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Koelen en vriezen
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Tijdloos
vers
--Bij levensmiddelen let u op de hoogste kwaliteit en geniet u
van de authentieke smaak. U neemt graag een omweg naar
uw regionale kaasboer, eet het liefst vers gevangen vis en
kweekt uw eigen radijsjes. Zou het niet perfect zijn als deze
kwaliteit ook na enkele dagen in de koelkast nog onvervalst
kan worden geproefd? Dat de tijd als het ware zou worden
stilgezet? Wij zouden dat perfect vinden.
Daarom ontwikkelen we voortdurend nieuwe en nog betere
oplossingen om optimale bewaaromstandigheden voor
uiteenlopende levensmiddelen te garanderen. Voor een
langdurige versheid, de bescherming van waardevolle
vitaminen en een smaak als direct na aankoop of oogst.
Laat u overtuigen door onze vrijstaande apparaten 2022.
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Kwaliteit

Zelfs het kleinste detail
verdient de grootste
aandacht.
--Wij hechten waarde aan compromisloze kwaliteit – tot zelfs het allerkleinste schroefje. En dat vanaf
het begin. Sinds 1954 produceren we
hoogwaardige koel- en vriesapparaten. Deze distribueren we wereldwijd.
Diep in ons hart zijn wij nog altijd een
in Duitsland geworteld familiebedrijf.
Hier blijven wij al onze producten ontwikkelen. Duitse ingenieurskunst – uit
solidariteit met de oprichter van onze
onderneming en met de kennis en
knowhow die hier al ingenieurgeneraties lang gebundeld wordt.

Comfort voor iedereen.
Onze nieuwe, vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar in
verschillende series: Pure, Plus, Prime en Peak. Maar welke
serie u ook kiest, bij elke Liebherr krijgt u de compromisloze
Liebherr-kwaliteit. Omdat vele features nu al standaard in
onze apparaten uit de Pure-serie ingebouwd zijn. Bijvoorbeeld de automatische ontdooifunctie NoFrost. Of de
EasyFresh-technologie voor het bewaren van fruit en groen-

CNsfd 573i

ten. Of onze feature DuoCooling. Dankzij twee gescheiden

Plus-serie

koelcircuits vindt er geen luchtuitwisseling plaats tussen
koel- en vriesgedeelte. De opgeslagen levensmiddelen
drogen daardoor niet uit en er wordt geen geur overgedragen.

Niets zou korter mogen meegaan dan heel lang.
Onze kwaliteitseisen gelden zelfs voor de kleinste details.

Voordat bij ons bijvoorbeeld een deurscharnier wordt

En als zich, tegen de verwachting in, toch een probleem voor-

goedgekeurd, moet het minstens 100.000 open- en

doet, dan kunt u of onze landelijke servicedienst dit meestal

sluitcycli doorstaan. Ruimschoots voldoende voor de

snel verhelpen, want elk van onze apparaten is uiterst repa-

levensduur van het apparaat.

ratievriendelijk. Wij houden alle essentiële reserveonderdelen
langer dan 10 jaar in voorraad. Dat is niet alleen duurzaam,
maar bespaart u ook geld op kleine reparaties of de aanschaf
van een nieuw apparaat.

Wij beloven het niet alleen.
Wij garanderen het ook.
Tijdens productie controleren wij alle onderdelen van onze
koelkasten nauwgezet en testen wij veel strenger en vaker dan wettelijk vereist is – de laatste test vindt vlak voor
het verpakken plaats. Pas dan kunnen onze apparaten een
beetje uitrusten. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd
volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001,
energiebeheer ISO 50001 en milieubeheer ISO 14001. Daarom
kunnen wij u met een gerust hart garanderen dat onze
producten minstens twee jaar vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten en bijzonder gemakkelijk zijn in te bouwen.
Wij bieden
Kortom:
éénbovendien
ding is zeker
gratis
– u7zult
jaarheel
zekerheid
lang plezier
op allehebben
huishoudelijke
van
uwLiebherr
Liebherr.apparaten. U heeft hiermee van het derde
tot en met het zevende jaar garantie op onderdelen en arbeid
bij registratie binnen zes maanden op www.liebherr-home.nl.
EasyFresh voor groenten en fruit vanaf de Pure-serie.
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Magnetische deurafdichting voor een veilige sluiting.

Kortom: één ding is zeker – u zult heel lang plezier hebben
van uw Liebherr.
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Duurzaamheid

Verder denken
dan vandaag.
--Bij het ontwerpen van onze apparaten
besteden wij nauwgezet aandacht
aan duurzaamheid. Naast de
levensduur van onze apparaten zijn
de belangrijkste pijlers: maximale
energie-efficiëntie, vermijden
van voedselverspilling en vermindering van plastic. Waarom?
Omdat niet alleen onze apparaten,
maar ook onze planeet zo lang
mogelijk moet meegaan.

Duurzaamheid

Verspilling voorkomen.
Wie levensmiddelen onder optimale omstandigheden bewaart, levert een grote bijdrage tegen voedselverspilling.
Met onze apparaten lukt dat – dankzij een combinatie van
innovatieve features:
Ten eerste: onze bewaartechnologieën. Zo voorkomt de
DuoCooling in onze koel-vriescombinaties bijvoorbeeld
dat uw levensmiddelen voortijdig uitdrogen. BioFresh biedt
optimale bewaaromstandigheden met een aanzienlijk
langere houdbaarheid van fruit, groente, vlees, vis en zuivel.
Dat voorkomt voortijdig weggooien van levensmiddelen.
Bovendien hoeft u minder vaak boodschappen te doen.
En de grootste nul-graden-vakken op de bieden voldoende

Efficiënt, efficiënter, Liebherr.
Ons assortiment omvat vele modellen die tot de zuinigste
apparaten op de markt behoren – en dit geldt voor al onze
productgroepen: koelkasten, diepvriezers en koel-vriescombinaties.
Er zijn echter nog veel meer, deels kleine details die een
doorslaggevend verschil maken voor de efficiëntie van een
Liebherr. Bijvoorbeeld de vele energiebesparende standen
zoals EnergySaver, waarmee de temperatuur tot +7 °C wordt
verhoogd. HolidayMode, die tijdens uw vakantie alleen uw
diepvriesproducten koel houdt . Of de CleaningMode, voor
een energiebesparende reiniging van uw apparaat.

ruimte voor bijzonder grote levensmiddelvoorraden.
Ten tweede: onze SmartDevice-app. Deze helpt ook bij het

Kwaliteit die ook het klimaat ten goede komt.

juist bewaren van levensmiddelen, voor nog meer gemak en

Wij werken uitsluitend met duurzame vacuümpanelen, na-

langere houdbaarheid.

tuurlijke koelmiddelen en gebruiken absoluut geen HFO-drijfgassen zolang het milieueffect daarvan niet helemaal dui-

Ten derde: onze apparaten denken met u mee en informeren

delijk is. Ook bij de productie houden wij rekening met het

u als de kwaliteit van uw levensmiddelen gevaar loopt.

milieu. Voor het allergrootste deel gebruiken we materialen

Zo wordt u door een akoestisch deuralarm gewaarschuwd

die na de levensduur van de apparaten kunnen worden gere-

dat de deur van uw apparaat niet goed is afgesloten.

cycled. Bovendien zorgen wij ervoor dat overtollige kunststof
consequent wordt hergebruikt.

Liebherr RBa 4250 Prime-serie
Dankzij de uiterst ruimtebesparende en bijzonder
goed isolerende vacuümpanelen zijn wij erin geslaagd met deze BioFresh-koelkast de allerhoogste
energie-efficiëntieklasse te bereiken.

Voor water zonder plastic.
Onze InfinitySpring brengt een kristalheldere, koele
waterbron direct in uw keuken. Het slepen van zware
kratten en water in plastic flessen is daarmee verleden
tijd. Eenvoudig en duurzaam.
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Prestaties in balans

Perfect in evenwicht:
een sterk totaalpakket.
---

Prestaties in balans

Onze koelkasten zijn echte allrounders. Naast een laag stroomverbruik
scoren ze ook met een laag geluidsniveau, veel ruimte voor levensmiddelen, een lange levensduur en vele
krachtreserves wanneer het er echt
op aankomt. Wij houden dus bij de
ontwikkeling al rekening met vele
factoren tegelijk en bieden het optimaal uitgebalanceerde apparaat. Met
andere woorden: Bij ons is viermaal
scheepsrecht.

Energieverbruik

Performance in balans – in perfectie:
Onze BluPerformance-technologie

Onze nieuwe vrijstaande apparaten scoren topposities in de

Het innovatieve aan onze BluPerformance-modellen:

efficiëntieranglijst. Zo beschermen ze de kostbare hulpbron-

Wij hebben de gehele koeltechniek geïntegreerd in de

nen van ons milieu en, dankzij de lage elektriciteitskosten,

sokkel van het apparaat. Dit betekent dat de apparaten

ook uw portemonnee.

met dezelfde afmetingen aanzienlijk meer netto-inhoud bieden. U hebt dus merkbaar meer ruimte voor uw
levensmiddelen en drankflessen. Bovendien kon, dankzij
een betere ventilatie in de sokkel, de energie-efficiëntie
nogmaals worden verhoogd. En onze apparaten zijn nu

Koelvolume
Wij hebben voor alle gezinsgroottes, woonsituaties en

ook stiller. Wij zijn ervan overtuigd dat deze technologie
niet alleen technologiefans inspireert.

nishoogten het passende apparaat. Van extra grote laden
tot de kleinste details: wij zorgen ervoor dat er geen liter
ruimte verloren gaat, bijvoorbeeld door ruimtebesparende
in de behuizing verzonken verlichtingsoplossingen.

Geluidsniveau
In moderne woningen wordt de keuken steeds verder in
de leefruimte geïntegreerd. Daarom zijn stille koelapparaten steeds meer van belang. Ons nieuwe programma voor
vrijstaande apparaten biedt daarom een breed spectrum
aan extreem stille apparaten. Deels wordt zelfs een ultrastil
niveau van 32 dB bereikt.

Het huidige EU-energielabel voor elektrische
apparaten
Koelvermogen
1

Intelligente sensortechnologie past het koelvermogen altijd
2

aan het wisselende gebruik aan – onze vrijstaande appara-

1. De QR-code voor de identificatie
van het product in de EU-database EPREL (European Product
Database for Energy Labeling).

ten zijn dus zeer energie-efficiënt en zuinig in het dagelijks
2. De „Model Identifier“ voor de
handmatige identificatie van
het product in de EU-database
EPREL, bijvoorbeeld via het
artikelnummer.

gebruik. Tegelijkertijd bieden ze voldoende krachtreserves,
bijvoorbeeld om na de wekelijkse boodschappen een grote
hoeveelheid levensmiddelen te koelen.

3. De nieuwe efficiëntieschaal van
„A“ tot „G“. „G“ is echter alleen
bestemd voor wijnkoelers.

3

4. Het totaalvolume* van alle
vriesvakken.
4

5

5. Het totaalvolume* van alle
koel- en vriesvakken.
6

6. Het geluidsniveau wordt nu
ingedeeld in de klassen „A“ tot
en met „D“.

De term „volume“ verwijst naar de term „volume“ in de huidige Verordening
EU 2019/2016.
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Bewaartechnologieën

Bewaartechnologieën

Langer lekker.
--Tijdens het inkopen sluit u geen
compromissen. U let op natuurlijke
ingrediënten, de beste kwaliteit en
maximale versheid. Het is duidelijk
dat, als u zo veel waarde hecht aan
goede levensmiddelen, u ze ook lang
wilt bewaren. Dat is precies de reden
waarom wij vernieuwende bewaartechnologieën hebben ontwikkeld en
die jaar na jaar blijven verfijnen.
Zodat uw levensmiddelen ook na enige tijd in de koelkast nog een verse
smaak hebben.
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RBa 4250

Prime-serie

Volledig BioFresh. Biedt ruimte voor een heel veld.
Vooral in de oogsttijd moeten veel groenten en fruit tegelijk
worden opgeslagen. De volledige BioFresh koelkast is ideaal in
deze situatie. Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid blijft alles lang vers en knapperig. En als de oogst eens
wat kleiner is, blijven melkproducten en vlees en worst in de
laden langer vers dan in een normale koelkast. Goed gevoel met
betrekking tot het milieu: energie-efficiëntieklasse A.

EasyFresh. Ideaal voor groente en fruit.
Hier voelen onverpakte groente, fruit en vruchten zich helemaal thuis. Bij
dezelfde temperatuur als in het koelgedeelte en in de safe luchtdicht afgesloten is bijvoorbeeld salade ook na zeven dagen nog steeds perfect vers.

BioFresh. Onze allrounder.
Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een
temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere
delen van het apparaat. Door de perfecte luchtvochtigheid blijven groente
en fruit in de luchtdichte Fruit & Vegetable-safe nog langer vers. Vlees, vis
en zuivelproducten worden in de Meat & Dairy-safe optimaal bewaard.

BioFresh Professional met HydroBreeze. Professioneel koelen.
De koude nevel die zich over de levensmiddelen verspreidt geeft een extra
kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect.

BioFresh Professional met Fish & Seafood-safe.
Net zo vers als op de markt.
Bijzonder kwetsbare levensmiddelen, zoals vis en zeevruchten, worden
het best bewaard bij vriestemperaturen en een lage vochtigheidsgraad.
De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus
optimaal voor een langdurige verse smaak.

DuoCooling. Voorkomt uitdroging.
Onze basistechnologie in alle koel-vriescombinaties. Dankzij twee volledig
gescheiden koelcircuits zorgt deze technologie ervoor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen
drogen dus niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.

NoFrost. Nooit meer ontdooien.
Met de automatische ontdooifunctie is de kwaliteit van diepvriesproducten
langdurig gegarandeerd. Het tussentijds bewaren van bevroren levensmiddelen tijdens het handmatig ontdooien is niet meer nodig. De producten
blijven constant, zonder onderbreking, op de optimale bewaartemperatuur.
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EasyFresh

BioFresh

+10 dagen

+8 dagen

Bio
Fresh

+11 dagen

+12 dagen

+3 dagen

Easy
Fresh

+10 dagen

+40 dagen

+48 dagen

+40 dagen

Gegevens hebben betrekking op de vergelijking
met het normale koelgedeelte.
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BioFresh Professional met HydroBreeze

BioFresh Professional met HydroBreeze

Koel en nevelig.
Perfect weer voor
uw groente.
--Onze feature HydroBreeze is exemplarisch voor ons streven naar maximale
versheid. Een koude nevel die zich als
een balsem over het fruit en de groenten in de BioFresh Professional-safe
legt. De nevel zorgt voor een knapperige versheid, verbetert de structuur
en maakt zelfs zeer fijnbladige groenten extra lang houdbaar. Ook staat
HydroBreeze garant voor een visueel
wow-effect.

Hydro
Breeze

+8 dagen

+10 dagen
Het versheidsgeheim van de natuur.
De inspiratie voor onze BioFresh Professional met HydroBreeze
deden wij op in de Salinas-vallei in Californië, VS. Door de
nabijheid van de koele Grote Oceaan gaat er in de zomer een
fijne, vochtige nevel over het dal en de velden liggen. Deze
voorkomt dat de hier aangebouwde gewassen uitdrogen.

+8 dagen

+12 dagen
+40 dagen

+11 dagen

+12 dagen

Meer over
Telkens wanneer de deur geopend wordt, wordt een koude, frisse nevel geproduceerd.
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HydroBreeze

Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.
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BioFresh Professional met Fish & Seafood-Safe

BioFresh Professional met Fish & Seafood-Safe

Om ervoor te zorgen dat vis en zeevruchten nog even vers smaken als
verse vis van de markt, is een koelvak
nodig dat de versheid bewaart, zoals
onze Fish & Seafood-safe.
Vis en zeevruchten worden hier
bewaard bij -2 °C en een lage vochtigheidsgraad. Perfecte omstandigheden
om aanzienlijk langer van de smaak
van verse vis te genieten.

Als verse vis van de
markt. Met onze
Fish & Seafood-Safe.
---

+ 5 dagen

Flexibel in gebruik
De ruimte in de BioFresh Professional-safe kan
aan uw eigen behoeften worden aangepast.
Zo kan de zone van -2 °C geheel of gedeeltelijk
worden omgezet in een temperatuurzone die net
boven de 0 °C ligt. Hier worden bijvoorbeeld vlees
en zuivelproducten optimaal bewaard. Wij hebben de vier opties hieronder voor u afgebeeld:

+ 3 dagen
–2 °C

–2 °C

0 °C

+ 3 dagen
+ 5 dagen
Fish &
Seafood

+ 3 dagen

+ 14 dagen

–2 °C

0 °C

0 °C

+ 3 dagen
Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.
Leverbaar vanaf 3e kwartaal 2022
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Design

Design

Maak een statement.
In uw keuken.
--Koelkasten zijn al lang geen uniforme
witte keukenapparaten meer. Juist
omdat de scheiding tussen keuken en
woonkamer tegenwoordig vaak steeds
meer vervaagt, speelt het design een
steeds belangrijkere rol. De nieuwe
puristische designtaal van een Liebherr maakt indruk met de buitengewone randen, elegante oppervlakken

en een strak silhouet. Een klassieke,
exclusieve uitstraling, waardoor onze
apparaten naadloos passen in elke
moderne keuken. En tegelijkertijd toch
opvallen. Maar genoeg gezegd: het
design spreekt eigenlijk voor zichzelf.

Onze vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar met een in de
deur geïntegreerd display of met een display dat onzichtbaar

XRFbd 5220

Plus-serie

achter de deur geplaatst is. Aan u de keuze.

InteriorFit. Past perfect.
Nissen in de keuken elegant benutten. Met InteriorFit passen
onze vrijstaande apparaten ruimtebesparend in uw keuken –
ze hebben geen zijdelingse ventilatieafstand van de muren
of van aangrenzende meubels nodig. Alleen de koelkastdeur
neemt nog ruimte in uw keuken in. Al het andere is onzichtbaar.
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Design

Design

Designopties:
Aan u de keuze
---

Uw keuken is uniek. En uw koelkast
zou dat ook moeten zijn. Kies uit apparaten met verschillende hoogwaardige materialen, subtiele kleuren en
ergonomische greepdesigns. Maar
wat u ook beslist: met deze exclusieve
opties kunt u eigenlijk niets verkeerd
doen.

Oplossingen voor handgrepen
Handgreep met openingsmechanisme
De handgreep past zich zachtjes aan de beweging van uw hand aan, waardoor het openen nog soepeler gaat.

Verzonken handgreep
Zo storen handgrepen niet de keuken. De elegante verzonken handgreep
harmonieert met het gereduceerde, greeploze design van uw keuken.

Deurfronten
Kies een van de afgebeelde designs.
Eén ding is in ieder geval zeker: uw apparaat wordt een echte blikvanger.
SmartSteel

BlackSteel

SteelFinish

GlassWhite

Wit

XRFst 5295
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Peak-serie
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Design

Voor veeleisende
levensmiddelen.
--Hoe mooi u de buitenkant van uw
Liebherr ook vindt, op een gegeven
moment is het tijd om hem open te
maken.
Dan is het maar goed dat ook de
binnenkant visueel overtuigt.

Design meets function.
Enerzijds puristisch en tijdloos, anderzijds elegant en exclusief. De nieuwe designtaal past vrijwel naadloos in elk
interieur. Binnenin overtuigen edele componenten van glas
en edelstaal. De nauwkeurige afwerking, perfecte details en
de harmonieuze combinatie van materialen, vormen en kleuren leiden tot een rondom fraai totaalplaatje. Dit wordt mooi
geënsceneerd met het nieuwe verlichtingsconcept.

De LightTower verlicht het interieur gelijkmatig op ieder
niveau en biedt dankzij de verzonken plaatsing ook meer
CNsdd5223
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Plus-serie

ruimte voor levensmiddelen.
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Comfort en flexibiliteit

Comfort en flexibiliteit

Sluit perfect aan op uw
wensen.
--Koel- en vriesapparaten worden dagelijks gebruikt. Daarom ontwikkelen wij
vrijstaande apparaten die uitblinken
in bedieningscomfort, overzichtelijkheid en flexibiliteit – van de eerste
deuropening tot in de kleinste details
van de uitrusting.

Zin in koele drankjes? Het glasplateau boven de BioFresh-safe
verandert in een handomdraai in een flessenplateau.
In onze koel-vriescombinaties met VarioTemp kan het vriesdeel variabel op een andere temperatuur worden ingesteld.
Dit betekent dat het vriesgedeelte gebruikt kan worden als
koel- of keldergedeelte.
VarioSpace creëert bijvoorbeeld ruimte voor de grote kalkoen
of de hoogste ijstaart. Over taart gesproken: voor alle fervente hobbybakkers bieden onze koelkasten en combinaties
zelfs voldoende ruimte voor een bakplaat met baksels.

Vol levensmiddelen. En comfort.
Om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen altijd binnen
handbereik zijn, hebben onze apparaten in het koel- en

26

Details die niemand koud laten.

vriesgedeelte uittrekbare telescooprails, waarop de laden

De uitrustingsdetails van de nieuwe vrijstaande apparaten

gelagerd is het uitschuifbare plateau met twee kratten voor

scheppen nog meer ruimte: De deelbare glasplaat die

flessen, die gemakkelijk eruit gehaald kunnen worden met de

moeiteloos met één hand kan worden bediend, creëert

geïntegreerde handgreep. Ook als u alle benodigde ingre-

ruimte voor hoge kommen en karaffen. Houdt u van orde?

diënten en dranken verzameld hebt, blijft het comfortabel

Met de VarioBox en de VarioSafe kunt u kleinere voorwerpen

voor u. Dankzij het SoftSystem. Hiermee sluiten onze deuren

overzichtelijk in de deur of de binnenruimte opbergen –

altijd zacht en gedempt, zelfs als u deze eens met iets te veel

precies op de gewenste hoogte.

kracht heeft dichtgegooid.

soepel naar buiten en weer naar binnen glijden. Ook op rails
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Comfort en flexibiliteit

Comfort en flexibiliteit

Opbergruimte naar
behoefte.
---

Laden op uittrekbare telescooprails
Zodat alle levensmiddelen altijd perfect
binnen handbereik zijn – aangenaam
gemakkelijk te openen en te sluiten, zelfs
wanneer ze helemaal vol zitten zijn.

Met VarioTemp kan het vriesgedeelte
op een temperatuur tussen -2 °C en
+14 °C worden omgeschakeld.
Zo bent u bijvoorbeeld altijd goed voorbereid op grote feesten. Het vriesgedeelte kan namelijk gebruikt worden als een
extra koelzone voor snacks of voor het koelen van dranken,
als dat nodig is. Of als keldervak voor koudegevoelige levensmiddelen, zoals aardappelen, uien en dergelijke. Of stel het
vriesgedeelte in op -2 °C voor het optimaal bewaren van vis
en zeevruchten.
Uw gezin is gegroeid en de ruimte in uw koel-vriescombinatie
wordt krap? Geen probleem. Met VarioTemp kunt u de vriesvakken ook gebruiken als koelkast in de keuken. In combinatie met een aparte diepvriezer hebt u nu voldoende ruimte
om het grotere gezin optimaal van verse levensmiddelen te
voorzien.

Gebruik als vriesgedeelte (–18 °)

Gebruik als koelgedeelte (–2 ° tot +9 °C)

Gebruik als keldergedeelte (+14 °C)

FlexSystem
Zorgt voor meer overzicht in de BioFresh-safe.
Kleinere porties fruit en groenten of delicate
levensmiddelen kunnen hier perfect worden
opgeborgen.

VarioSafe
Zo kunt u kleinere voorwerpen
netjes opbergen in het interieur
– altijd precies op de hoogte
waarop u dat wilt.
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Comfort en flexibiliteit

Het moeilijk openen van diepvriezers:
een probleem uit het verleden.
Dankzij de nieuwe EasyOpen-technologie
kunnen diepvriezers op elk moment soepel
en moeiteloos geopend worden.
Ook zonder handvat. Hoe dat ons is gelukt?
Met behulp van een nieuw type deurafdichting en de nieuwste vriestechniek zijn wij
erin geslaagd de openingskrachten van de
deur met de helft te verminderen.
Ruimtebesparend, eenvoudig, comfortabel.

SpaceBox
Ideaal voor alles wat een beetje meer ruimte nodig heeft.
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Vriesladen op telescopische rails
De transparante vriesladen zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom
gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en
uitstekende bewaarmogelijkheden. De op telescopische rails uittrekbare
vriesladen van de Peak modellen kunnen moeiteloos worden geopend.

VarioSpace
Praktisch voor grote diepvriesproducten, bijvoorbeeld
de verjaardagstaart met
meerdere etages.
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Water en ijs

Water en ijs

Deze bron ontspringt
in de koelkast.
--Met de InfinitySpring brengen we een
kristalheldere, koude waterbron midden in uw keuken. Want water is gezond. Zware kratten sjouwen en water
in plastic flessen zijn ook verleden
tijd. Dat is goed voor uw rug en voor
het milieu. Eenvoudig en duurzaam.
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Vlug tappen in plaats van lang slepen.
De vlak geïntegreerde waterdispenser is er altijd wanneer
u hem nodig heeft – en is bijna onzichtbaar als u hem niet
nodig heeft. Hij is geschikt voor glazen van vrijwel elk formaat,
ook voor karaffen of flessen voor het bruiswatertoestel. Voor
perfecte waterkwaliteit zorgt het geïntegreerde filtersysteem.
Overigens: in tegenstelling tot gebruikelijke tafelwaterfilters
hoeft dit filter slechts eens per half jaar te worden vervangen.
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Water en ijs

Water en ijs

Voordat het ijs op is,
zijn de cocktails op.
--Nodigt u graag mensen uit en kunt u
nooit genoeg gasten om u heen hebben? Dan bent u vast enthousiast over
onze ijs-features. Eén ding is zeker:
op uw feestjes zijn de drankjes altijd
gekoeld.

IJsvoorraad, zelfs voor het
grootste feest: de IceTower.
De IceTower in onze diepvriezers stelt
nieuwe normen. Want hij combineert
twee grote vakken: de automatische
IceMaker voor maximaal 8 kilogram
ijsblokjes. En nog een extra ruim vak –
groot genoeg om bijvoorbeeld een paar
gezinspizza's rechtop op te bergen.
En omdat dat voor ons nog niet comfortabel genoeg was, glijden ze allebei op
een uitschuifbaar plateau met telescopische rails. Om uw handen redelijk
warm te houden bij zoveel koelte, wordt
er ook een ijsblokjesschep bijgeleverd.
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IJs in een handomdraai: EasyTwist-Ice.

Het regent ijsblokjes: de IceMaker.

Maak snel een voorraad ijsblokjes aan – zonder een vaste

De IceMaker produceert tot 130 ijsblokjes per dag, helemaal

wateraansluiting. Eenvoudig water in de tank vullen, laten

automatisch. Als er meer gasten komen dat verwacht, kunnen

bevriezen en door eenvoudige draaiing de ijsblokjes losma-

met de MaxIce-activering de ijsblokjes nog sneller worden

ken. De EasyTwist-Ice is gemakkelijk schoon te maken en is

gemaakt. De IceMaker wordt aangesloten op de drinkwater-

al ingebouwd in de meeste koel/vriescombinaties vanaf de

leiding. Als er geen vaste wateraansluiting beschikbaar is,

Plus-serie en in de meeste diepvriezers vanaf de Prime-serie.

is er ook een model verkrijgbaar met een watertank in het

Hij kan ook gemakkelijk als accessoire toegevoegd worden.

koelgedeelte.
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Connectiviteit

Connectiviteit

Wij leveren nu al de
techniek van de toekomst.
---

Eén ding is duidelijk: techniek wordt in
de toekomst steeds slimmer.
Maar moet ook een koelkast intelligent zijn? Dat hoeft niet. Maar wij vinden: een beetje meedenken kan geen
kwaad. Onze apparaten fungeren dankzij vele slimme functies als betrouwbare
hulpjes op de achtergrond.

Ingebouwde innovatie.
Uw koelkast denkt voor u mee waar hij maar kan.
Zo herinnert hij u bijvoorbeeld aan vergeten dranken in het
vriesvak – dankzij de geïntegreerde BottleTimer. Gebarsten
flessen zijn vanaf nu verleden tijd.

Altijd goed gekoppeld.

Wij nemen het zekere voor het onzekere.

Al onze nieuwe inbouwmodellen kunnen met wifi worden

Gegevensbescherming heeft bij ons de prioriteit. Daarom

verbonden via de SmartDeviceBox. Een aantal modellen

hebben we voor een softwarepartner gekozen die onze hoge

zijn standaard met deze SmartDeviceBox uitgerust. Voor

eisen deelt: Microsoft. Microsoft heeft als eerste toonaange-

de andere modellen is de SmartDeviceBox als accessoire

vende aanbieder van clouddiensten een certificering conform

beschikbaar.

de internationale norm ISO/IEC 27018 voor gegevensbescherming gekregen en gebruikt met AES-256 dezelfde coderings-

Dankzij de koppeling krijgt u belangrijke statusmeldingen

Als u op vakantie bent, schakelt u uw koelkast gewoon in

technologie die ook in de bankensector wordt gebruikt.

direct als pushbericht op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld

HolidayMode. Zo bespaart u flink energie.

het deuralarm, als de koelkastdeur nog open is. Onze SmartDevice-app heeft echter nog veel meer te bieden.

En interessant voor mensen die ook ‘s nachts af en toe de
koelkast openen: de NightMode. In deze modus wordt het

Kortom: met onze apparaten bent u vandaag al klaar voor de

interieur gedimd verlicht. Zo kan men als de honger is gestild

dag van morgen.

weer snel het bed in, zonder klaarwakker te zijn geworden.

* U kunt apparaten met een ingebouwde SmartDeviceBox
herkennen aan de kleine „i“ achter de modelaanduiding
(bijv: RBstd 528i).

Hier kunt u de SmartDevice-app downloaden:
Ontdek hoe digitaal gekoppeld koelen u
het dagelijks leven gemakkelijker maakt:
www.liebherr-home.nl/smartdevice
https://www.liebherr.be/smartdevice
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Gebruikersinterface

Koelkasten die
niets te wensen
overlaten.
---

Het gaat ons niet om het ontwikkelen
van koelkasten met de meeste functies.
Liever koelkasten met precies die
functies om levensmiddelen veilig en
optimaal te bewaren. Functies die
u echt nodig heeft. Functies die het
leven vergemakkelijken. En deze
functies perfect integreren.

Display in de deur

Veiligheid boven alles.

Voor meer comfort.

Specialist in koelen.

Deuralarm
Als de deur te lang openstaat klinkt een akoestisch alarm en
knippert de binnenverlichting.

CleaningMode
Om goed schoon te kunnen maken schakelt de koeling uit,
maar blijft de verlichting aan.

Temperatuurweergave
Het display toont altijd de actuele temperatuurwaarde. Een
wijziging wordt knipperend in het menu weergegeven.

Temperatuuralarm
Een optisch en akoestisch alarm waarschuwt als de
temperatuur in het vriesdeel te warm is.

PartyMode
Met PartyMode worden functies zoals SuperCool en
MaxIce geactiveerd.

SuperFrost
Maximaal invriesvermogen zodat producten snel en met
behoud van vitaminen worden ingevroren.

Stroomuitvalalarm
Kwaliteitscontrole na stroomuitval. Het alarm toont de
warmste temperatuur gemeten tijdens de stroomuitval.

HolidayMode
De koeltemperatuur wordt op +15 °C ingesteld om energie
te besparen. Het vriesdeel blijft ingeschakeld.

SuperCool
Tijdelijke temperatuurverlaging met maximale koelcapaciteit
om boodschappen snel af te koelen.

Alarm bij apparaatstoring
Bij een storing aan het apparaat waarschuwt een optisch en
akoestisch alarm dat er iets mis is.

EnergySaver
Om zo efficiënt mogelijk te koelen wordt de temperatuur in
het koeldeel naar +7 °C en de temperatuur in het vriesdeel
naar -16 °C gebracht.

VarioTemp
Het vriesdeel kan variabel tussen -2 °C en +14 °C worden
ingesteld om als extra koeldeel of keldervak te gebruiken.

Herinnering onderhoud
Automatische herinnering voor
reinigen of onderhoud.
Invoervergrendeling
Voorkom dat de temperatuur of instellingen
gewijzigd worden.

Display achter de deur

SabbathMode
De verlichting en alarmen zijn uitgeschakeld
gedurende 80 uur.
Taalinstelling*
12 verschillende taalopties, waaronder Nederlands.

Statusindicator
Zie in een oogopslag of alles in orde is. Een blauw licht
betekent: alles oké. Als de status afwijkt, brandt en knippert
de indicatie rood en klinkt er een alarm.
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*Alleen voor Touch & Swipe displays

** Alleen voor Prime- en Peak-series
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Series

Series

Pure-serie
De Pure-serie is onze basisklasse.
Elegant, strak en perfect uitgerust

+8
dagen

voor alle essentiële behoeften.
Apparaten van de Pure-serie zijn
gereduceerd tot het wezenlijke. Maar
boordevol Liebherr-kwaliteit van het
hoogste niveau.

+3
dagen
+ 10
dagen

Voor een goed overzicht.
Al voordat u de
koelkast opendoet.

EasyFresh

Connectivity

Plus-serie
+ 11
dagen

---

De Plus-serie is gebaseerd op onze Pureserie, maar valt op door aanvullende
details. Plus betekent hier vooral extra
comfort. De apparaten koelen en vriezen
niet alleen voortreffelijk, maar zijn ook
net iets slimmer. Zo helpen ze vele
handelingen nog net iets makkelijker te

+ 40
dagen
+ 48
dagen

Pure

Plus

Prime

Peak

maken.

BioFresh

EasyTwist-Ice

Prime-serie
Met de Prime-serie wordt het duidelijk
geraffineerder. Deze serie onderscheidt zich door design en materiaal.
Zo worden voor de binnenzijde van
het apparaat vooral echte materialen
gebruikt, bijvoorbeeld roestvrij staal.
Maar ook de bijzondere verlichtingsoplossingen maken apparaten van

Welk apparaat is het juiste voor mij?
Een vraag die niet altijd gemakkelijk
te beantwoorden is. Daarom hebben
wij de oriëntatie nog eenvoudiger
voor u gemaakt en ons assortiment
ingedeeld in vier begrijpelijke series.

deze serie tot echte blikvangers.
LightTower

Touch & Swipe

Peak-serie
De Peak-serie is de kers op de taart
van onze series. Hier is het beste met
het beste gecombineerd. Geen compromissen. Innovatieve technologie van
Liebherr ontmoet high-end design en
eersteklas comfortoplossingen. Apparaten van deze serie zijn voor mensen die
alleen het beste van het beste willen.

BioFresh met HydroBreeze
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InfinitySpring
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Accessoires

Praktische
accessoires voor
elke behoefte.
--Ontdek de veelzijdigheid
van het originele Liebherraccessoireprogramma voor
uw koelkast – en maak uw
dagelijks leven net dat
beetje gemakkelijker.

Accessoires

Indelingssystemen
Richt uw koelkast geheel naar uw wensen in: Zo zijn er VarioSafe, VarioBoxes, variabele eierrekken en het FlexSystem, voor het overzichtelijk sorteren van uw levensmiddelen. Extra flessenrekken maken uw wijnvoorraad overzichtelijk.

VarioBoxen

FlexSystem

Flessenplateau

Allerlei nuttige hulpmiddelen
Van het botervlootje tot de gemakkelijk te vullen ijsblokjeshouder met deksel of het
praktische diepvriesvak, het accessoireprogramma biedt vele slimme oplossingen om
levensmiddelen vers te houden en op te dienen.

Botervloot

IJsblokjeshouder met deksel

Invriesplateau

EasyTwist-Ice
IJs in een handomdraai – zonder vaste
wateraansluiting. Maak snel een voorraad
ijsblokjes met een watertank en een eenvoudige
draai. Dit accessoire is eenvoudig achteraf te
plaatsen.

FreshAir-filters met actieve kool
Reinigt de circulerende lucht en absorbeert snel
onaangename geuren. Het filter is eenvoudig
te vervangen en garandeert een optimale
luchtkwaliteit.

SmartDeviceBox
U kunt uw Liebherr upgraden met een SmartDeviceBox en uw koelkast met het internet verbinden. De SmartDeviceBox kan in slechts enkele
stappen worden geïnstalleerd en opent voor u
vandaag al de digitale wereld van morgen.

Onze accessoires
Vind het model van uw keuze online in de Liebherr-shop
voor huishoudelijke apparatuur. www.liebherrwinkel.nl
of bij uw
https:/
/www.liebherrwebshop.be/
Liebherr-detailhandelaar.
of bij uw Liebherr-detailhandelaar.
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Side-by-Side combinaties

XRFst 5295
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Peak-serie
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Side-by-Side combinaties

Kwaliteit tot in detail
---

BioFresh met HydroBreeze

EasyFresh

Fish & Seafood-Safe

NoFrost

Led-plafondverlichting

U wilt groente en fruit koelen als een
echte professional? Welkom in de wereld
van HydroBreeze: De koude nevel van
rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere
houdbaarheid. En zorgt voor een optisch
wow-effect. HydroBreeze wordt elke
90 minuten geactiveerd. Normaal 4
seconden – en als de deur wordt
geopend 8 seconden lang.

Onze EasyFresh-safe staat garant voor
marktversheid. Onverpakt fruit,
groenten of vruchten: hier wordt alles
optimaal bewaard. De levensmiddelen
verhogen de luchtvochtigheid in de
safe door de dichte afsluiting. Uw

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft
deze heerlijk vers! Want in de Fish &
Seafood-safe worden vis en zeevruchten
bij de optimale temperatuur van -2 °C
bewaard, net als bij de professionele
visboer. Pas de grootte van de zone met
-2 °C naar wens aan – en bewaar op het
resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van
0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit
door een ledlampje aangegeven.

Wanneer u uw vriesgedeelte opent,
wilt u diepgevroren levensmiddelen
zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen
ongewenste ijsvorming, die veel
energie verbruikt en soms duur kan
zijn. NoFrost betekent: nooit meer het
vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend
ontdooien, meer tijd hebben voor
andere dingen en geld besparen.

De led-plafondverlichting verlicht het
interieur van boven, voor een goed
overzicht van uw levensmiddelen.
Extra licht: de leds vóór de glasplaat
verlichten ook een goed gevulde
koelkast optimaal.

DuoCooling

PowerCooling-systeem

Touch & Swipe-scherm

SoftSystem

LightTower

DuoCooling zorgt er middels twee
volledig gescheiden koelcircuits voor
dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit
en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien,
minder boodschappen doen. Dus meer
sparen en meer genieten.

Moet de koude in uw koeltoestel
gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor
zorgt het PowerCooling-systeem: de
net zo krachtige als stille ventilator
verdeelt de koude lucht efficiënt in de
gehele koelruimte.

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij
het Touch & Swipe-display bedient u
uw koelkast intuïtief en uiterst
eenvoudig. Selecteer door tikken en
vegen op het kleurendisplay heel
eenvoudig functies als “SuperCool”. En
net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet
bedient? Dan wordt de actuele
temperatuur weergegeven.

Van ontbijt tot middernachtsnack – er
zijn vele aanleidingen om de koelkast
te openen en weer te sluiten. En met
uw Liebherr is dat leuk: dankzij
SoftSystem sluit de deur van de
koelkast zacht gedempt en veilig, maar
ook aangenaam licht en stil. Flessen
die in de binnendeur zijn opgeborgen,
blijven op hun plaats – niets rammelt
of wiebelt.

Geniet van een optimaal verlichte
binnenruimte: de LightTowers
verlichten levensmiddelen op de best
mogelijke manier en dragen daarbij de
glasplateaus. Flexibel, ruimtebesparend en uniek. Omdat de LightTowers
vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd,
blijft er meer plaats over voor uw
levensmiddelen.
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levensmiddelen blijven langer vers.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Flessenplank boven de
BioFresh-Safes
Verwacht u gasten en wilt u graag wat
meer drank koud zetten dan normaal?
Daarvoor is er de flessenplank boven de
BioFresh-safes: verwijder gewoon de
glasplaat boven de flessenplank en
plaats de flessen van verschillend
formaat. Ze staan er stabiel.

IceMaker met vaste
wateraansluiting
Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker
hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de
IceMaker met vaste wateraansluiting
komt het water rechtstreeks uit de
leiding. Met de MaxIce-functie kunt u
tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken.
Met de flexibele ijsvak-scheider kan het
vak naar behoefte worden aangepast.
Dit maakt de opslaghoeveelheid van de
ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig,
zoveel als nodig!
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Side-by-Side combinaties

Side-by-Side combinaties

XRFbs 5295

D

SFNbsd 529i
Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SRBbsd 529i
¹

198 / 0,542 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Ice
Tower

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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Energie-efficiëntieklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFst 5295

Inhoud totaal ²:

386 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Deur / Zijwanden:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
BlackSteel / BlackSteel
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
SoftTelescopic
Rails

Space
Box

D

SFNstd 529i
¹

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:
BlackSteel / BlackSteel

Deur / Zijwanden:

D

Peak

↓

↑

121

↓

↑

121

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan
1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
• InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SRBstd 529i
¹

198 / 0,542 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Ice
Tower

Energie-efficiëntieklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Inhoud totaal ²:

386 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Deur / Zijwanden:

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SmartSteel / SmartSteel
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
SoftTelescopic
Rails

Space
Box

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan
1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
• InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:
SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

D

Peak
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Leverbaar vanaf
3e kwartaal 2022

XRFsd 5265

D

SFNsdd 5267
Energie-efficiëntieklasse:

384 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Totale inhoud:

Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Ice
Tower

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

134 / 0,364 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Space
Box

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Fish &
Seafood

D

SFNsdd 5257
¹

Inhoud totaal ²:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

XRFsd 5255

277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SRBsdd 5260
¹

198 / 0,542 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Prime

↓

↑

121

↓

↑

121

Energie-efficiëntieklasse:

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

277 l

Inhoud totaal ²:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energie-efficiëntieklasse:

Space
Box

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Inhoud totaal ²:

386 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes,
1 Meat & Dairy-Safe
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

SRBsdd 5250
¹

198 / 0,542 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Prime
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XRCsd 5255

D

SBNsdd 5264
Energie-efficiëntieklasse:

Prime

SRsdd 5250
¹

171 / 0,468 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

313 l

Totale inhoud:

BioFresh: 180,7 l / Diepvriesgedeelte: 133 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

D

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

XCCsd 5250

D

SCNsdd 5253-617
¹

99 / 0,268 kWh ¹

Energie-efficiëntieklasse:
Inhoud totaal ²:

331 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Totale inhoud:

Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SmartSteel / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
BioFresh- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar
• 1 GlassLine draagplateau, waarvan
1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel
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185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vario
Temp

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
• 1 kastbrede groentelade op
telescooprails

Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Energie-efficiëntieklasse:

¹

201 / 0,550 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

331 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

SoftTelescopic
Rails

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Vario
Temp

SCNsdd 5253
¹

201 / 0,550 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Prime

401 l

Inhoud totaal ²:

↓

↑

121

↓

↑

121

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vario
Temp

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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XRFsf 5245

E

SFNsfe 5247
Energie-efficiëntieklasse:

SRBsfe 5220
¹

248 / 0,676 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

277 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Ice
Tower

XRFsf 5240

158 / 0,432 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

382 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

E

SFNsfe 5247
¹

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

SRsfe 5220
¹

277 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Energie-efficiëntieklasse:

399 l

Inhoud totaal ²:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

¹

123 / 0,334 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Deur / Zijwanden:
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

E

Plus

248 / 0,676 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Ice
Tower

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
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Energie-efficiëntieklasse:

Klimaatklasse:
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

E

Plus

↓

↑

123

↓

↑

123

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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XRFsf 5225

SFNsfe 5227
Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

E

SRBsfe 5220
¹

248 / 0,676 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

38 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energie-efficiëntieklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsf 5220

Inhoud totaal ²:

382 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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E

SFNsfe 5227
¹

158 / 0,432 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

E

Plus

↓

↑

123

↓

↑

123

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SRsfe 5220
¹

248 / 0,676 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energie-efficiëntieklasse:

399 l

Inhoud totaal ²:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

¹

123 / 0,334 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Deur / Zijwanden:
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

E

Plus

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Side-by-Side combinaties

SFNbde 5227
Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

E

Plus

SRbde 5220
¹

248 / 0,676 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

38 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden:

BlackSteel / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

↑

↓

↑

XRFbd 5220
Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

E

XRFsd 5220

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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E

SFNsde 5227
¹

123 / 0,334 kWh ¹
399 l
36 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SRsde 5220
¹

277 l
38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

BlackSteel / zwart

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

399 l

Inhoud totaal ²:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

¹

123 / 0,334 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Deur / Zijwanden:
SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Plus

248 / 0,676 kWh ¹

Inhoud totaal ²:

Deur / Zijwanden:

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

↓

123

123

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SmartSteel / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Side-by-Side combinaties

XRF 5220

SFNe 5227
Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

E

Plus

SRe 5220
¹

248 / 0,676 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

38 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

↑

E

SBSes 8496

D

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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D

PremiumPlus

SWTNes 4285
¹

123 / 0,334 kWh ¹
399 l
36 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SKBes 4380
¹

187 / 0,512 kWh ¹

Inhoud totaal ²:

289 l

Totale inhoud:

Wijn: 156,4 l / Diepvriesgedeelte: 133 l
37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SmartSteel / SmartSteel
185 / 60 / 66,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
wijn- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
• Kinderbeveiliging
Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes,
VarioSpace
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Wijngedeelte
• 2 apart regelbare temperatuurzones,
regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C
• Getinte isolatieglasdeur met UV
bescherming
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van
verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te
schakelen ventilator
• Plateaus van beukenhout
• 4 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar
op telescooprails en 2 opklapbaar
• LED plafondverlichting permanent in te
schakelen, stapsgewijs dimbaar
Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde voor en achter
• Deurscharniering links, wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

185 / 60 / 66,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Variabel flessenplateau
• LED plafondverlichting met softstart
• LED BioFresh verlichting
• LED achterwandverlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar,
1 Fish & Seafood-Safe
• Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel
of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

Uitrustingsvoordelen
• Zijwandverwaming, geschikt voor
Side-by-Side
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

133 / 0,361 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Fish &
Seafood

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

↓

121

↓

↑

123

61

Uw ideale Side-by-Side:
omdat geen huishouden hetzelfde is.
--De Prime-serie maakt het mogelijk om zelf uw ideale
Side-by-Side combinatie samen te stellen.
Kies bijvoorbeeld voor BioFresh voor extra lang bewaren,
een automatische IceMaker, een vriesdeel met VarioTemp
of extra veel vriesruimte. Er zijn wel 47 verschillende
combinaties mogelijk.
Stel uw eigen Side-by-Side samen in de configurator op
www.liebherr-home.nl.
www.liebherr.be.

XRFsf 5245

62

Plus-serie

63

XL koel/vriescombinaties

CBNes 6256 PremiumPlus

64

65

BioFresh-Safes
De op telescopische rails uittrekbare BioFreshSafes kunnen moeiteloos worden geopend.
De ge ntegreerde LED-lichtspots naast de
laden cre ren de perfecte interieurverlichting.
Naar wens kan het variabele flessenplateau
of de zich eronder bevindende glasplaat
voor het stabiel plaatsen van grote bekers of
schalen worden gebruikt.

CBNes 6256
PremiumPlus

Energie-efficiëntieklasse:

F

341 / 0,934 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

CBNes 5778

C

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

CBNes 5775

187 / 0,509 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

Inhoud totaal ²:

392 l

Inhoud totaal ²:

392 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Diepvriesgedeelte: 160 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

42 dB(A) / D

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

edelstaal / edelstaal
203,9 / 91 / 61,5

201 / 70 / 66,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Bediening achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
• 3 GlassLine draagplateaus
• Variabel flessenplateau
• LED lichtzuilen rechts en links en LED
plafondverlichting
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide
instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen op telescooprails met
automatische sluiting
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,9 kg
• IJsblokjesvoorraad 2,7 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen
• Plintventilatie
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen achter, rolwieltjes
achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering links vast/rechts vast

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• 7" kleurendisplay in de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen,
eierrekje variabel, botervloot
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Variabel flessenplateau
• LED plafondverlichting met softstart
• LED BioFresh verlichting
• LED achterwandverlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

201 / 70 / 66,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SoftTelescopic
Rails
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149 / 0,405 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

522 l

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

De tweezijdige LED zuilverlichting en de LED
plafondverlichting bieden eersteklas verlichting in
het interieur. De Premium GlassLine deurvakken en
draagplateaus zijn afgewerkt met edelstalen
lijsten en het interieur is flexibel in te delen naar
de individuele wensen.

¹

Inhoud totaal ²:

Deur / Zijwanden:

LED zuilverlichting

B

Premium

¹

70

↓

↑

70

↓

↑

91

↓

XL koel/vriescombinaties

↑

FrenchDoor combinatie

SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen,
eierrekje variabel, botervloot
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Variabel flessenplateau
• LED plafondverlichting met softstart
• LED BioFresh verlichting
• LED achterwandverlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNef 5735
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNef 5745
Comfort

¹

234 / 0,638 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNef 5735
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CN 5735

210 / 0,572 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Comfort

¹

70

↓

↑

D

Comfort

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

70

↓

↑

70

↓

↑

70

↓

XL koel/vriescombinaties

↑

XL koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

210 / 0,572 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

392 l

Inhoud totaal ²:

411 l

Inhoud totaal ²:

410 l

Inhoud totaal ²:

410 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit & VegetableSafe of Dry-Safe instelbaar
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SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

201 / 70 / 66,5 ¹

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 BioCool lade op rolwieltjes

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SmartSteel / staalgrijs
201 / 70 / 66,5 ¹

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker met watertank
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 2,2 kg
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 BioCool lade op rolwieltjes

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs
201 / 70 / 66,5 ¹

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

wit / wit

Deur / Zijwanden:

201 / 70 / 66,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 BioCool lade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deuren)
• Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

CBNbsd 578i

70

Peak-serie

71

Series

Series

Pure-serie

Koel-vriescombinaties

Vershoudtechnologie

EasyFresh op geïntegreerde
ladegeleiding

---

Plus-serie

Prime-serie

Peak-serie

EasyFresh op geïntegreerde
ladegeleiding

EasyFresh op uittrekbare
telescooprails

EasyFresh op uittrekbare
telescooprails

BioFresh op uittrekbare
telescooprails

BioFresh
met SoftTelescopic

BioFresh Professional
met SoftTelescopic
HydroBreeze
Fish & Seafood-box

DuoCooling

DuoCooling

DuoCooling

DuoCooling

FreshAir-filter

FreshAir-filter

FreshAir-filter

FreshAir-filter

VarioTemp

VarioTemp

NoFrost

NoFrost

NoFrost op uittrekbare
telescooprails

Deelbare glasplaat

Deelbare glasplaat

Deelbare glasplaat

SoftSystemsluitdemping

SoftSystemsluitdemping

VarioSafe

VarioSafe

VarioBoxen

VarioBoxen

Botervloot

Botervloot

NoFrost
Comfort en flexibiliteit

VarioSafe

Eierrekje

Eierrekje

Variabel eierrekje

Variabel eierrekje

Flessenplateau

Flessenplateau

Flessenplateau

Flessenplateau

IJsblokjeshouder

IJsblokjeshouder
met deksel

IJsblokjeshouder
met deksel
FlexSystem

Pure-serie

Plus-serie

Prime-serie

Peak-serie

Design

Plafondverlichting
koelgedeelte

Plafondverlichting
koelgedeelte

LightTower

LightTower

Verlichting
BioFresh-safe

Verlichting
BioFresh-safe

Verlichting vriesgedeelte

Verlichting vriesgedeelte
Verlichting IceMaker
Verlichting ventilator

SmartSteel achterwand

SmartSteel achterwand
SmartSteel binnendeur

Connectiviteit
(SmartDeviceBox)
Water en ijs

Transparant glas

Transparant glas

Gesatineerd glas

Gesatineerd glas

Deurvakken in
edelstaal-look

Deurvakken in
edelstaal-look

Deurvakken van
glas & edelstaal

Deurvakken van
glas & edelstaal

Display met tiptoets

Display met tiptoets

Touch & Swipe-display

Touch & Swipe-display

Display achter de deur

Display achter de deur
ofn
Display in de deur

Display achter de deur
ofn
Display in de deur

Display achter de deur
ofn
Display in de deur

Verticaal verzonken grepen

Verticaal verzonken grepen

Grepen met geïntegreerd
hevelsysteem

Verticaal verzonken grepen

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

IceMaker of
EasyTwist-Ice

IceMaker of
EasyTwist-Ice

IceMaker
InfinitySpring
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De bovengenoemde serie-uitvoeringen kunnen per model variëren. Details vindt u in de modelbeschrijving.
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Koel/vriescombinaties

Kwaliteit tot in detail
---

BioFresh met HydroBreeze

EasyFresh

Fish & Seafood-Safe

SoftSystem

Led-plafondverlichting

Geïntegreerde greep

U wilt groente en fruit koelen als een
echte professional? Welkom in de wereld
van HydroBreeze: De koude nevel van
rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere
houdbaarheid. En zorgt voor een optisch
wow-effect. HydroBreeze wordt elke
90 minuten geactiveerd. Normaal 4
seconden – en als de deur wordt
geopend 8 seconden lang.

Onze EasyFresh-safe staat garant voor
marktversheid. Onverpakt fruit,
groenten of vruchten: hier wordt alles
optimaal bewaard. De levensmiddelen
verhogen de luchtvochtigheid in de
safe door de dichte afsluiting. Uw

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft
deze heerlijk vers! Want in de Fish &
Seafood-safe worden vis en zeevruchten
bij de optimale temperatuur van -2 °C
bewaard, net als bij de professionele
visboer. Pas de grootte van de zone met
-2 °C naar wens aan – en bewaar op het
resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van
0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit
door een ledlampje aangegeven.

Van ontbijt tot middernachtsnack – er
zijn vele aanleidingen om de koelkast
te openen en weer te sluiten. En met
uw Liebherr is dat leuk: dankzij
SoftSystem sluit de deur van de
koelkast zacht gedempt en veilig, maar
ook aangenaam licht en stil. Flessen
die in de binnendeur zijn opgeborgen,
blijven op hun plaats – niets rammelt
of wiebelt.

De led-plafondverlichting verlicht het
interieur van boven, voor een goed
overzicht van uw levensmiddelen.
Extra licht: de leds vóór de glasplaat
verlichten ook een goed gevulde
koelkast optimaal.

Bijzonder en functioneel: dankzij de
verticaal doorlopende en ergonomisch
gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het
moderne en puristische design voor een
perfecte integratie in uw greeploze
keuken.

InfinitySpring

PowerCooling-systeem

Touch & Swipe-scherm

VarioTemp

LightTower

IceMaker met vaste
wateraansluiting

Fris en helder: dankzij de InfinitySpringwaterfilter geniet u van gezond
drinkwater uit uw eigen waterleiding
thuis. De actievekoolfilter reinigt en
zorgt voor schoon water voor drankjes
en verfrissingen. En: uw Liebherr
herinnert u er via het display aan om
het filter te vervangen.

Moet de koude in uw koeltoestel
gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor
zorgt het PowerCooling-systeem: de
net zo krachtige als stille ventilator
verdeelt de koude lucht efficiënt in de
gehele koelruimte. Het FreshAir filter
zorgt voor een fris interieur zonder
storende luchtjes.

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij
het Touch & Swipe-display bedient u
uw koelkast intuïtief en uiterst
eenvoudig. Selecteer door tikken en
vegen op het kleurendisplay heel
eenvoudig functies als “SuperCool”. En
net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet
bedient? Dan wordt de actuele
temperatuur weergegeven.

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit
bij het bewaren van levensmiddelen in
uw koel/vriescombinatie. Want ook in
het vriesgedeelte kan de temperatuur
nauwkeurig worden ingesteld tussen
-2 °C en +14 °C – zo kan dit deel als
extra koelzone worden gebruikt.
Bijvoorbeeld voor een korte periode
voor drankjes en hapjes bij feestjes –
of voor een langere periode, als
kelderruimte voor het bewaren van
aardappelen.

Geniet van een optimaal verlichte
binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst
dat uw gevulde koelkast altijd over een
groot oppervlak verlicht is. Omdat de
LightTowers vlak in de zijwanden zijn
geïntegreerd, blijft er meer plaats over
voor uw levensmiddelen.
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levensmiddelen blijven langer vers.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker
hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de
IceMaker met vaste wateraansluiting
komt het water rechtstreeks uit de
leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot
wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met
de flexibele ijsvak-scheider kan het vak
naar behoefte worden aangepast. Dit
maakt de opslaghoeveelheid van de
ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig,
zoveel als nodig!
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EasyFresh
Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier
wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen
verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de
dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer
vers.

CNsfd 573i
Plus

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNsfd 5724
¹

Energie-efficiëntieklasse:

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

¹

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

359 l

Inhoud totaal ²:

359 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

32 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Easy
Twist
Ice
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¹

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Pure

359 l

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van
boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat
verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.

CNsfd 5704

60

Inhoud totaal ²:

Klimaatklasse:

Led-plafondverlichting

D

Plus

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

↑

Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs
201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5724 in wit (blz. 99)

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5704 in wit (blz. 99)

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

Koel/vriescombinaties

CNsfd 5224

D

Plus

Energie-efficiëntieklasse:

CNsfd 5204
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CBNstd 579i
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CBNbsd 578i

226 / 0,619 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Peak

¹

60

↓

↑

D

Peak

202 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Pure

202 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

↑

Leverbaar vanaf
3e kwartaal 2022

Energie-efficiëntieklasse:

¹

225 / 0,616 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

319 l

Inhoud totaal ²:

319 l

Inhoud totaal ²:

362 l

Inhoud totaal ²:

359 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Diepvriesgedeelte: 104 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
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Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5224 in wit (blz. 100)

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5204 in wit (blz. 100)

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en
Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,
1 FlexSysteem
• InfinitySpring voor vaste
wateraansluiting 3/4"

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Fish &
Seafood

SoftTelescopic
Rails

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

BlackSteel / BlackSteel

Deur / Zijwanden:

Vario
Temp

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Vario
Temp

SoftTelescopic
Rails

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen op telescooprails,
VarioSpace
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4",
LED verlichting
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken grepen
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in
SmartSteel

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en
Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,
1 FlexSysteem

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen op telescooprails,
VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in
SmartSteel

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vriescombinaties

Koel/vriescombinaties

CBNstd 578i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:

D

CBNbsd 576i
Prime

¹

225 / 0,616 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

SoftSystem

D

¹

226 / 0,619 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

359 l

Inhoud totaal ²:

362 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 104 l

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Vario
Temp

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

B

Prime

Energie-efficiëntieklasse:

¹

144 / 0,391 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

362 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
33 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
BlackSteel / BlackSteel

Deur / Zijwanden:

CBNsdb 5753

Klimaatklasse:

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

Fish &
Seafood

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele
aanleidingen om de koelkast te openen en weer te
sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij
SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht
gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en
stil. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen,
blijven op hun plaats niets rammelt of wiebelt.

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

↑

Leverbaar vanaf
3e kwartaal 2022

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SoftTelescopic
Rails

Vario
Temp

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Vario
Temp

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
SoftTelescopic
Rails

SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en
Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,
1 FlexSysteem

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen op telescooprails,
VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in
SmartSteel

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Touch & Swipe-scherm
Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch &
Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en
uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen
op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als
“SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de
temperatuur. En als u het display niet bedient?
Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond)
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNsdc 5753

C

Prime

Energie-efficiëntieklasse:

CNsdd 5763
Prime

¹

180 / 0,493 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNsdb 5753
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNsdd 5753

D

Prime

¹

129 / 0,353 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

B

Prime

203 / 0,556 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

362 l

Inhoud totaal ²:

373 l

Inhoud totaal ²:

372 l

Inhoud totaal ²:

372 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 104 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

33 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SmartSteel / staalgrijs
201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Vario
Temp

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe
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SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Easy
Twist
Ice

SoftTelescopic
Rails

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Vario
Temp

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker met watertank
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Vario
Temp

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Easy
Twist
Ice

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Vario
Temp

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Easy
Twist
Ice

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel
Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5753 in wit (blz. 101)

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNsfd 5733

D

Plus

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

CNbdc 5733
Plus

¹

226 / 0,616 kWh ¹

Energie-efficiëntieklasse:

Geïntegreerde greep

C

¹

162 / 0,443 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

360 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,8 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5743

D

Plus

Energie-efficiëntieklasse:

¹

203 / 0,556 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal
doorlopende en ergonomisch gepositioneerde
geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel
eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en
puristische design voor een perfecte integratie in
uw greeploze keuken.

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden:

BlackSteel / zwart

Deur / Zijwanden:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs
201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

PowerCooling-systeem
Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden
verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCoolingsysteem: de net zo krachtige als stille ventilator
verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele
koelruimte. Het FreshAir filter zorgt voor een fris
interieur zonder storende luchtjes.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5743 in wit (blz. 101)

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker met watertank
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond)
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

85

CNsfd 5733
Plus

Energie-efficiëntieklasse:

D

CBNsfd 5723
Plus

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNgwd 5723
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNsdc 5723

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

C

Plus

¹

60

↓

↑

D

Plus

226 / 0,616 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

162 / 0,443 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

360 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Easy
Twist
Ice

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5733 in wit (blz. 102)

Kleur-/materiaalvarianten:
CBNd 5723 in wit (blz. 102)
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35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

GlassWhite / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

Easy
Twist
Ice

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNsfd 5723

D

Plus

Energie-efficiëntieklasse:

CNsfd 5703
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNsdd 5253
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CBNsfc 522i

C

Plus

¹

201 / 0,550 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Prime

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Pure

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

170 / 0,465 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

331 l

Inhoud totaal ²:

320 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
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SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs
201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5723 in wit (blz. 103)

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5703 in wit (blz. 103)

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

32 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Vario
Temp

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Easy
Twist
Ice

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter,
rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel
Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5253 in wit (blz. 104)

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 1 BioFresh-Safe op telescooprails,
1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNsfd 5223
Plus

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNsdc 5223
Plus

¹

213 / 0,580 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

C

CNsfd 5223
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNsfd 5233

201 / 0,547 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Plus

¹

60

↓

↑

D

Plus

161 / 0,438 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

201 / 0,547 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

320 l

Inhoud totaal ²:

330 l

Inhoud totaal ²:

330 l

Inhoud totaal ²:

330 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 1 BioFresh-Safe op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe
Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
CBNd 5223 in wit (blz. 104)
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35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Klimaatklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNsfd 5203
Pure

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNsfd 5023
Plus

¹

201 / 0,547 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

D

CUef 3331
¹

191 / 0,523 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

F

Energie-efficiëntieklasse:

CUel 3331
¹

280 / 0,767 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

55

↓

↑

55

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

F

Energie-efficiëntieklasse:

¹

280 / 0,767 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

330 l

Inhoud totaal ²:

280 l

Inhoud totaal ²:

296 l

Inhoud totaal ²:

296 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

36 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5203 in wit (blz. 105)

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5023 in wit (blz. 105)

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

SteelFinish / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
SmartSteel / staalgrijs
181,2 / 55 / 63 ¹

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Steel-look / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

181,2 / 55 / 63 ¹

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3,8 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3,8 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CUfb 2831
Energie-efficiëntieklasse:

F

CUkw 2831
¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

F

CUno 2831
¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

F

Energie-efficiëntieklasse:

CUb 2831
¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

F

Energie-efficiëntieklasse:

¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

265 l

Inhoud totaal ²:

265 l

Inhoud totaal ²:

265 l

Inhoud totaal ²:

265 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

39 dB(A) / C
SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

FrozenBlue / FrozenBlue

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

161,2 / 55 / 63 ¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

39 dB(A) / C
SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
KiwiGreen / KiwiGreen
161,2 / 55 / 63 ¹

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
NeonOrange / NeonOrange
161,2 / 55 / 63 ¹

Klimaatklasse:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie
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39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

zwart / zwart
161,2 / 55 / 63 ¹
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CUel 2831
Energie-efficiëntieklasse:

F

CUb 2331
¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

F

CUel 2331
¹

241 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

F

Energie-efficiëntieklasse:

CUfr 2331
¹

241 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

F

Energie-efficiëntieklasse:

¹

241 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

265 l

Inhoud totaal ²:

210 l

Inhoud totaal ²:

210 l

Inhoud totaal ²:

210 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

39 dB(A) / C
SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

Steel-look / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

161,2 / 55 / 63 ¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

39 dB(A) / C
SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
zwart / zwart
137,2 / 55 / 63 ¹

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Steel-look / staalgrijs
137,2 / 55 / 63 ¹

Klimaatklasse:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Ergonomische stanggrepen
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Ergonomische stanggrepen
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

FireRed / FireRed
137,2 / 55 / 63 ¹
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Touch & Swipe-scherm
Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch &
Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en
uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen
op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als
“SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de
temperatuur. En als u het display niet bedient?
Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

CNd 5734
Plus

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNd 5724
¹

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

¹

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

359 l

Inhoud totaal ²:

359 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit
201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
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¹

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Pure

Inhoud totaal ²:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

vers.

CNd 5704

359 l

Deur / Zijwanden:

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier
wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen
verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de
dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer

Energie-efficiëntieklasse:

60

Inhoud totaal ²:

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

EasyFresh

D

Plus

210 / 0,575 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

↑

Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNd 5224

D

Plus

Energie-efficiëntieklasse:

CNd 5204
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNd 5753
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNd 5743

D

Plus

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Prime

202 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Pure

202 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

Koel/vriescombinaties

↓

↑

Koel/vriescombinaties met vier vriesladen

Energie-efficiëntieklasse:

¹

203 / 0,556 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

319 l

Inhoud totaal ²:

319 l

Inhoud totaal ²:

372 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 104 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
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Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Vario
Temp

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IceMaker met watertank
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
• IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNd 5733
Plus

Energie-efficiëntieklasse:

D

CBNd 5723
Plus

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

D

CNd 5723
¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNd 5703

D

Pure

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Plus

226 / 0,616 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

203 / 0,553 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

360 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Inhoud totaal ²:

371 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Klimaatklasse:

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
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Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNd 5253

D

Prime

Energie-efficiëntieklasse:

CBNd 5223
¹

Energie-efficiëntieklasse:

D

Pure

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNd 5023

D

Plus

¹

201 / 0,547 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

CNd 5203

213 / 0,580 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Plus

201 / 0,550 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

60

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

Energie-efficiëntieklasse:

¹

191 / 0,523 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

331 l

Inhoud totaal ²:

320 l

Inhoud totaal ²:

330 l

Inhoud totaal ²:

280 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm
achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar,
eierrekje variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
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SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Vario
Temp

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Easy
Twist
Ice

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy
Twist
Ice

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 1 BioFresh-Safe op telescooprails,
1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met
tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele
SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan
1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Flessendraagrooster
Voor het liggend bewaren van flessen biedt het
flessendraagrooster zowel een praktische als fraaie
oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en
plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is
op diverse hoogtes te plaatsen.

CU 3331
Energie-efficiëntieklasse:

¹

240 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↓

↑

↓

↑

F

Energie-efficiëntieklasse:

F

Energie-efficiëntieklasse:

¹

241 / 0,657 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

296 l

Inhoud totaal ²:

265 l

Inhoud totaal ²:

210 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

106

¹

CU 2331

55

Inhoud totaal ²:

Klimaatklasse:

De extra sterke kunststof deurvakken hebben een
edelstaal look afwerking en dankzij de grote
vakdiepte is er plaats voor grote verpakkingen.
Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte
verstelbaar.

F

55

CU 2831

280 / 0,767 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Kunststof deurvakken

55

↓

Koel/vriescombinaties

↑

Koel/vriescombinaties

39 dB(A) / C
SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit
181,2 / 55 / 63 ¹

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

161,2 / 55 / 63 ¹

Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

wit / wit
137,2 / 55 / 63 ¹
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Koel/vrieskasten (vriesgedeelte boven)

CTel 2531

108

109

CTel 2931

F

Energie-efficiëntieklasse:

CTel 2531
¹

231 / 0,632 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

270 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l
37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Steel-look / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

157,1 / 55 / 63 ¹

F

Energie-efficiëntieklasse:

CTel 2131
¹

212 / 0,580 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

233 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 44 l
37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:

Steel-look / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

140,1 / 55 / 63 ¹

F

Energie-efficiëntieklasse:

CT 2931
¹

198 / 0,539 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

196 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l
37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:

Steel-look / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

124,1 / 55 / 63 ¹

F

Energie-efficiëntieklasse:

CT 2531
¹

231 / 0,632 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

270 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

157,1 / 55 / 63 ¹

F

Energie-efficiëntieklasse:

CT 2131
¹

212 / 0,580 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

233 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 44 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

140,1 / 55 / 63 ¹

F

Energie-efficiëntieklasse:

196 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

124,1 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deuren licht bollend)
• Verzonken greep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2931 in wit (blz. 111)

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2531 in wit (blz. 111)

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2131 in wit (blz. 111)

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

198 / 0,539 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• Regelbare koelcircuits: 1

110

55

111

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

Koel/vrieskasten (vriesgedeelte boven)

↓

↑

Koel/vrieskasten (vriesgedeelte boven)

Koelkasten

RBsdd 5250

112

Prime-serie

113

Series

Series
Liebherr-series
Séries Liebherr

Pure-serie

Koelkasten

Vershoudtechnologie

---

^

EasyFresh op geïntegreerde
ladegeleiding

Plus-serie

Prime-serie

Peak-serie

EasyFresh op geïntegreerde
ladegeleiding

EasyFresh op uittrekbare
telescooprails

EasyFresh op uittrekbare
telescooprails

BioFresh op uittrekbare
telescooprails

BioFresh
met SoftTelescopic

BioFresh Professional
met SoftTelescopic
HydroBreeze
Fish & Seafood-box

FreshAir-filter
Comfort en flexibiliteit

FreshAir-filter

FreshAir-filter

FreshAir-filter

Deelbare glasplaat

Deelbare glasplaat

Deelbare glasplaat

SoftSystemsluitdemping

SoftSystemsluitdemping

VarioSafe

VarioSafe

VarioBoxen

VarioBoxen

Botervloot

Botervloot

VarioSafe

Eierrekje

Eierrekje

Variabel eierrekje

Variabel eierrekje

Flessenplateau

Flessenplateau

Flessenplateau

Flessenplateau
FlexSystem

Design

Plafondverlichting

Plafond- of
zijverlichting

LightTower

LightTower

Verlichting
BioFresh-safe

Verlichting
BioFresh-safe
Verlichting ventilator

SmartSteel-achterwand

Pure-serie

Plus-serie

Prime-serie

SmartSteel-binnendeur

Peak-serie

Connectiviteit
(SmartDeviceBox)

114

SmartSteel-achterwand

Transparant glas

Transparant glas

Gesatineerd glas

Gesatineerd glas

Deurvakken in
edelstaal-look

Deurvakken in
edelstaal-look

Deurvakken van
glas & edelstaal

Deurvakken van
glas & edelstaal

Display met tiptoets

Display met tiptoets

Touch & Swipe-display

Touch & Swipe-display

Display achter de deur

Display achter de deur

Display achter de deur

Display achter de deur

Verzonken handgreep

Verzonken handgreep

Greep met geïntegreerd
hevelsysteem

Verzonken handgreep

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

De bovengenoemde serie-uitvoeringen kunnen per model variëren. Details vindt u in de modelbeschrijving.
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Koelkasten

Kwaliteit tot in detail
---

Fruit & Vegetable-safe

EasyFresh

Led-plafondverlichting

Knapperige sla of aardbeien: De meest
kwetsbare levensmiddelen verdienen
een speciale plek om langer vers te
blijven: BioFresh-safes. In de “Fruit &
Vegetable-safe” heerst een temperatuur
van ongeveer 0 °C. In combinatie met de
daar permanente luchtvochtigheid
voelen onverpakte groenten en fruit zich
dankzij de strakke sluiting bijzonder

Onze EasyFresh-safe staat garant voor
marktversheid. Onverpakt fruit,
groenten of vruchten: hier wordt alles
optimaal bewaard. De levensmiddelen
verhogen de luchtvochtigheid in de
safe door de dichte afsluiting. Uw

De led-plafondverlichting verlicht het
interieur van boven, voor een goed
overzicht van uw levensmiddelen. Extra
licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast
optimaal.

levensmiddelen blijven langer vers.

goed. U dient niets in te stellen.

Handgreep met geïntegreerd
openingsmechanisme
Heel eenvoudig openen: de praktische
en stijlvolle handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het
mogelijk de deur van het apparaat met
weinig krachtsinspanning te openen –
ook als de deur meerdere keren kort na
elkaar wordt geopend. De elegante
handgrepen in minimalistisch design
zijn een extra blikvanger op uw
koelapparaat.

Opbergrekken

Flessenplank boven de
BioFresh-safes

Hebt u een veilige opslagruimte nodig
voor uw drankjes of levensmiddelen?
En wilt u er heel eenvoudig bij? Door de
legborden van veiligheidsglas en de
relingen van edelstaal bieden onze in
hoogte verstelbare opbergrekken
bieden beide. Met de verschuifbare en
uitneembare flessenhouder staan uw
flessen steeds stabiel.

Verwacht u gasten en wilt u graag wat
meer drank koud zetten dan normaal?
Daarvoor is er de flessenplank boven de
BioFresh-safes: verwijder gewoon de
glasplaat boven de flessenplank en
plaats de flessen van verschillend
formaat. Ze staan er stabiel.

Flessenplank voor 3 flessen

LightTower

Deurscharnierwissel vriesgedeelte

SoftTelescopic

FlexSystem

Ruimte voor bakplaat

Uw flessen blijven waar ze moeten zijn:
met de flessenplank voor 3 flessen
wachten 3 flessen in uw koelkast veilig
liggend tot ze worden verbruikt. De
flessenplank past op elke glasplaat en
is dus heel flexibel inzetbaar. Als u
ruimte voor andere doeleinden nodig
hebt, neemt u de plank gewoon uit de
koelkast.

Geniet van een optimaal verlichte
binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst
dat uw gevulde koelkast altijd over een
groot oppervlak verlicht is. Omdat de
LightTowers vlak in de zijwanden zijn
geïntegreerd, blijft er meer plaats over
voor uw levensmiddelen.

Verander de openingsrichting van de
deur van uw 4*-vriesvak heel snel en
flexibel: dankzij de slimme schuifknop
kan dit binnen enkele seconden – ook
voor mensen met twee linkerhanden.
Gewoon de regelaar van het 4*-vriesvak naar links of rechts schuiven klaar.

BioFresh-Safes op lichtlopende
telescooprails zijn uitgerust met
SoftTelescopic. De zelfsluiting met
zachte demping maakt dagelijks
gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar
en uit te nemen.

Kleine en kwetsbare vruchten hebben
de neiging om uit het zicht te verdwijnen in de koelkast of worden gemakkelijk geplet. Daarom heeft uw Liebherr
het FlexSystem: twee flexibel te
plaatsen boxen zorgen in de BioFresh-safe voor orde en overzichtelijkheid. Ze beschermen zelfs de kleinste
framboos tegen drukpunten of vermenging met andere levensmiddelen.

Wilt u uw zelfgebakken vruchtencake
vers houden? Of een voorbereide pizza
die pas later in de oven moet? Schuif
gewoon uw bakplaat in uw Liebherr –
deze biedt u voldoende ruimte om de
bakplaat op te bergen. Erg praktisch: U
kunt de bakplaat er in- en uitschuiven,
als de deur 90° is geopend.
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Koelkasten

Koelkasten

RBbsc 5280

C

Peak

Energie-efficiëntieklasse:

RBstd 528i

107 / 0,293 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

RBbsc 5250
¹

Energie-efficiëntieklasse:

RBsdd 5250

107 / 0,293 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Prime

¹

60

↓

↑

C

Prime

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

↓

↑

D

Peak

¹

60

↓

↑

60

Leverbaar vanaf
3e kwartaal 2022

↓

↑

Leverbaar vanaf
3e kwartaal 2022

Energie-efficiëntieklasse:

¹

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

384 l

Inhoud totaal ²:

384 l

Inhoud totaal ²:

386 l

Inhoud totaal ²:

386 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

BlackSteel / BlackSteel

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Fish &
Seafood

SoftTelescopic
Rails

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SmartSteel / SmartSteel

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Fish &
Seafood

SoftTelescopic
Rails

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

BlackSteel / BlackSteel

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

33 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SoftTelescopic
Rails

SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes,
1 Meat & Dairy-Safe

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes,
1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel
Kleur-/materiaalvarianten:
RBd 5250 in wit (blz. 124)
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Rsdd 5250
Prime

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

D

RBsfe 5221

99 / 0,268 kWh ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

351 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Totale inhoud:

Koeldeel: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Diepvriesgedeelte: 34 l

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

RBsfe 5220
¹

Energie-efficiëntieklasse:
Inhoud totaal ²:

382 l

36 dB(A) / C

Totale inhoud:

Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
• 1 kastbrede groentelade op telescooprails

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED-verlichting links
• 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED plafondverlichting
• Uittrekplateau op telescrooprails
• 2 uitneembare flessenmanden
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel
Kleur-/materiaalvarianten:
Rd 5250 in wit (blz. 124)

120

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

↓

158 / 0,432 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 4-sterren vriesvak, wisselbare deurscharniering
• Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

¹

399 l
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

60

E

Plus

123 / 0,334 kWh ¹

Inhoud totaal ²:
Klimaatklasse:

↑

↓

↑

¹

205 / 0,558 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

E

Plus

Inhoud totaal ²:

SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

60

RDsfe 5220

401 l
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

E

Plus

¹

60

↓

↑

60

↓

Koelkasten

↑

Koelkasten

SteelFinish / staalgrijs
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
RBe 5220 in wit (blz. 125)

Kleur-/materiaalvarianten:
RBe 5221 in wit (blz. 125)

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Rsfe 5220
Plus

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

E

Rsfe 5020
Plus

¹

123 / 0,334 kWh ¹
399 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

36 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Rsfe 4620

E

Plus

¹

117 / 0,317 kWh ¹
348 l
36 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
SteelFinish / staalgrijs
165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

Pure

¹

298 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

36 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs
145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

F

¹

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

SteelFinish / staalgrijs
145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
Re 5220 in wit (blz. 126)

122

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
Re 5020 in wit (blz. 126)

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
Re 4620 in wit (blz. 127)

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
Rf 4600 in wit (blz. 127)

↓

250 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 229,8 l / Diepvriesgedeelte: 21 l
38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:

Steel-look / staalgrijs
140,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie
Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deur licht bollend)
• Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

197 / 0,539 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

55

F

Comfort

298 l

Inhoud totaal ²:

↑

Kel 2834

138 / 0,378 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

↓

↑

Rsff 4600

111 / 0,301 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koelkasten

↑

Koelkasten

123

RBd 5250

D

Prime

Energie-efficiëntieklasse:

Rd 5250
Prime

¹

134 / 0,367 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

386 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

D

RBe 5221
¹

99 / 0,268 kWh ¹

Energie-efficiëntieklasse:

RBe 5220

205 / 0,558 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

E

Plus

¹

Energie-efficiëntieklasse:

158 / 0,432 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

351 l

Inhoud totaal ²:

382 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Totale inhoud:

Koeldeel: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Diepvriesgedeelte: 34 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SoftTelescopic
Rails

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SoftTelescopic
Rails

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LightTower
• LED BioFresh verlichting
• 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes,
1 Meat & Dairy-Safe

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
variabel, botervloot
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LightTower
• 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
• 1 kastbrede groentelade op telescooprails

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED-verlichting links
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

Koel- en BioFresh-gedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Geïntegreerd flessenplateau
• LED plafondverlichting
• LED BioFresh verlichting
• 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe

124

¹

401 l

SoftTelescopic
Rails

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

60

↓

↑

E

Plus

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

Koelkasten

↑

Koelkasten

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Droge achterwand in SmartSteel

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Diepvriesgedeelte
• 4-sterren vriesvak, wisselbare deurscharniering
• Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Re 5220

E

Plus

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

36 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

36 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Plus

¹

348 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

E

¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

36 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

wit / wit
145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

131 / 0,356 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

247 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• VarioSafe
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 7 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
• 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• Flessendraagrooster
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 6 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Koelgedeelte
• PowerCooling met FreshAir koolfilter
• Kunststof deurvakken met flessenhouder
• 5 GlassLine draagplateaus
• LED plafondverlichting
• 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

126

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹

127

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

Klimaatklasse:

60

F

Pure

298 l

Inhoud totaal ²:

↓

Rf 4200

138 / 0,378 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

F

Pure

298 l

Inhoud totaal ²:

↑

Rf 4600

111 / 0,301 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

↓

↑

Re 4620

146 / 0,400 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

Klimaatklasse:

60

F

Pure

348 l

Inhoud totaal ²:

↓

Rf 5000

117 / 0,317 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

E

Plus

399 l

Inhoud totaal ²:

↑

Re 5020

123 / 0,334 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

↓

Koelkasten

↑

Koelkasten

BioFresh-Safes
Vooral in de oogsttijd moeten veel groenten en
fruit tegelijk worden opgeslagen. De volledige
BioFresh-koelkast is ideaal in deze situatie.
Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid voor het volledige interieur blijft alles lang
vers en knapperig. En als de oogst eens wat kleiner
is, blijven melkproducten, vlees en worst in de
laden langer vers dan in een normale koelkast.

RBa 4250
Prime

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

A

K 2834
¹

85 / 0,232 kWh ¹

Energie-efficiëntieklasse:

197 / 0,539 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:

250 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 229,8 l / Diepvriesgedeelte: 21 l

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit
125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

126 / 0,342 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

214 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

↓

↑

¹

55

F

Comfort

160 l

BioFresh-gedeelte
• Ventilator
• LED verlichting
• 5 BioFresh-safes
• Instelbare luchtvochtigheid voor het volledige interieur

128

K 2340

35 dB(A) / B, SuperSilent

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding voor BioFresh-gedeelt
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Deuralarm: optisch en akoestisch

De led-interieurverlichting zorgt in uw BioFreshsafe voor een aangenaam licht. Zo vindt u de
gewenste levensmiddelen nog eenvoudiger terug.
De energie-efficiënte led-eenheid is elegant en
plaatsbesparend boven de safes gepositioneerd.

F

Comfort

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Led-interieurverlichting

55

↓

↑

60

↓

Koelkasten

↑

Koelkast BioFresh

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

wit / wit
114 / 55 / 63

140,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie
Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte
• 4-sterren vriesvak
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 5 GlassLine draagplateaus
• Flessendraagrooster
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deur licht bollend)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deur licht bollend)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Tafelmodel koelkasten

TP 1434 Comfort

130

131

Tafelmodel koelkasten

Kwaliteit tot in elk detail
---

Premium GlassLine

Comfort GlassLine

CoolPlus

4-sterren vriesvak

Groenteladen

Deurgreep

De gehard glazen Premium GlassLine
deurvakken met edelstalen steunrails
en verschuifbare houders bieden ruim
plaats aan grote verpakkingen en
flessen, zelfs met 2 liter inhoud.

Kenmerken van de Comfort GlassLine
zijn de deurvakken met glasbodem en
een stijlvolle kunststof omlijsting. Voor
het veilig bewaren van flessen en
levensmiddelen in de binnendeur
beschikken de deurvakken over houders
die u kunt verschuiven. De vakdiepte
biedt zelfs plaats voor extra grote
verpakkingen van 2 liter.

De CoolPlus schakelaar van Liebherr
heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt
er voor dat de kast, ook wanneer de
omgevingstemperatuur lager is dan
+18 °C perfect blijft functioneren.
Daarnaast zorgt CoolPlus bij modellen
met een 4-sterren vriesvak tijdelijk voor
extra invriesvermogen zodat uw verse
levensmiddelen sneller ingevroren
kunnen worden.

In het 4-sterren vriesvak kunnen verse
levensmiddelen worden ingevroren en
voor lange tijd worden bewaard.
Temperaturen van −18 °C en lager
creëren een ideale bewaarplaats.

Veel plaats voor het opbergen van fruit
en groente bieden de praktische en
gemakkelijk te reinigen groenteladen.
Alle 55 en 50 cm brede tafelmodellen
beschikken over 1 kastbrede groentelade, die dankzij afgeronde hoeken
makkelijk uit te nemen is.

De afgeronde deurgreep zit op de
ideale hoogte, is stevig en zorgt voor
een eenvoudige opening.

SuperCool automaat
Met druktoetsen kunt u de temperatuur
van het koelgedeelte instellen waarna
deze in het digitale display kan worden
afgelezen. De SuperCool automaat
verlaagt de temperatuur in het koelgedeelte naar +2 °C – ideaal voor het snel
afkoelen van vers opgeslagen levensmiddelen.

132

GlassLine interieur

Deurscharniering

Het GlassLine interieur is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar
behoefte in hoogte verstelbaar.

Met de mogelijkheid om de deurscharniering te wisselen kan elk apparaat in iedere keukenopstelling geplaatst worden. Tafelmodellen, met of zonder vriesvak, zijn leverbaar in 60, 55 en 50 cm breed. Bij alle Comfort modellen is het 3 cm dikke bovenblad afneembaar.
Bij plaatsing onder een werkblad is een ruimte aan de achterkant (bovenzijde) van de koelkast noodzakelijk voor de warmteafvoer.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

133

TPesf 1714

F

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Tsl 1414

183 / 0,498 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Energie-efficiëntieklasse:

176 / 0,482 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Inhoud totaal ²:

143 l

Inhoud totaal ¹:

120 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

edelstaal / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 60,8 ¹

40 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg

Diepvriesgedeelte
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Edelstalen stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
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staalgrijs / staalgrijs

TPesf 1710

F

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Tb 1400
¹

115 / 0,315 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

145 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

edelstaal / staalgrijs
85 / 60,1 / 60,8 ¹

50

↓

↑

60

↓

↑

F

Comfort

¹

50

↓

↓

60

↑

Tafelmodel koelkasten

↑

Tafelmodel koelkasten

F

Energie-efficiëntieklasse:

114 / 0,309 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

136 l

Inhoud totaal ¹:

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden:

zwart / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 50,1 / 62

85 / 50,1 / 62

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Edelstalen stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Edelstalen stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Verzonken handgreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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TP 1764

E

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

TP 1744

146 / 0,400 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

D

Comfort

¹

Energie-efficiëntieklasse:

TP 1724
¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

135 l

Inhoud totaal ²:

143 l

Inhoud totaal ²:

143 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 18 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 62,8 ¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 62,8 ¹

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

TP 1434

113 / 0,306 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

120 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Comfort

¹

85 / 55,4 / 62,3 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

TP 1424
¹

120 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 55,4 / 62,3 ¹

↓

50

E

Comfort

141 / 0,383 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↑

55

↓

↑

↓

D

Comfort

Inhoud totaal ²:

Klimaatklasse:

55

TP 1444

146 / 0,400 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↑

↓

60

E

Comfort

117 / 0,317 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↑

60

↓

↑

60

↓

Tafelmodel koelkasten

↑

Tafelmodel koelkasten

Energie-efficiëntieklasse:

141 / 0,383 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

120 l

Inhoud totaal ²:

Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

38 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 50,1 / 62 ¹

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
• CoolPlus functie

Koelgedeelte
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg

Diepvriesgedeelte
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg

Diepvriesgedeelte
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Diepvriesgedeelte
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Diepvriesgedeelte
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

¹
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TP 1760

E

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

TP 1720

93 / 0,254 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

155 l

Inhoud totaal ²:

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Comfort

¹

85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

T 1810
¹

145 l

Inhoud totaal ²:

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

118 / 0,320 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

161 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

38 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 60,1 / 62,8

TP 1410

F

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

¹

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85 / 55,4 / 62,3 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

114 / 0,309 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Koelgedeelte
• Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

138

Inhoud totaal ²:

98 l

Totale inhoud:

Koeldeel: 92 l / 0 sterren vriesvak: 6 l

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit
85 / 50,1 / 62

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
wit / wit

Deur / Zijwanden:

63 / 55,4 / 62,4

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
• Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 4 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
• Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
• 2 GlassLine draagplateaus
• LED verlichting
• 2 groente / fruitladen
• 0 sterren vriesvakje (0 °C tot -6 °C)

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

↓

131 / 0,356 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

F

Comfort

136 l

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

TX 1021

55

36 dB(A) / C

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

↑

↓

F

Comfort

136 l

Inhoud totaal ²:

50

T 1410

114 / 0,309 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

↑

55

↓

↑

↓

60

F

Comfort

92 / 0,252 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↑

60

↓

↑

60

↓

Tafelmodel koelkasten

↑

Tafelmodel koelkasten
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Diepvrieskasten

FNsdd 5297

140

Peak-serie

141

Series

Series

Pure-serie

Diepvrieskasten
---

Plus-serie

Prime-serie

Peak-serie

Vershoudtechnologie

NoFrost

NoFrost

NoFrost

NoFrost

Comfort en flexibiliteit

EasyOpen

EasyOpen

EasyOpen

EasyOpen

FrostProtect

FrostProtect

FrostProtect

FrostProtect

Kantelende lade

Kantelende lade

Kantelende lade

Kantelende lade

SpaceBox

SpaceBox

SpaceBox

SpaceBox

Geïntegreerde
ladegeleiding

Geïntegreerde
ladegeleiding

Geïntegreerde
ladegeleiding

Ladengeleiding op
uittrekbare telescooprails

Invriesblad

Invriesblad

2 koudeaccu’s

2 koudeaccu’s

VarioSpace

VarioSpace

Statuslicht

Statuslicht

Verlichting vriesgedeelte

Verlichting vriesgedeelte

IJsblokjeshouder
Invriesblad

VarioSpace

VarioSpace

Design

Verlichting IceMaker

Connectivity
(SmartDeviceBox)

Touchdisplay

Touchdisplay

Touch & Swipe-display

Touch & Swipe-display

Display achter de deur

Display achter de deur

Display achter de deur

Display achter de deur

Verzonken handgreep

Verzonken handgreep

Stanggreep met
openingsmechanisme

Stanggreep met
openingsmechanisme

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

Achteraf te installeren of
geïntegreerd (‘i’-modellen)

EasyTwist-Ice

EasyTwist-Ice of
IceTower

IJs

Pure-serie
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Plus-serie

Prime-serie

Peak-serie

De bovengenoemde serie-uitvoeringen kunnen per model variëren. Details vindt u in de modelbeschrijving.
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Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail
---

NoFrost

EasyOpen

Touch & Swipe-scherm

FrostProtect

Koude accu

SpaceBox

Wanneer u uw vriesgedeelte opent,
wilt u diepgevroren levensmiddelen
zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen
ongewenste ijsvorming, die veel
energie verbruikt en soms duur kan
zijn. NoFrost betekent: nooit meer het
vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend
ontdooien, meer tijd hebben voor

Kent u dat? Nadat u al uw boodschappen
in de vriezer heeft gelegd, realiseert u
zich dat u iets bent vergeten – en hard
aan de deur moest trekken om deze
weer te openen. Met uw Liebherr niet:
dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk
en comfortabel meerdere keren na

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij
het Touch & Swipe-display bedient u
uw koelkast intuïtief en uiterst
eenvoudig. Selecteer door tikken en
vegen op het kleurendisplay heel
eenvoudig functies als “SuperFrost”.
En net zo gemakkelijk regelt u de
temperatuur. En als u het display niet
bedient? Dan wordt de actuele
temperatuur weergegeven.

Niet alle diepvriezers bevinden zich in
een verwarmde ruimte – sommige
staan ook in koude garages of schuren.
Goed dat uw Liebherr optimaal op een
koele omgeving is voorbereid: alle
componenten werken ook optimaal bij
omgevingstemperaturen tot -15 °C.

De koude accu’s zijn zowel in de
diepvrieskast als daarbuiten bruikbaar.
In de vrieskast zorgen ze ervoor dat de
diepvriesproducten bij een stroomuitval nog lang koud blijven. En bij
uitstapjes kunnen ze als koelelement
worden gebruikt voor eten en drinken.

In uw Liebherr vinden ook uw ‘grote
waren’ een plek: want voor de XL-kalkoen of de ijstaart met meerdere lagen
is er soms gewoon meer plaats nodig.
Voor deze gevallen heeft uw Liebherr
de SpaceBox: met een royale hoogte
van 250 mm biedt deze veel extra
ruimte, zelfs voor groter diepvriesgoed.
En dat helpt u ook bij flexibele voorraadhouding.

elkaar worden geopend.

andere dingen en geld besparen.

IceTower

Statusindicatie

Led-plafondverlichting

EasyTwist-Ice

IJsblokjesschep

VarioSpace

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg
zorgt de IceTower ervoor dat op uw
feestje de koele drankjes nooit
opraken. De ijsblokjesschep en het
uittrekbord op telescooprails maken
een comfortabele toegang tot de
ijsblokjes mogelijk. Door een extra
inlegschaal kunt u ook kleinere
ijshoeveelheden en eronder nog
ingevroren levensmiddelen bewaren.
De lade ernaast biedt opbergruimte
voor diepvriesartikelen.

Wilt u weten of met uw apparaat alles
in orde is? Dankzij de in de apparaatdeur geïntegreerde statusindicatie ,
kunt u dit zeer snel zien of horen. Een
blauw licht betekent: alles ok. Als de
status afwijkt, brandt en knippert de
indicatie rood en klinkt er bovendien
een signaaltoon.

De led-plafondverlichting verlicht het
interieur van boven, voor een goed
overzicht van uw levensmiddelen.
Extra licht: de leds vóór de glasplaat
verlichten ook een goed gevulde
koelkast optimaal.

Een zomerse dag of een leuk feest:
dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel
eenvoudig en snel een voorraad
ijsblokjes – ook zonder aansluiting op
het waternet. Gewoon water in de tank
vullen, laten bevriezen en door draaien
de ijsblokjes losmaken - klaar om koele
drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice
kan eenvoudig worden gereinigd en
zorgt steeds voor een hygiënische
ijsblokjesproductie.

De Liebherr ijsschep maakt portioneren
en transporteren heel eenvoudig.
Dankzij het schuine uiteinde en het
ergonomische handvat komen ijsblokjes snel en gemakkelijk van de IceTower in uw drankjes. De robuuste
ijsschep van sterk kunststof ziet er
met zijn gesatineerde oppervlak in
transparant gletsjergroen ook nog eens
heel goed uit.

U wilt een ijstaart met meerdere lagen
perfect bewaren tot het zomerfeest ?
Geen probleem voor uw Liebherr
diepvrieskast: die weet heel goed dat er
soms net even meer plaats nodig is.
Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende
glazen draagplateaus uitnemen – en
voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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IceTower
Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt de
IceTower ervoor dat op uw feestje de koele
drankjes nooit opraken. De ijsblokjesschep en het
uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een
extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden en eronder nog ingevroren levensmiddelen
bewaren. De lade ernaast biedt opbergruimte voor
diepvriesartikelen.

FNsdd 5297
Energie-efficiëntieklasse:

geld besparen.
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SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Easy
Twist
Ice

Energie-efficiëntieklasse:

198 / 0,542 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

277 l

Inhoud totaal ²:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Space
Box

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

Energie-efficiëntieklasse:

277 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Space
Box

SteelFinish / staalgrijs

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, waarvan 3 op telescooprails, VarioSpace
• IceTower
• IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
• IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
• IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

248 / 0,676 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

E

Plus

¹

60

↓

↑

FNsfe 5227

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
SmartSteel / staalgrijs

Deur / Zijwanden:

↓

↑

¹

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

D

Prime

277 l

Inhoud totaal ²:

60

FNsdd 5257

198 / 0,542 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Ice
Tower

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp.
NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen
ongewenste ijsvorming, die veel energie verbruikt
en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit
meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend
ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en

D

Peak

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

NoFrost

60

↓

Diepvrieskasten

↑

Diepvrieskasten

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
FNe 5227 in wit (blz. 149)

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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FNc 5277
Peak

Energie-efficiëntieklasse:

C

FNd 525i
Prime

¹

159 / 0,432 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

277 l

Inhoud totaal ²:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

Space
Box

198 / 0,542 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

277 l

Inhoud totaal ²:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Easy
Twist
Ice

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

248 / 0,676 kWh ¹
277 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Space
Box

Energie-efficiëntieklasse:

277 l

Inhoud totaal ²:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

wit / wit
185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescooprails, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
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38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

310 / 0,846 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

F

Pure

¹

60

↓

↑

FNf 5207

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Plus

¹

↓

↑

D

60

FNe 5227

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

60

↓

↑

60

↓

Diepvrieskasten

↑

Diepvrieskasten

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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FNc 5076
Peak

Energie-efficiëntieklasse:

C

FNd 5056
Prime

¹

150 / 0,408 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

238 l

Inhoud totaal ²:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

Space
Box

187 / 0,512 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

238 l

Inhoud totaal ²:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Easy
Twist
Ice

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

234 / 0,641 kWh ¹
238 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Space
Box

Energie-efficiëntieklasse:

238 l

Inhoud totaal ²:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

wit / wit
165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 6 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
• 2 koude accu's

Diepvriesgedeelte
• 6 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Diepvriesgedeelte
• 6 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

150

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

293 / 0,800 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

F

Pure

¹

60

↓

↑

FNf 5006

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Plus

¹

↓

↑

D

60

FNe 5026

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

60

↓

↑

60

↓

Diepvrieskasten

↑

Diepvrieskasten

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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FNc 4675
Peak

Energie-efficiëntieklasse:

C

FNd 4655
Prime

¹

141 / 0,386 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

199 l

Inhoud totaal ²:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):
Easy
Twist
Ice

Space
Box

176 / 0,482 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

199 l

Inhoud totaal ²:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

Easy
Twist
Ice

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

221 / 0,602 kWh ¹
199 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Space
Box

Energie-efficiëntieklasse:

199 l

Inhoud totaal ²:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

wit / wit
145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
• 2 koude accu's

Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
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38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

276 / 0,753 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

F

Pure

¹

60

↓

↑

FNf 4605

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Plus

¹

↓

↑

D

60

FNe 4625

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

60

↓

↑

60

↓

Diepvrieskasten

↑

Diepvrieskasten

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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SpaceBox
In uw Liebherr vinden ook uw ‘grote waren’ een
plek: want voor de XL-kalkoen of de ijstaart met
meerdere lagen is er soms gewoon meer plaats
nodig. Voor deze gevallen heeft uw Liebherr de
SpaceBox: met een royale hoogte van 250 mm
biedt deze veel extra ruimte, zelfs voor groter
diepvriesgoed. En dat helpt u ook bij flexibele
voorraadhouding.

FNd 4254
Prime

Energie-efficiëntieklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

FNf 4204

208 / 0,567 kWh ¹
160 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

wit / wit
125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Space
Box

Energie-efficiëntieklasse:

160 l

Inhoud totaal ²:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

wit / wit
125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• EasyTwist-Ice
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
• 2 koude accu's

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder
• Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Space
Box

Bedieningspaneel
• LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden
gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet
worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

260 / 0,709 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Bedieningspaneel
• 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

F

Pure

¹

60

↓

↑

↓

↑

34 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Easy
Twist
Ice
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¹

60

E

Plus

160 l

Inhoud totaal ²:

Deur / Zijwanden:

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij
EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een
voorraad ijsblokjes – ook zonder aansluiting op het
waternet. Gewoon water in de tank vullen, laten
bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken
- klaar om koele drankjes te serveren.
De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd
en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.

D

FNe 4224

166 / 0,452 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

EasyTwist-Ice

60

↓

Diepvrieskasten

↑

Diepvrieskasten

Uitrustingsvoordelen
• Verticaal verzonken greep
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

155

XL diepvrieskasten

XL diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

LED

SuperFrost automaat

Elektronische besturing

De inhoud van een uitgetrokken
vrieslade wordt helder met LED
verlicht. LED verlichting gebruikt zeer
weinig stroom, heeft een lange
levensduur en geeft geen warmte af.

De SuperFrost automaat maakt het
invriezen eenvoudig. Een snelle
temperatuurdaling creëert de koudereserve voor vitaminevriendelijk invriezen. Na het invriesproces schakelt
SuperFrost automatisch uit. Liebherr
adviseert om bij 2 kg of meer in te
vriezen verse producten altijd de
SuperFrost automaat te activeren.

De elektronische besturing met touch
bediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige
handhaving van de geselecteerde
temperatuur. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle
functies eenvoudig worden ingesteld.

70

↓

↑

---

GN 5275

C

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

179 / 0,490 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

369 l

Inhoud totaal ²:

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

wit / wit

Deur / Zijwanden:

195 / 70 / 75 ¹

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Transparante vriesladen

VarioSpace

Vario isolatieplaat

De transparante vriesladen zijn
uitermate praktisch: extra hoog,
rondom gesloten en uitneembaar. Ze
garanderen een optimaal overzicht en
uitstekende bewaarmogelijkheden. De
op telescopische rails uittrekbare
vriesladen van de Premium BluPerformance modellen kunnen moeiteloos
worden geopend.

Door het uitnemen van een lade en het
daaronder geplaatste glasplateau
ontstaat een variabele diepvriesruimte.
VarioSpace, het handige systeem voor
extra hoge diepvriesproducten.
Alle grote laden hebben een uittrekstop, het uitvallen van een lade wordt
hiermee voorkomen.

Wanneer u voor het bewaren van uw
levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt, kunt u met behulp van
de optionele Vario isolatieplaat
ongebruikte vriesruimte van de
NoFrost modellen afsluiten. Het
energieverbruik kan zo tot maximaal
30% worden verminderd.
Verkrijgbaar als accessoire.

¹

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Diepvriesgedeelte
• 8 diepvriesladen, waarvan 6 op telescooprails, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GN 5235
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

D

GN 4635
Comfort

¹

224 / 0,611 kWh ¹
369 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

38 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

D

195 / 70 / 75 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

D

Comfort

¹

210 / 0,575 kWh ¹
320 l
38 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

270 l
38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit
175 / 70 / 75 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

wit / wit
155 / 70 / 75 ¹

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 8 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
• 1 koude accu
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 7 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
• 1 koude accu
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 6 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
• 1 koude accu
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 5 diepvriesladen, VarioSpace
• IJsblokjeshouder met deksel
• LED verlichting
• Status aanduiding
• Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
• 1 koude accu
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

221 l

Inhoud totaal ²:

Bedieningspaneel
• 2,4" display achter de deur, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
• Deuralarm: optisch en akoestisch
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183 / 0,498 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

¹

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

D

Comfort

¹

70

↓

↑

GN 3835

197 / 0,537 kWh ¹

Inhoud totaal ²:
Klimaatklasse:

70

↓

↑

GN 4135

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

70

↓

↑

70

↓

XL diepvrieskasten

↑

XL diepvrieskasten

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

wit / wit
135 / 70 / 75 ¹
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Tafelmodel diepvrieskasten

GP 1496 Premium

160
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Tafelmodel diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail
--SuperFrost automaat
Met druktoetsen kunt u de temperatuur
van de vrieskast instellen, waarna deze
op het digitale display kan worden
afgelezen. De SuperFrost automaat
zorgt voor een snelle temperatuurdaling zodat producten snel en met
behoud van vitaminen worden ingevroren.

NoFrost

Transparante vriesladen

Bovenblad

De NoFrost-apparaten van Liebherr
bieden professioneel invriesvermogen.
De luchtcirculatie voert warmte en
vocht af waardoor er geen ijsvorming in
uw vriezer ontstaat. Hierdoor worden
uw levensmiddelen niet met rijp
bedekt, vriezen verpakkingen niet aan
elkaar vast en hoeft u nooit meer te
ontdooien. Invriezen is mogelijk in elke
vrieslade.

De transparante vriesladen hebben een
attractief design en zijn uitermate
praktisch: extra hoog, rondom gesloten
en uitneembaar. Ze garanderen een
optimaal overzicht en uitstekende
bewaarmogelijkheden.

Het bovenblad van de tafelmodel
diepvrieskasten is krasvast en stevig
uitgevoerd. Ideaal om als extra
werkruimte te gebruiken.

FrostControl

SmartFrost

FrostProtect

De FrostControl aanduiding bij Premium modellen toont na een stroomstoring de warmste temperatuur die in het
vriesgedeelte werd bereikt. Met deze
informatie kunt u na een stroomonderbreking de kwaliteit en houdbaarheid
van de diepvrieswaren inschatten.

SmartFrost staat voor makkelijker
reinigen en sneller ontdooien dankzij
de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke
vrieslade.

Werkt ook ‘s winters in een onverwarmde schuur of garage. Alle
diepvrieskisten en diepvrieskasten
met FrostProtect zijn geschikt voor
plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf –15 °C.

VarioSpace
Door het uitnemen van een lade en het
daaronder geplaatste glasplateau
ontstaat een variabele diepvriesruimte.
VarioSpace: het handige systeem voor
een extra hoge opbergruimte, zodat
zelfs voor de allergrootste ijstaart een
plaats kan worden gecreëerd.
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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GPesf 1476
Premium

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

E

Gsl 1223
Comfort

¹

171 / 0,468 kWh ¹
102 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

39 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Klimaatklasse:

edelstaal / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Edelstalen stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

213 / 0,580 kWh
97 l
39 dB(A) / C
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

85,1 / 60,2 / 61 ¹

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

GNP 1076

D

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

99 l

Inhoud totaal ²:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
staalgrijs / staalgrijs
85,1 / 55,3 / 62,4

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Grafische temperatuurweergave
• Waarschuwing bij storing: optisch
Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Edelstalen stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar
Kleur-/materiaalvarianten:
G 1223 in wit (blz. 167)

Energie-efficiëntieklasse:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

¹

99 l

Inhoud totaal ²:

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

232 / 0,635 kWh
99 l

Inhoud totaal ²:

41 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:

F

Premium

186 / 0,509 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

60

GN 1066

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

E

Premium

¹

60

↓

↑

GNP 1066

149 / 0,405 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

60

↓

↑

F

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden:

Energie-efficiëntieklasse:

55

↓

↑

60

↓

Tafelmodel diepvrieskasten

↑

Tafelmodel diepvrieskasten

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85,1 / 60,2 / 62,8

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
GP 1476 in wit (blz. 166)

164

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GP 1496

C

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

GP 1476
¹

103 l

Inhoud totaal ²:

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

103 l

Inhoud totaal ²:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

D

Premium

¹

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

136 / 0,372 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

103 l

Inhoud totaal ²:

37 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85,1 / 55,3 / 62,4

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 14,6 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 4 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 7 kg
• 2 koude accu's
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

D

Kleur-/materiaalvarianten:
(136 kWh per jaar)
GP 1486 in

166

GP 1213

E

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

39 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Energie-efficiëntieklasse:

213 / 0,580 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

97 l

Inhoud totaal ²:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

85,1 / 55,3 / 62,4

GX 823

55

F

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

199 / 0,545 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

68 l

Inhoud totaal ²:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

↓

↑

↓

55

F

Comfort

97 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

G 1223

170 / 0,463 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

GP 1386

171 / 0,468 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

↓

60

E

Premium

110 / 0,298 kWh ¹

Energieverbruik jaar / 24h:

Klimaatklasse:

↑

60

↓

Tafelmodel diepvrieskasten

↑

Tafelmodel diepvrieskasten

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

63,1 / 55,3 / 62,4

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Grafische temperatuurweergave
• Waarschuwing bij storing: optisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Grafische temperatuurweergave
• Waarschuwing bij storing: optisch

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Grafische temperatuurweergave
• Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 3 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte
• 2 diepvriesladen, VarioSpace
• Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
• Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• SwingDesign (licht ronde deur)
• Ergonomische stanggreep
• Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
• Stelpootjes voorzijde
• Deurscharniering wisselbaar

E

Kleur-/materiaalvarianten:
GP 1376 in
(171 kWh per jaar)

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

Diepvrieskisten

CFf 2080

168

---

StopFrost

SoftSystem dekselsluiting

Glad ingeschuimd

Het innovatieve StopFrost biedt twee
belangrijke voordelen: De rijpvorming
in de vriesruimte en op diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd
waardoor ontdooien veel minder vaak
nodig is. Bovendien ontstaat bij het
openen en sluiten van het deksel geen
onderdruk meer waardoor de diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.

De Plus diepvrieskisten beschikken
over een SoftSystem dekselsluiting.
Bij het sluiten van de kist is een kleine
beweging voldoende om het deksel
langzaam en zacht te laten sluiten.

De condensor voor de afgifte van
warmte is rondom in de buitenwanden
ingeschuimd. Daardoor functioneert de
kist vibratiearm en stil. Op de behuizing ontstaat geen condens en de
gladde buitenwand is gemakkelijk te
reinigen.

FrostProtect

Geïntegreerde verlichting

SuperFrost automaat

Werkt ook ‘s winters in een onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met FrostProtect
zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes
met omgevingstemperaturen vanaf
–15 °C.

De geïntegreerde verlichting zorgt er
voor dat u altijd goed zicht heeft op de
ingevroren voorraad. De voorraadmanden zijn in te hangen of stapelbaar,
dankzij de keerbare tilgrepen.

De modellen beschikken over een
digitaal temperatuurdisplay waarop
nauwkeurig de binnentemperatuur van
de vriesruimte wordt weergegeven. Met
de SuperFrost automaat worden
levensmiddelen met behoud van
vitaminen ingevroren. Na het
invriesproces schakelt SuperFrost
automatisch uit.

Pure-serie

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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Diepvrieskisten

Diepvrieskisten

↓

Plus

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ¹:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

D

188 / 0,515 kWh
359 l
32 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

CFd 2085
Plus

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h:
Inhoud totaal ¹:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

D

162 / 0,443 kWh
248 l
33 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit
82,5 / 167,5 / 72,2

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

CFf 2500

F

Pure

Energie-efficiëntieklasse:

324 / 0,887 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

497 l

Inhoud totaal ¹:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

39 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit
82,5 / 125,5 / 72,2

wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

82,5 / 167,5 / 72,2

CFf 2080
Pure

Energie-efficiëntieklasse:

F

274 / 0,750 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

353 l

Inhoud totaal ¹:

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

82,5 / 125,5 / 72,2

CFf 1870

↓

↑

↓

↑

CFd 2505

105

↑

126

168

↓

↑

126

↓

↑

168

F

Pure

Energie-efficiëntieklasse:

249 / 0,682 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

281 l

Inhoud totaal ¹:

Geluidsniveau / Geluidsklasse: 32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
wit / wit

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

82,5 / 104,5 / 72,2

Bedieningspaneel
• Digitaal temperatuurdisplay
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Digitaal temperatuurdisplay
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Digitaal temperatuurdisplay
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Digitaal temperatuurdisplay
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
• Digitaal temperatuurdisplay
• FrostControl
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte
• Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
• 1 koude accu
• Dooiwaterafvoer
• Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal
te gebruiken
• 5 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Diepvriesgedeelte
• Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• 1 koude accu
• Dooiwaterafvoer
• Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal
te gebruiken
• 3 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Diepvriesgedeelte
• Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
• Dooiwaterafvoer
• Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
• 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

Diepvriesgedeelte
• Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
• Dooiwaterafvoer
• Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
• 2 draadmanden standaard, 3 als accessoire te bestellen

Diepvriesgedeelte
• Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
• LED verlichting
• Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
• Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
• Dooiwaterafvoer
• Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
• 2 draadmanden standaard, 2 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
• Verzonken handgreep
• Deurrubber wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• Verzonken handgreep
• Deurrubber wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• Verzonken handgreep
• Deurscharniering links wisselbaar/rechts wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
• Verzonken handgreep
• Deurscharniering links wisselbaar/rechts wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
• Verzonken handgreep
• Deurscharniering links wisselbaar/rechts wisselbaar
• Deurrubber wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
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1 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Wijnkasten

WTes 5872 Vinidor

172

173

Wijnkasten

Kwaliteit tot in detail
--Hevelgreep met geïntegreerd
openings- mechanisme

LED verlichting

SoftSystem

Presentatieplateau

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak

Het in de deur weggewerkte SoftSystem

De voorzijde van het presentatiepla-

weggewerkte LED verlichting waarmee

dempt de beweging bij het sluiten van

teau kan schuin worden geplaatst,

het complete interieur gelijkmatig

de deur en waarborgt een bijzonder

ideaal om maximaal 6 wijnflessen te

wordt verlicht. Dankzij de minimale

zachte sluiting. Bovendien wordt vanaf

presenteren. Dit klapplateau is ook

LED warmteafgifte kunnen wijnen ook

een openingshoek van ca. 45° de deur

bijzonder handig om geopende flessen

voor langere tijd verlicht worden

altijd automatisch gesloten. Na ca. 1

op drinktemperatuur te bewaren.

gepresenteerd; de lichtsterkte kan

minuut deuropening waarschuwt een

naar wens worden gedimd.

alarmsignaal.

De hevelgreep met geïntegreerd
openings- mechanisme is ergonomisch
afgestemd op iedere deurhoogte en
garandeert optimaal comfort bij het
openen van de deur. Deze functionele
deurgreep maakt het mogelijk met
geringe inspanning de deur te openen.
Dankzij de getinte glasdeur worden
UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht
wordt beïnvloed.

Plateauclips
Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een
snelle toegang tot de voorraad. De
uitvoering van de handgemaakte
plateaus is volledig aangepast voor het
stabiel bewaren van flessen met
Bordeauxformaat. Als de flessen tegen
elkaar worden geplaatst kan de
maximale capaciteit van de wijnkast
worden benut. Plateauclips met etiket
zorgen voor een goed overzicht van de
wijnvoorraad.

LC Display
Het moderne LC Display met tiptoetsbediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de
geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van de tiptoetsen kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld. Het
deur- en temperatuuralarm biedt informatie over onregelmatigheden, zoals een deur die niet goed is gesloten.
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De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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WTes 5872

G

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:

WTes 5972
²

Energie-efficiëntieklasse:

WTpes 5972
²

Energie-efficiëntieklasse:

WTes 1672

191 / 0,523 kWh ²

Energieverbruik jaar / 24h:

G

Vinidor

²

60

↓

↑

G

Vinidor

191 / 0,523 kWh ²

Energieverbruik jaar / 24h:

70

↓

↑

G

Vinidor

206 / 0,561 kWh ²

Energieverbruik jaar / 24h:

70

↓

↑

70

↓

Wijnklimaatkasten Vinidor

↑

Wijnklimaatkasten Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:

147 / 0,402 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

178 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

211 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

155 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

34 ¹

Inhoud totaal ³:

503 l

Inhoud totaal ³:

521 l

Inhoud totaal ³:

521 l

Inhoud totaal ³:

95 l

35 dB(A) / B, SuperSilent

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Deur / Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

192 / 70 / 74,2 ²

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

192 / 70 / 74,2 ²

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

192 / 70 / 74,2 ²

36 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

82,2 / 59,8 / 57,5

Bedieningspaneel
• LC Display in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• LC Display in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• LC Display in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
• 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• 3 regelbare koelcircuits
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van beukenhout
• 13 legplateaus, waarvan 10 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
• 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• 2 regelbare koelcircuits
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van beukenhout
• 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
• 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• 2 regelbare koelcircuits
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus, waarvan 5 op telescooprails, waarvan 2 uittrekmanden

Wijngedeelte
• 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• 2 regelbare koelcircuits
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van beukenhout
• 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Edelstalen stanggreep
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminium greep
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot
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1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
2 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

3 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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WKt 6451

F

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

125 / 0,342 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKt 5552

G

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

147 / 0,400 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKt 5551

E

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

94 / 0,257 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKes 4552

F

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

117 / 0,317 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKt 4552

F

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

117 / 0,317 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKt 4551

70

↓

↑

70

↓

↑

70

↓

↑

70

↓

↑

70

↓

↑

75

↓

Wijnbewaarkasten GrandCru

↑

Wijnbewaarkasten GrandCru

E

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

94 / 0,257 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

312 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

253 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

253 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

201 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

201 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

201 ¹

Inhoud totaal ²:

614 l

Inhoud totaal ²:

526 l

Inhoud totaal ²:

500 l

Inhoud totaal ²:

436 l

Inhoud totaal ²:

436 l

Inhoud totaal ²:

414 l

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:

39 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Deur:

Metaal, terra
terra

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

193 / 74,7 / 75,9

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

39 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

Deur:

Isolatieglasdeur, frame terra

Deur:

terra

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

192 / 70 / 74,2

38 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Metaal, terra
terra

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

192 / 70 / 74,2

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur:

38 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Isolatieglasdeur met edelstalen frame
edelstaal

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165 / 70 / 74,2

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

38 dB(A) / C

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Klimaatklasse:

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Klimaatklasse:

Deur:

Isolatieglasdeur, frame terra

Deur:

terra

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165 / 70 / 74,2

38 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Metaal, terra
terra

Zijwanden:
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in koelruimte, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED interieurverlichting
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 7 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 7 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED interieurverlichting
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 7 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• LED interieurverlichting
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
• SwingLine (deur licht bollend)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
• Deurscharniering wisselbaar
• Slot
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1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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WKb 4212

G

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

177 / 0,482 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKr 4211

F

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

108 / 0,293 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKb 3212

G

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

171 / 0,465 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKr 3211

E

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

92 / 0,249 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

WKb 1812
Energie-efficiëntieklasse:

123 / 0,334 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

200 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

200 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

164 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

164 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

402 l

Inhoud totaal ²:

383 l

Inhoud totaal ²:

315 l

Inhoud totaal ²:

300 l

Inhoud totaal ²:

Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

39 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165 / 60 / 73,9

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Metaal, bordeauxrood / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

165 / 60 / 73,9

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

37 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

135 / 60 / 73,9

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Metaal, bordeauxrood / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

135 / 60 / 73,9

G

Vinothek

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:

Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

66 ¹
135 l
38 dB(A) / C

SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

89 / 60 / 61,3

WKr 1811

60

E

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

76 / 0,205 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

66 ¹

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

128 l

Inhoud totaal ²:
Geluidsniveau / Geluidsklasse:
Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

37 dB(A) / C

SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Metaal, bordeauxrood / zwart

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

89 / 60 / 61,3

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• Bediening in bovenblad, drukknop
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• Interieurverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 6 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• Interieurverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 4 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
• 4 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• Interieurverlichting permanent in te schakelen
• In hoogte verstelbare draagroosters
• 3 legplateaus

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
• In hoogte verstelbare draagroosters
• 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

180

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Ergonomische stanggreep zwart
• Deurscharniering wisselbaar

2 C onform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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LED verlichting

WKes 653

ZKes 453
Humidor

LED verlichting waarmee het complete interieur

Energie-efficiëntieklasse:

gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale

Energieverbruik jaar / 24h:

LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:

12 ¹

Netto inhoud totaal:

tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte

Inhoud totaal ²:

48 l

Geluidsniveau:

37 dB(A) / C

Klimaatklasse:

kan naar wens worden gedimd.

78 / 0,213 kWh

Geluidsniveau / Geluidsklasse:

SN (van +10 °C tot +32 °C)

Klimaatklasse:
Deur / Zijwanden:

Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

Praktische lade
De praktische lade kan worden gebruikt voor het
bewaren van wijnbestek of chocolade en pralines,
die ter afronding van een goed glas wijn ook
perfect gekoeld kunnen worden geserveerd.
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GrandCru

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte

43
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Wijnbewaarkast GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:
162 / 0,443 kWh

Energieverbruik jaar / 24h:

Deur / Zijwanden:

39 l
40 dB(A)
N (van +16 °C tot +32 °C)
Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal

Buitenafmetingen in cm (H / B / D):

61,2 / 42,5 / 47,8

61,2 / 42,5 / 47,8

Bedieningspaneel
• LC Display in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuuraanduiding
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
• LC Display in koelruimte, Touch
• Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidweergave
• Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
• Deuralarm: akoestisch
• Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van beukenhout
• 3 legplateaus

Humidor
• 1 temperatuurzone, instelbaar van +16 °C tot +20 °C
• Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% tot 75%
• Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
• Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
• LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
• Plateaus van Spaans cederhout
• 2 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Deurscharniering rechts, vast
• Wijnbestek/chocolade lade
• Wandmontage mogelijk
• Slot

Uitrustingsvoordelen
• HardLine (volledig vlakke deur)
• Deurscharniering rechts, vast
• 2 presentatieboxen
• Wandmontage mogelijk
• Slot

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond)
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1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit
(0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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De belangrijkste voordelen kort
uitgelegd:

Bijzondere innovaties zijn BioFresh Professional met de
gloednieuwe functie HydroBreeze.

Koelen als een echte professional: koude nevel en een
temperatuur in de safe van 0 °C zorgen voor een langere
houdbaarheid en optisch wow-effect.

Fish &
Seafood

De constante temperatuur van -2 °C in de Fish &
Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse
smaak.

Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk
koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat.

De instelbare luchtvochtigheid verhoogt de versheid van
groenten en fruit.

Twee volledig gescheiden koelsystemen waarbij de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart kan worden ingesteld.
Voorkomt geuroverdracht en uitdroging van levensmiddelen.

Nooit meer ontdooien. Producten vriezen niet aan elkaar
en verpakkingen blijven leesbaar.

Sneller ontdooien en eenvoudig reinigen.

Vario
Temp

Het vriesvak wordt optioneel een tweede koelzone: door
op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur
tussen -2 °C en +14 °C.

Binnenin overtuigen edele componenten van glas
en edelstaal.

Het nieuwe LightTower-verlichtingsconcept verlicht het
interieur gelijkmatig en fungeert tegelijkertijd als steun
voor de glasplaten.

Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere,
koude waterbron midden in uw keuken.

Ice
Tower

Perfect voor feestjes: een ijsblokjesvoorraad van 8 kg
zorgt ervoor dat de koele drankjes nooit meer opraken.

Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting.

Automatische IceMaker met een watertank in het
koelgedeelte.

De belangrijkste voordelen kort
uitgelegd:

Easy
Twist
Ice

Eenvoudig en snel ijsblokjes toveren: water in de tank
vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes
losmaken.

Ook bij volle belading sluit de deur bijzonder zacht,
zelfsluitend bij een openingshoek van ca. 30°.

SoftTelescopic
Rails

Volledig uittrekbare laden op telescopische rails sluiten
laatste centimeters zacht.

Laden op soepel lopende telescopische rails voor
gemakkelijk inleggen en uitnemen.

Intuïtieve bediening van de koelkast – eenvoudig tikken
en vegen op het display.

Op het overzichtelijke touch-display is een Liebherr heel
eenvoudig met een lichte vingertop te bedienen.

Voor extra hoge opbergruimte: neem de afzonderlijke vriesvakladen en de onderliggende tussenbodem van glas eruit
om eenvoudig plaats te maken in een extra hoog vriesvak.

Dankzij EasyOpen kan de deur van de vriezer makkelijk
en comfortabel meerdere keren na elkaar worden
geopend.

Space
Box

Voor de flexibele voorraadhouding: de SpaceBox biedt
met een hoogte van 250 mm veel extra ruimte, zelfs voor
XL-diepvriesproducten.

SuperCool verhoogt het koelvermogen tot de nieuw
ingelegde levensmiddelen dezelfde temperatuur hebben
als de rest van de inhoud.

SuperFrost verhoogt het koudevermogen kort. Zo blijft
de temperatuur constant. Ook bij het inleggen van
niet-bevroren levensmiddelen.

De rijpvorming in de vriesruimte en op diepvriesproducten
wordt aanzienlijk verminderd. Bovendien ontstaat bij het
openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer .

Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met FrostProtect
zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf –15 °C.

De geïntegreerde SmartDeviceBox biedt toegang tot alle
Smart Home-voordelen.

Is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden
verbonden.

Onze brochures
Een overzicht van het complete Liebherr assortiment vindt
u in onze brochures voor vrijstaande- of inbouwapparaten.
Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr.be.
www.liebherr-home.nl.

SmartDevice-app:
slimme van
begeleider
voor
uw in
Alle
huishoudelijke uw
apparaten
Liebherr
komen
Liebherr.
Bedien
uw
apparaten
comfortabel
via
de app,
aanmerking voor 7 jaar extra zekerheid. Dit betekent
ontvang
belangrijke
statusmeldingen
enhet
profiteer
dat
u, bovenop
de fabrieksgarantie,
van
derde van
tot
vele
andere
services
rondom
uw
apparaat.
en met het zevende jaar na aankoopdatum garantie
ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon.
Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat
binnen
6 maanden
na aanschaf
kosteloos registreren
Hier kunt
u onze apps
downloaden.
via www.liebherr-home.nl.

SmartDevice-app: uw slimme begeleider voor uw
Liebherr. Bedien uw apparaten comfortabel via de app,
ontvang belangrijke statusmeldingen en profiteer van

Hier kunt u onze apps downloaden.

Voor meer informatie:
N.V. CINEM
BURAM
– Preflexbaan
ELECTRO B.V.,
162-165
Handelsweg
– B-174030,
Ternat
1422 DW Uithoorn.
Tel.
Tel.
(0297)
(02) 456
239999,
00 39info@buram.nl,
– info@cinem.be
www.liebherr-home.nl
– www.liebherr.be
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vele andere services rondom uw apparaat.

