються. Рівень вологості регулю-
ється за допомогою повзунка.

Світлодіоди відрізняються енергоефектив-
ністю, тривалим терміном роботи і забезпе-
чують рівномірне висвітлення всього вну-
трішнього простору холодильної камери. 
При роботі діодів виділяється мінімум тепла, 
що позитивно впливає на умови зберігання 
продуктів.

Система зберігання подвійного призначення: скляна полиця і полиця для пляшок. Полиці зручно  
зберігаються одна під іншою, якщо не використовуються. При використанні полиці для пляшок необхідно 
дверний кошик підняти вище для зберігання високих пляшок.

Інтуїтивно зрозуміла система управління 
Comfort дозволяє точно підтримувати тем-
пературу на обраному рівні. Настройки 
зручно зробити за допомогою кнопок. 
Встановлена температура відображається 
на РК-дисплеї MagicEye.

Свіжа їжа і продукти можуть бути якісно 
заморожені і довго зберігатися в моро-
зильному відділені, яке марковане чотирма 
зірочками. Знімну полицю можна використо-
вувати для зручного поділу морозильного 
відділення на дві секції.

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

Якість в кожній деталі
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Холодильники, які вбудовуються

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

178178 178 178

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л (Холодильник: 257 л у тому числі відділення 
BioFresh: 90 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, розсувний 
лоток для яєць

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

·  Світлодіодне освітлення
·  3 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 2 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі 
DrySafe

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

електроенергії: 17 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 3524 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 230 / 0,630 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 284 л (Холодильник: 257 л у тому числі відділення 
BioFresh: 90 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна 

електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

акустична

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

тримачем для пляшок, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh
·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з 

них можуть використовуватися як 
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так 
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

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

електроенергії: 17 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 

2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 3564 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,363 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л у тому числі відділення 
BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна 

електроніка
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

акустична

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

тримачем для пляшок, пересувний 
VarioBox, розсувний лоток для яєць, 
маслянка

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

·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок подвійного 

призначення
·  Світлодіодні колони з двох сторін
·  Світлодіодне освітлення секції 

BioFresh
·  3 BioFresh-Safe з SoftTelescopic, 2 з 

них можуть використовуватися як 
в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так 
і в режимі DrySafe, 1 FlexSystem

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 3560 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 133 / 0,363 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 301 л (Холодильник: 301 л у тому числі відділення 
BioFresh: 90 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове 

управління
·  Цифровий індикатор температури 

для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

акустична

Холодильна камера 
і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з 

тримачем для пляшок, розсувний 
лоток для яєць

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

·  Світлодіодне освітлення
·  3 BioFresh-Safe на телескопічних 

направляючих, 2 з них можуть 
використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі 
DrySafe

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки 

передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 3520 
Comfort
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Холодильники, які вбудовуються

Замість кошиків для пляшок на висувну 
полицю можна помістити стандартний пив-
ний ящик. Телескопічні направляючі забез-
печують зручний доступ до охолоджених 
напоїв.

Висувна полиця містить дві знімні корзини, 
які пропонують багато місця для пляшок  
(до 1,5 л.) та пакувань для напоїв з картону. 
Вони оснащені ручкою для зручного тран-
спортування та тримачем для пляшок для 
надійного зберігання.

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

178 178

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 214 / 0,584 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 306 л (Холодильник: 279 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих
·  2 знімних контейнери для пляшок

Морозильна камера 4
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 17 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 117 / 0,319 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 325 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 ящики для фруктів і овочів на телескопічних направляючих
·  Висувний ящик на телескопічних рейках
·  2 знімних контейнери для пляшок

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IKF 3514 
Comfort

IKF 3510 
Comfort
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Холодильники, які вбудовуються

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

178 178 140 140

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 214 / 0,584 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 306 л (Холодильник: 279 л / Морозильна камера: 27 л)
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 17 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 117 / 0,319 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 325 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  7 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодне освітлення
·  2 контейнери BioCool на телескопічних направляючих

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IK 3524 
Comfort

IK 3520 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 125 / 0,340 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 231 л (Холодильник: 231 л у тому числі відділення 
BioFresh: 59 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 1 з них можуть 

використовуватися як в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 2720 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 202 / 0,552 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 216 л (Холодильник: 196 л у тому числі відділення 
BioFresh: 59 л / Морозильна камера: 20 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для пляшок, 

розсувний лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 1 з них можуть 

використовуватися як в режимі Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 2724 
Comfort
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Холодильники, які вбудовуються

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

140 140 122 122122

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 187 / 0,512 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 235 л (Холодильник: 215 л / Морозильна камера: 20 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури для холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, пересувний 

VarioBox, розсувний лоток для яєць, маслянка
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодні колони з лівої сторони
·  1 контейнер BioCool на телескопічних направляючих світлодіодне 

освітлення

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 109 / 0,296 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 251 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioCool
·  PowerCooling
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для пляшок, пересувний 

VarioBox, розсувний лоток для яєць, маслянка
·  6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  VarioSafe
·  Полиця для пляшок
·  Світлодіодні колони з лівої сторони
·  1 контейнер BioCool на телескопічних направляючих світлодіодне 

освітлення

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 174 / 0,476 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 201 л  
(Холодильник: 185 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: ST (+16°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для 

холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  5 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
13 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 105 / 0,286 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 217 л
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  6 полиць серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  1 контейнер BioCool на коліщатках

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IK 2764 
Premium

IK 2760 
Premium

IKS 2334 
Comfort

IKS 2330 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 189 / 0,517 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 182 л  
(Холодильник: 166 л у тому числі відділення  
BioFresh: 59 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для 

холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  PowerCooling
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine
·  Світлодіодне освітлення
·  2 BioFresh-Safe на телескопічних направляючих, 

1 з них можуть використовуватися як в режимі 
Fruit & Vegetable-Safe, так і в режимі DrySafe

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 
13 год

·  Потужність заморожування, за 24 г: 2 кг

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IKB 2324 
Comfort
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BioFresh-камера

Концепція «Side-by-Side»: BioFresh-камера (SIBP 1650) внизу та холодильник 
(IKP 1660) зверху.

Більш детальну інформацію про концепцію Side-by-Side див. на сторінках 
112 – 113.

Система керування дозволяє встановити 
у всіх ящиках BioFresh режим мінімальної 
вологості для зберігання м'яса, рибі і молоч-
них продуктів і режим максимальної воло-
гості для фруктів та овочів.

Механізм SoftSystem забезпечує додат-
кову безпеку та зручність. SoftSystem забез-
печує м'яке закриття дверей.

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

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 73 / 0,198 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Cекція BioFresh
·  PowerCooling
·  4 BioFresh-Safe, з них 3 на коліщатках, 1 FlexSystem
· Може використовуватися як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe

Переваги оснащення
·  Підігрів стелі та бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

SIBP 1650 
Premium
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Холодильники, які вбудовуються

Концепція «Side-by-Side»: BioFresh-камера (SIBP 1650) внизу та холодильник 
(IKP 1660) зверху.

Більш детальну інформацію про концепцію Side-by-Side див. на сторінках 
112 – 113.

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

88 88 88

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 65 / 0,177 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 151 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Premium GlassLine з тримачем для 

пляшок, пересувний VarioBox, розсувний лоток 
для яєць, маслянка

·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодні колони з лівої сторони
·  2 контейнери BioCool

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 147 / 0,401 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 134 л  
(Холодильник: 118 л / Морозильна камера: 16 л)
Рівень шуму: 35 дБА
Кліматичний клас: N (+16°C до +32°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для 

холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  3 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 контейнери BioCool

Морозильна камера 4
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

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

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 98 / 0,266 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 151 л
Рівень шуму: 34 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool

Холодильна камера і секція BioCool
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine, в тому числі складних: 1
·  Світлодіодне освітлення
·  2 контейнери BioCool

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IKP 1660 
Premium

IKS 1624 
Comfort

IKS 1620 
Comfort



SIGN 3576

Всі морозильні камери Liebherr з висотою ніші 140 і 178 см можуть бути чудово 
поєднані з холодильниками та винними шафами в різних комбінаціях, для 
створення центра свіжості. 

Більш детальну інформацію про концепцію «Side-by-Side» див. на сторінках 
112 – 113.

Морозильні шафи, 
які вбудовуються
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Для зручності використання, навіть при максимальному навантаженні, ящики морозильної камери вста-
новлюються на високоякісні телескопічні направляючі. Ящики надають досить корисного простору 
для зберігання продуктів. Крім того їх легко витягувати і чистити.

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

Всі морозильні камери з NoFrost та 
SmartFrost можуть похизуватися перевагами 
технології VarioSpace. Всі ящики і скляні 
полиці легко витягуються, завдяки чому утво-
рюється єдиний внутрішній простір моро-
зильної камери.

Механізм SoftSystem інтегрований в нижню 
частину дверей і забезпечує плавне і м'яке 
закриття навіть при повному навантаженні 
дверних полиць. Двері автоматично закри-
ваються, при досягненні кута в 30°.

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

Елегантна система управління Premium 
гарантує точне збереження заданої тем-
ператури. Усіма функціями можна легко і 
зручно керувати, обережно натискаючи сен-
сорний дисплеї. Встановлена температура 
відображається на LCD-дисплеї MagicEye.

IceMaker з підключенням до водопроводу 
забезпечує високоякісні кубики льоду.  
Для зберігання готового льоду призначено 
2 контейнера в морозильній камері. Такого 
запасу буде досить навіть для самої масш-
табної вечірки. IceMaker автоматично 
поповнює запаси льоду, але при необхідно-
сті його можна вимкнути.

Морозильні шафи, які вбудовуються

Концепція «Side-by-Side» дає змогу розта-
шувати холодильники, морозильні камери та 
шафи для вина за вашим особистим вибором. 
Спеціальна технологія контролю середовища 
між приладами з великими відмінностями в 
температурі дозволяє створювати будь-які 
комбінації.
Більш детальна інформація на сторінках 
112 – 113.

Якість в кожній деталі
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Морозильні шафи, які вбудовуються

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

SIGN 2756 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 207 / 0,567 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 157 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):  
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

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

Морозильна камера 4
·  6 ящиків, 4 з яких на телескопічних 

направлючих, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 14 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування 

в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IGN 1664 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 159 / 0,435 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 84 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

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

Морозильна камера 4
·  4 ящики, з них 3 на коліщатках, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 12 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів стелі для застосування в концепції 

«Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

IGS 1624 
Comfort

Ковзне кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 159 / 0,434 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 100 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, 

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

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

24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 12 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів стелі для застосування в концепції 

«Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

SIGN 3576 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 241 / 0,660 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 209 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  9 ящиків, 5 з яких на телескопічних направлючих, VarioSpace
·  Льодогенератор IceMaker з підключенням до стаціонарного водопостачання 

(3/4")
·  Продуктивність льодогенератора, за 24 г: 0,8 кг
·  Запас льоду: 1,5 кг
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 18 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть

SIGN 3556 
Premium

Жорстке кріплення двері / Вбудована модель
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 244 / 0,668 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 213 л
Рівень шуму: 37 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, сенсорна електроніка
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: акустична

Морозильна камера 4
·  8 ящиків, 6 з яких на телескопічних направлючих, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Світлодіодне освітлення
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 14 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 18 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні
·  Двері можна перенавесіть
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Холодильники і морозильні камери 
для вбудовування під стільницю
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Контейнер LiftUp-Box дозволяє ідеально 
використовувати простір під основним 
висувним відділенням. Він ергономічно спро-
ектований, легко знімається і забезпечує 
достатній простір для зберігання ємністю  
4 кг. Контейнер LiftUp-Box автоматично вису-
вається слідом за основним відділенням.

Холодильники і морозильні камери  
для вбудовування під стільницю

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

Лоток, розташований в основі, дозволяє 
оптимально використовувати простір в ниж-
ній частині приладу. Лоток легко витягається, 
а обсяг в 4 літри робить його відмінним  
місцем для зберігання невеликих продуктів.

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

82-8882-88

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 91 / 0,249 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 124 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера
· �, �маслянка
·  2 висувні полиці серії GlassLine, регульований лоток для яєць
·  Відділення для пляшок, вбудоване в нижній висувний блок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів
·  LiftUp-Box

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Повністю висувний ящик

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: K
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 71 / 0,194 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 80 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Холодильна камера і секція BioFresh
·  1 полиці серії GlassLine
·  3 BioFresh-Safe, 1 FlexSystem
· Може використовуватися як в режимі HydroSafe, так і в режимі DrySafe
·  Додатковий лоток в основі приладу, об'єм: 4 літри

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть

UIKo 1560 
Premium

SUIB 1550 
Premium



168 169

Холодильники і морозильні камери для вбудовування під стільницю

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

82-88 82-88 82-88 82-88 82-88

UIKo 1550 
Premium

UIK 1514 
Comfort

UIK 1510 
Comfort

SUIGN 1554 
Premium

SUIG 1514 
Comfort

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке 
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 91 / 0,249 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 124 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
· �, �маслянка
·  2 висувні полиці серії GlassLine, регульований 

лоток для яєць
·  Відділення для пляшок, вбудоване в нижній 

висувний блок
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Повністю висувний ящик

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке 
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 138 / 0,378 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 119 л  
(Холодильник: 104 л / Морозильна камера: 15 л)
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури для 

холодильної камери
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

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

Морозильна камера 4
·  Відкидні двері морозильної камери
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 

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

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке 
інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 92 / 0,252 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 136 л
Рівень шуму: 38 дБА
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperCool
·  Сигналізація відкритих дверей: 

оптична і акустична

Холодильна камера
·  Полиця серії Comfort GlassLine з тримачем для 

пляшок, розсувний лоток для яєць
·  4 полиці серії GlassLine
·  Верхнє світлодіодне освітлення
·  1 широкий ящик для фруктів і овочів

Переваги оснащення
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 79 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за кількістю
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  3 ящики, з них 2 на коліщатках, VarioSpace
·  Лоток для льоду з кришкою
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 15 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 11 кг
·  2 акумулятори холоду
·  Полиці із загартованого скла
·  Додатковий лоток в основі приладу, об'єм: 4 літри

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть

Жорстке кріплення двері / Обладнання яке інтегрується під стільницю
Клас енергоефективності: n
Річний обсяг енергоспоживання / 24 г: 148 / 0,403 кВт-г
Загальний корисний об’єм: 95 л
Рівень шуму: 36 дБА
Кліматичний клас: SN-T (+10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 - 88 / 60 / мін. 55

Керування
·  MagicEye за дверима, кнопкове управління
·  Цифровий індикатор температури
·  Автоматична функція SuperFrost, контроль за часом
·  Сигналізація несправності: оптична і акустична
·  Сигналізація відкритих дверей: оптична і акустична

Морозильна камера 4
·  3 ящики, VarioSpace
·  Час зберігання при відключенні електроенергії: 24 год
·  Потужність заморожування, за 24 г: 12 кг
·  Полиці із загартованого скла

Переваги оснащення
·  Підігрів бокових стінок для застосування в концепції «Side-by-Side»
·  Регульовані по висоті ніжки передні і задні
·  Двері можна перенавесіть
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