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Chladící a mrazící přístroje od Liebherra 
najdete  všude tam, kde je kladen velký důraz
na servis a poradenství. V odborném obchodě!

Váš odborný prodejce Vám rád a odborně poradí při výběru správného přístroje.

Všechno o volně stojících a vestavných spotřebičích Liebherr se dovíte v příslušném
hlavním katalogu.

Speciální prospekty obsahují rozsáhlé informace o programech a designu přístrojů,
chladničkách na víno a přístrojích Side-by-Side.

Mc TREE a.s, Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, T.: 28685 4368 - 70, 
F.: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Mc TREE SR a.s., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, T.: 02/55 64 64 55, 
F.: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk
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CBNes 38570

BioFresh - 
pro aktivní gurmány
Pro moderní fitness-kuchyni jsou nejlepšími recepty čerstvost,
bohatství vitamínů a rozmanitost. Čím jsou potraviny čerstvější,
tím cennější jsou pro zdravou výživu. Dobrý důvod rozhodnout se
pro BioFresh od Liebherru. S funkcí BioFresh zůstávají velmi
dlouho zachovány cenné vitamíny, delikátní vzhled a čerstvá chuť.
V úspěšném programu Liebherr-BioFresh najdete přístroje
vhodné pro každou potřebu.
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Užít si čerstvé
potraviny s funkcí
BioFresh
Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klima pro 
velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 
0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce,
zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný
vzhled až třikrát déle než v klasické chladící části.

Technologie BioFresh od Liebherru nabízí trvanlivost na míru:
DrySafe s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování
masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se udržují
optimálně ve schránce HydroSafe s vyšší vlhkostí vzduchu.
Přesná elektronika zaručuje přesné dodržování teploty těsně nad 
0 °C. Tím je zbráněno nežádoucímu namrzání potravin.

Vestavné přístroje BioFresh nabízíme ve dvou řadách
výbav, řadě Premium a řadě PremiumPlus. U přístrojů s jedněmi
dvířky jsou na kolejničkách výsuvné zásuvky BioFresh integrovány
tak, že uvnitř přístroje prakticky nevyčnívají z roviny. Při úhlu
otevření dvířek 90° a více je lze vytáhnout a vyjmout. Pomocí 
nové dělící přepážky a ovládacího mechanismu s uložením v
kuličkových ložiskách je regulace vlhkosti v HydroSafe ještě
snažší. Nové a jedinečné je u nových modelů PremiumPlus
BioFresh - osvětlení, které je plně integrováno do boční stěny.
Osvětlení pomocí LED diod přitom zaručuje optimální přehled o
potravinách uložených v přihrádkách BioFresh.
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BioFresh - prokazatelně zdravější
Čerstvost dosažená pomocí funkce BioFresh znamená podstatný přínos zdravé výživě. To potvrzují dva
aktuální průzkumy, které byly provedeny renomovanými výzkumnými institucemi. Celkový přínos pro
Vás: Kvalita potravin se technologií BioFresh významně zlepšuje.

Jak působí uložení potravin v
přihrádce BioFresh na čerstvé
potraviny ve srovnání s uložením
v klasické přihrádce na zeleninu?
Tím se zabývaly Kompetentní
centrum pro ovocnářství
Bodensee a Spolkový výzkumný
ústav pro výživu. Výsledky
hovoří jasně pro BioFresh 
od Liebherru: Jen vitamín C 
je v průměru o 92 % vyšší. U
jednotlivých potravin lze dokonce
doložit přírůstek obsahu
vitamínu C. Zachování váhy při
skladování se zlepšuje průměrně
o 68,3 %. Ztráty ve slupkách
ovoce a zeleniny jsou významně
sníženy.

Vědecky dokázáno: BioFresh - pro více vitamínů, lepší kvalitu, lepší chuť.

Jablka
Chřest

Paprik
a

Brokolice

Mrkev
Hrozny

Cukety
Ledový sa

lát

Průměr
Vitamín-C
(po 15 dnech)

HydroSafe

Přihrádka na zeleninu

Rozdíl

Váha
(po 15 dnech)

HydroSafe

Přihrádka na zeleninu

Rozdíl

Trvanlivost
(ve dnech)

HydroSafe

Přihrádka na zeleninu

Rozdíl

100,3%

92,9%

8%

-0,6%

-1,1%

105%

180

55

125

78,2%

65%

20%

-4,8%

-4,8%

6%

12

5

7

161,6%

154,2%

5%

-1,7%

-2,8%

63%

25

14

11

88,3%

21,5%

310%

-3,8%

-5,6%

49%

14

5

9

82,9%

32,4%

156%

-9%

-12,8%

43%

150

3

147

134,4%

116,7%

15%

-0,6%

-1,7%

170%

21

10

11

165%

53%

211%

-1,9%

-2,3%

20%

35

14

21

26,6%

21,9%

21%

-3,1%

-5,9%

91%

21

3

18

104,4%

72,8%

92%

-3,1%

-4,6%

68,3%

* Zdroje: Kompetentní centrum pro ovocnářství Bodensee (KOB): „Vliv různých klimatických úseků v chladničkách na kvalitu ovoce a zeleniny“;
Spolkový výzkumný ústav pro výživu (BFE): „Výzkum udržování kvality čerstvé zeleniny a ovoce“, 2003

Brokolice
Obsah vitamínu C +310%

Hrozny
Udržení váhy +170%

Červená paprika
Udržení váhy +63%

Ledový salát
Udržení váhy +91%

Jablka
Udržení váhy +105%

Cukety
Obsah vitamínu C +211%

Mrkev
Obsah vitamínu C +156%

Chřest
Obsah vitamínu C +20%

Zcela přirozený zdroj 
čerstvých potravin
Být fit a cítit se dobře - k tomu doporučují vědci zabývající se výživou
jednoduchý recept: zdravě jíst. Vždyť příroda nabízí kompletní spektrum
vitamínů - zdroje životní síly – přímo na talíři. Vitamíny, minerály a
uhlohydráty dávají energii, vytrvalost a mimoto ještě dobrou náladu. Ale
jen potraviny uchovávané ve správné teplotě a ideální vlhkosti si udrží po
dlouhou dobu svou výživnou hodnotu a jemnou chuť.
Technologie BioFresh od Liebherra přináší proto s obzvláště dlouhou
trvanlivostí rozhodující přínos ke kvalitě života.

Maliny +4 dny Rybíz +21 dní

Ředkvičky +14 dní Hlávkový salát +10 dní

Následující údaje se vztahují k trvanlivosti potravin v zásuvce
BioFresh ve srovnání s klasickou chladící částí:

Mléčné produkty +5 dní Korýši +2 dny
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Kombinované
chladničky s 
funkcí BioFresh
Novým trendem v moderní kuchyni je společné
tvůrčí vaření a užívání si zdraví v rodinném kruhu
a v kruhu přátel. Chladničky a mrazničky se
přitom stále více stávají objektem zájmu.

V širokém programu kombinovaných chladniček s funkcí
BioFresh najdete přístroj vhodný pro každou potřebu. Novou
kvalitu požitku zažijete u kombinovaných chladniček s BioFresh a
NoFrost. S funkcí BioFresh zůstávají velmi dlouho zachovány
cenné vitamíny, zdravý vzhled a čerstvá chuť. A o chladné nápoje
se ve vybrané kombinované chladničce NoFrost-BioFresh stará
integrovaný automatický IceMaker.
Harmonicky navzájem přizpůsobené prvky designu jako skleněné
odkládací plochy GlassLine a přihrádky s vysoce jakostním
lemováním z nerezové oceli, nové nerezové madlo s integrovanou
mechanikou otevírání nebo elektronika vestavěná v panelu za
dveřmi znamenají u nerezových modelů kvalitu dotaženou do
detailu.
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I pro vyšší nádoby lze rychle vytvořit prostor pomocí
podsouvatelných odkládacích ploch. Ve vnitřku dveří mohou být
pohodlně umístěny 1,5 l láhve.
Praktické řešení pro ukládání nápojů nabízí polička na
láhve. Zde lze úsporně umístit až šest lahví.

Nový elektronický displej nabízí
svým moderním designem, jednoduchou
obsluhou a přehledným menu ještě více
informací a komfortu pro individuální
zážitek z čerstvosti. LCD displej o
velikosti 60 x 60 mm s elegantním
designem prezentuje své rozmanité
možnosti. Menu displeje Vás dovede ke
všem ovladatelným funkcím přístroje.
V oblasti trvanlivostí máte například k

dispozici detailní informace o doporučeném způsobu uskladnění
a trvanlivosti jednotlivých potravin.

Kombinované chladničky
s funkcí BioFresh

Pro bezpečné dlouhodobé uchovávání svěžesti nabízíme
kombinované chladničky NoFrost s chladícím výkonem
v profesionální kvalitě. Mražené produkty jsou ochlazovány
cirkulujícím ledovým vzduchem, a tak jsou rychle zmraženy s
maximálním ohledem na uchování vitamínů. Vzdušná vlhkost je
odváděna mimo mrazící prostor. Přístroj tak již nenamrzá a není
nutné odmražování. Chladicí část má přitom svůj vlastní chladící
okruh. Nedochází tedy k výměně vzduchu mezi chladící a mrazící
částí. Jsou tak vyloučeny přenosy pachů a vysušování potravin
uložených v chladící části vlivem suchého vzduchu z mrazicí části.
Nosné police v mrazicí části jsou z bezpečnostního skla a lze je
vyjímat. Tak vzniká VarioSpace, praktický systém pro objemný
ukládací prostor. Tak se najde dost místa i pro největšího krocana.

S automatickým výrobníkem ledu IceMaker od Liebherra s
připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou
příležitost ledové kostky v nejvyšší kvalitě. Na jeden chladný nápoj
nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná
zásoba ledových kostek pro každou příležitost.

Variabilní vnitřní prostor s vybavením GlassLine
přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho
kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům.
Hladké skleněné odkládací plochy a dveřní poličky
jsou totiž výškově nastavitelné. Elegantní
odkládací plochy GlassLine jsou nerozbitné,
odolné proti poškrabání a snadno čistitelné.
Vysoce kvalitní nerezové lišty završují celkový
harmonický vzhled.



12 13

Kombinované 
chladničky

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

CBPes 40560
Premium BioFresh

175/151 l

99/82 l

92/91 l

306,6 kWh

m

SN-ST

198,2/60/63

2

1

•
nerezová ocel

CBP 40560
Premium BioFresh

175/151 l

99/82 l

92/91 l

306,6 kWh

m

SN-ST

198,2/60/63,2

2

1

•
bílá

CBP 36560
Premium BioFresh

175/151 l

99/82 l

58/57 l

281 kWh

m

SN-ST

178,8/60/63,2

2

1

•
bílá

Kombinované 
chladničky

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Zmrazovací podnos

Povrchová úprava

CBNes 50670
Premium BioFresh NoFrost

222/200 l

126/103 l

127/119 l

460 kWh

A

SN-T

200/75/63

2

2

•

nerezová ocel

CBNes 38570
Premium BioFresh NoFrost

179/148 l

95/80 l

101/83 l

383,3 kWh

A

SN-ST

198,2/60/63

2

1

•
•
nerezová ocel

2 samostatně regulovatelné
chladící okruhy

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním 

ukazatelem teploty
• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin   
• Kontrolky provozu, alarmu,

SuperFrost, FrostControl a 
dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část -
optický a akustický

Chladící část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Odkládací skleněné plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve a
konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s
nádobou na vejce

• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Vnitřní osvětlení

BioFresh část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné na

teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe – pro ovoce a
zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Mrazící část
• SmartFreeze systém
• Systém FrostSafe s obvodově

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• 2 akumulátory chladu

• Zmrazovací podnos
• Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy
• SwingDesign u bílých přístrojů
• Design SwingLine u přístrojů v

nerezovém provedení
• Tyčová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

Elektronické ovládání
• LCD-displej
• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu,

SuperCool, SuperFrost,
FrostControl a dětské pojistky

• Teplotní alarm - optický a
akustický

• Rozhraní pro připojení na domácí
sběrnici a modul TeleSafe

Chladící část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Odkládací skleněné plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve a
konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s
nádobou na vejce

• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Vnitřní osvětlení

BioFresh část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné na

teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a
zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Mrazící část NoFrost
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem

• Systém FrostSafe s obvodově
uzavřenými, průhlednými zásuvkami

• 2 akumulátory chladu

Přednosti výbavy
• SwingLine-design
• Tyčová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost změny směru otevírání

dveří
• Odvětrání zepředu umožňuje

zasunutí těsně ke stěně
• Nastavitelné nožičky vpředu a

transportní kolečka a madla vzadu

Kombinované chladničky s funkcí BioFresh Kombinované chladničky s funkcí BioFresh
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KBes 4250

Chladnička s funkcí BioFresh 

S takovým komfortem můžete
chladit: Tři průhledné zásuvky
BioFresh chladničky s funkcí
BioFresh lze lehce a pohodlně
vysouvat na teleskopických
kolejničkách. Ovoce a zelenina 
se optimálně udržují v obou
zásuvkách HydroSafe, které jsou
nastaveny na vysokou vlhkost
vzduchu. Pro maso a ryby je
správné prostředí s nízkou vlhkostí
vzduchu v zásuvce DrySafe. Každá
potravina tak má perfektní klima
udržující její čerstvost.

Variabilní vnitřní prostor s vybavením
GlassLine přesvědčí svou elegancí a
kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit
individuálním požadavkům. Skleněné
odkládací plochy a dveřní přihrádky jsou
výškově nastavitelné. Elegantní odkládací
skleněné plochy GlassLine jsou nerozbitné,

umožňuje jednoduché a komfortní ovládání.

Vnitřní prostor přístroje KBes 4250 je
vybaven osvětlením s moderními LED
diodami. To vydává rovnoměrné a příjemné
osvětlení celého vnitřního prostoru.

Jako nadčasově elegantní se prezentují
modely nerez s bočními hranami s
designem SwingLine. 
Tyčové madlo s mechanikou otevírání je
ergonomicky přizpůsobeno aktuální výšce
dveří a zaručuje maximální komfort.
Přístroje přesvědčují svou perfektní
kvalitou materiálu a zpracování až do
harmonického detailu - nápisu Liebherr
vyraženém na dveřích.

odolné poškrabání a snadno udržovatelné.
Vysoce jakostní nerezové lišty doplňují
celkový harmonický vzhled.

Elegantní a přesné řízení MagicEye
zaručuje přesné dodržení zvolených teplot.
Zřetelné přiřazení funkčních tlačítek
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Chladničky 

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Spotřeba energie (za 365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Povrchová úprava

KB 4250
Premium BioFresh

273/237 l

132/100 l

189,8 kWh

A

SN-T

184,1/60/63,2

bílá 

Chladničky

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Spotřeba energie (za 365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Povrchová úprava

KBes 4250
Premium BioFresh

273/237 l

132/100 l

189,8 kWh

A

SN-T

184,1/60/63

nerezová ocel

Elektronické ovládání
· MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty v chladící části
· Automatika SuperCool
· Akustický dveřní alarm
· Kontrolky provozu, alarmu a

SuperCool

Chladící část
· Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
· Skleněné odkládací plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

· s držáky na láhve a konzervy
· Přihrádka na máslo/sýry s

nádobou na vejce
· Stojánek na láhve, přihrádka na

jižní ovoce
· LED-osvětlení

BioFresh část
· Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
· Zásuvky BioFresh vysouvatelné na

teleskopických kolejničkách
· Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

· 2 zásuvky HydroSafe – pro ovoce a
zeleninu, nastavitelná vlhkost 
vzduchu

Přednosti vybavení
· SwingLine-design
· Možnost změny směru otevírání

dveří
· Odvětrání zepředu umožňuje

zasunutí těsně ke stěně
· Výškově nastavitelné nohy vpředu

a transportní kolečka a
nastavitelná madla vzadu

· Elegantní tyčové madlo s
mechanikou otevírání

Chladničky s BioFresh Chladničky s BioFresh

Elektronické ovládání
· MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty v chladící části
· Automatika SuperCool
· Akustický dveřní alarm
· Kontrolky provozu, alarmu a

SuperCool

Chladící část
· Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
· Skleněné odkládací plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

· s držáky na láhve a konzervy
· Přihrádka na máslo/sýry s

nádobou na vejce
· Stojánek na láhve, přihrádka na

jižní ovoce
· Vnitřní osvětlení

BioFresh část
· Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
· Zásuvky BioFresh vysouvatelné na

teleskopických kolejničkách
· Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

· 2 zásuvky HydroSafe – pro ovoce a
zeleninu, nastavitelná vlhkost 
vzduchu

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Možnost změny směru otevírání

dveří
· Odvětrání zepředu umožňuje

zasunutí těsně ke stěně
· Výškově nastavitelné nohy vpředu

a transportní kolečka a
nastavitelná madla vzadu

· Elegantní tyčové madlo s
mechanikou otevírání
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SBSes 70530

Čerstvé potraviny 
ve velkém stylu s
přístroji Side-by-Side

Čerstvě nakoupit, s fantazií připravit, s radostí
podávat – zdravý prožitek je aktuální trend
moderní kuchyně. Pro stravování bohaté na
vitamíny ve velkém měřítku jsou perfektním
řešením kombinace Side-by-Side od Liebherru.
Nabízí mnoho místa a jedinečný komfort. Jejich
exkluzivní design může být sám o sobě atraktivním
místem každé kuchyně. Každý detail výbavy od
dveřního madla po odkládací plochy přesvědčuje
svou špičkovou kvalitou.
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Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro chladící část,
temperovanou zónu pro víno 
a pro mrazící část NoFrost

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

podle množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu,

SuperFrost, FrostControl a 
dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část
NoFrost a pro temperovanou zónu
na víno - optický a akustický

Temperovaná zóna na víno
• 2 samostatně ovládáné teplotní

zóny, každá nastavitelná s přesností
na stupeň v rozsahu 5 °C až 18 °C

• Cirkulace vzduchu se dvěmi
ventilátory

• Automatické odtávání

• Vnitřní osvětlení se samostatným
spínáním a tlumením

• Přívod čerstvého vzduchu přes 
filtr s aktivním uhlím

• Dřevěné poličky výsuvné na
teleskopických kolejničkách; pro
prezentací vín může být jedna
polička rozdělena, aby bylo 
možné ukládání nastojato

• Dveře z tónovaného izolačního
skla s nerezovým orámováním

Mrazicí část NoFrost s IceMaker
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově

uzavřenými, průhlednými
zásuvkami

• Variabilní prostor VarioSpace s
vyjímatelnými zásuvkami a
skleněnými nosnými policemi

• 2 akumulátory chladu
• Vypínatelný IceMaker-automatický

výrobník ledových kostek s
připojením k vodovodnímu řádu 
a bezpečnostním magnetickým
ventilem

• Zmrazovací podnos

Chladící část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Odkládací skleněné plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve 
a konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s
nádobou na vejce

• Polička na láhve
• Přihrádka na jižní ovoce
• Nové LED-osvětlení

BioFresh část
• Automatické odtávání, chlazení

cirkulujícím vzduchem
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

Přednosti výbavy
• SwingLine-design
• Tyčová nerezová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Možnost přistavení těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky vpředu,

transportní kolečka a madla vzadu
• Sokl s výškově nastavitelnými

kolečky vzadu

Side-by-Side

Side-by-Side

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Temperovaná zóna na víno

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Povrchová úprava

SBSes 70530 Premium

Vinidor BioFresh NoFrost

273/237 l

132/100 l

135/117 l

143/124 l

525,6 kWh

d
*

SN-ST

184,1/121/63

4

2

•
nerezová ocel

*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Kombinuje pět klimatických zón

Profesionální ukládání vína
V částech ležících nad a pod izolační
přepážkou lze nastavit navzájem nezávisle
dvě teplotní zóny s rozsahem teplot 5-18 °C.
Podle obliby mohou být tak nyní uložena
společně při optimální teplotě pro konzumaci
červená a bílá vína, šampaňské ale i jiná
vína. Skleněná dvířka Vám umožňují pěkný
pohled na Vaši zásobu vína. Pro prezentaci
Vašich vín může být LED osvětlení
individuálně nastaveno a plynule tlumeno.
Minimální tvorba tepla z LED diod
umožňuje osvětlovat vína po delší dobu.
Tónované izolační sklo nabízí UV ochranu
pro Vaše vína.

Ledové kostky zcela automaticky.
S automatickým výrobníkem ledu IceMaker
od Liebherra s připojením k vodovodnímu
řádu máte k dispozici pro každou
příležitost kostky ledu v nejlepší kvalitě.
Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou
párty je k dispozici ve dvou zásuvkách
dostatečná zásoba ledových kostek pro
každou příležitost.

Trojnásobně dlouhá čerstvost
Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klima
pro velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě
těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si
udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své
vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát
tak déle. Různé potraviny potřebují 
pro svou trvanlivost různé klimatické 

podmínky. Funkce BioFresh od Liebherru
nabízí proto trvanlivost na míru: zásuvka
DrySafe s nižší vlhkostí vzduchu je ideální
pro skladování masa, ryb a mléčných
produktů. Ovoce a zelenina se udržují
optimálně v zásuvce HydroSafe s vyšší
vlhkostí vzduchu.

K příjemně prožitému večeru patří dobré víno.
Kombinace Side-by-Side SBSes 70530 nabízí s pěti
různými klimatickými zónami řadu pokrokových
řešení. V části pro temperování vína lze například
uchovávat vína ve dvou navzájem nezávisle
regulovatelných částech při optimální teplotě 
pro konzumaci. Profesionálně dlouhou čerstvost
nabízí mrazicí část NoFrost s automatickým

výrobníkem ledu IceMaker. Pro každodenní
potěšení z čerstvosti máte k dispozici velkorysou
chladící část. Ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné
produkty zůstávají v zásuvkách BioFresh až třikrát
déle čerstvé. Chlazení, BioFresh, mražení a dvě
různé teplotní oblasti pro víno Vám dávají pro
každou potravinu optimální klimatickou zónu.
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Elegance ve velkém stylu

S výrobníkem ledu IceMaker Liebherr s připojením k vodovodu
máte k dispozici pro každou příležitost ledové kostky v té nejlepší
kvalitě. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – vždy
máte ve dvou zásuvkách pro každou příležitost dostatečnou
zásobu ledových kostek.
Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost nabízí přístroje NoFrost
chladící výkon profesionální kvality. Okolo mražených produktů
proudí ledově chladný vzduch, který je tak rychle ochlazuje a
zajišťuje uchování vitamínů. Vlhkost vzduchu je odváděna mimo
mrazicí prostor. Proto se v přístroji už nevytváří námraza a
odmražování již není nutné. Chladnička disponuje vlastním
chladicím okruhem. Mezi chladící a mrazící částí tedy nedochází
k žádné výměně vzduchu. Tak je vyloučeno přenášení pachů a
vysušování potravin uložených v chladničce vlivem suchého
vzduchu z mrazicí části. Nosné police v mrazicí části jsou z
bezpečnostního skla a lze je vyjmout. Tak vzniká variabilní
prostor VarioSpace, praktický systém pro extra využití
prostoru. Tak lze vytvořit dostatek místa i pro největšího krocana. 

Elegantní a přesné řízení MagicEye zaručuje přesné dodržení
zvolených teplot. Ovládání je jednoduché a komfortní. Zřetelné
přiřazení funkčních tlačítek umožňuje jednoduché a komfortní
ovládání. S automatikou SuperFrost je mražení jednoduché
a energeticky úsporné potěšení. Obstará rychlé snížení teploty a
vytvoří tak rezervu chladu pro zmrazení, při kterém se lépe
uchovávají vitamíny. Jakmile je zmrazení ukončeno, přepne
automatika SuperFrost zpět na normální provoz a přispívá tak k
úspoře energie.

Variabilní vnitřní prostor se skleněnou výbavou
GlassLine přesvědčuje svou elegancí a vysokou
jakostí a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuální
potřebě. Satinované ukládací plochy a dveřní
přihrádky jsou výškově nastavitelné. Elegantní
odkládací skleněné plochy GlassLine jsou
nerozbitné, odolné proti poškrabání a snadno
udržovatelné. Vysoce jakostní nerezové lišty
doplňují celkový harmonický vzhled.

I pro vyšší nádoby lze pomocí dělené a podsouvatelné odkládací
plochy vytvořit v okamžiku dostatek prostoru. Ve vnitřku dveří
mohou být pohodlně umístěny 1,5 l láhve. Pro skladování nápojů
nabízí polička na láhve praktické a prostorově úsporné řešení
skladování až šesti láhví. Mimoto lze v poličce na šampaňské
zvlášť rychle ochladit až šest láhví.

Side-by-Side

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

Chladící okruhy

Chladící agregáty

IceMaker s připojením k vodovodu

Povrchová úprava

SBSes 70510
Premium BioFresh NoFrost

413/398 l

155/130 l

135/119 l

562,1 kWh

d
*

SN-T

184,1/121/63

3

3

•
nerezová ocel

*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro mrazicí část s funkcí
NoFrost a část BioFresh

• LED-ukazatel teploty pro 
chladicí část

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená

množstvím potravin
• Kontrolky provozu, alarmu,

SuperFrost, SuperCool,
FrostControl a dětské pojistky

• Teplotní alarm pro mrazící část
NoFrost - optický a akustický

BioFresh část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

• Polička na šampaňské k rychlému
ochlazení lahví

• Odkládací skleněné plochy
GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

Mrazicí část NoFrost s IceMaker
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• Zmrazovací podnos
• 2 akumulátory chladu

Chladící část
• Automatické odtávání
• Chlazení cirkulujícím vzduchem
• Odkládací skleněné plochy

GlassLine – 1 dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve a
konzervy

• Přihrádka na máslo/sýry s
nádobou na vejce

• Polička na lahve
• Misky na ovoce/zeleninu
• Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy
• Design SwingLine 
• Tyčová nerezová madla Slimline s

integrovanou mechanikou otevírání
• Odvětrání zepředu umožňuje

zasunutí těsně ke stěně
• Výškově nastavitelné nožičky

vpředu, transportní kolečka a
madla vzadu

• Sokl s výškově nastavitelnými
kolečky vzadu

Side-by-Side
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IKB 3454

Vestavné chladničky s
funkcí BioFresh
Vestavné přístroje BioFresh nabízíme ve dvou
řadách výbav, řadě Premium a řadě PremiumPlus.
Zásuvky BioFresh výsuvné na kolejničkách jsou u
všech nových chladniček s jedněmi dvířky
integrovány téměř do roviny s interiérem
chladničky a lze je od úhlu 90° otevření dvířek
vysunout a vyjmout. Pomocí nového dělícího
panelu a regulačního mechanismu uloženého v
kuličkových ložiskách je regulace vlhkosti v
zásuvkách HydroSafe ještě snažší.

Charakteristické pro řadu PremiumPlus chladniček s funkcí
BioFresh jsou v interiéru chladničky dva integrované
světelné sloupky. Ve světelných sloupcích po obou stranách
je integrováno mnoho LED diod, které zaručují rovnoměrné
osvětlení chladícího prostoru. Speciální satinování krytu světel
vytváří příjemnou atmosféru osvětlení. Štíhlý měkký tvar obou
světelných sloupků je harmonicky integrován do vnitřního
prostoru. Světelné sloupky umožňují také variabilní uspořádání
skleněných polic.
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Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro mrazicí část
• Automatika SuperCool
• Kontrolky provozu, alarmu a

SuperCool

Chladící část
• Světelné sloupky z LED diod pro

rovnoměrné osvětlení prostoru
• Hladký, snadno udržovatelný

vnitřní povrch s elegantními
sloupky pro variabilní 
přestavování skleněných polic

• Automatické odtávání v chladící
části

• Odkládací skleněné plochy
GlassLine - z toho jedna dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve a
konzervy

• Sklopné víko přihrádky na
máslo/sýry s nádobou na vejce

• Integrovaná, variabilně využitelná
polička na lahve

• Ventilátor k zajištění rovnoměrné
teploty

BioFresh část
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso

a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 
a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

• Zásuvky BioFresh s LED 
osvětlením integrovaným do boční 
stěny

Přednosti výbavy
• Výškově nastavitelné nohy vpředu 
• Možnost změny směru otevírání

dveří

Vestavné přístroje s funkcí BioFresh

Vestavné přístroje s 
funkcí BioFresh

Výška výklenku

Způsob montáže

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

SoftSystem

IKB 3650
PremiumPlus BioFresh

178 cm

Pevné uchycení dveří

245/216 l

99/81 l

182,5 kWh

A

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•

IKB 3454
PremiumPlus BioFresh

178 cm

Pevné uchycení dveří

194/170 l

98/81 l

27/27 l

288,4 kWh

m

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•

IKB 2850
PremiumPlus BioFresh

140 cm

Pevné uchycení dveří

200/176 l

65/55 l

153,3 kWh

m

SN-ST

139,7-141,3/56-57/55

•

S výhodami moderního vybavení
Celkový dojem vysoké kvality vnitřního prostoru
nových jednodvéřových modelů BioFresh doplňuje
ušlechtilá skleněná výbava GlassLine. Odkládací
plochy ze skla jakož i skleněné odkládací dveřní

poličky s nerezovými lištami vytváří společně 
se světelnými sloupky (PremiumPlus) a LED
osvětlením (Premium) nezaměnitelnou brilantní
designérskou kompozici.

Nově je u jednodvéřových přístrojů
BioFresh použito jedinečné tlumení
zavírání – SoftSystem. Systém tlumení
integrovaný na dveřích tlumí pohyb při
zavírání dveří. Dokonce i při úplném
naplnění vnitřku dveří zaručuje tento
tlumící systém – SoftSystem zvlášť
jemné zavírání dveří. Při úhlu otevření
dveří větším než asi 30° se dveře mimo to
automaticky zavírají. Tlumení zavírání -
SoftSystem je moderní systém pro větší
bezpečí a komfort.

Moderní a jedinečný detail výbavy jednodvéřových přístrojů
BioFresh je integrovaná, variabilně využitelná polička na
lahve. Pokud by měly být ukládány zvlášť vysoké láhve, lze
přesunout spodní poličku ve dveřích nahoru a pak využít celou
hloubku přístroje. Podle potřeby slouží integrovaná skleněná
polička jako další ukládací plocha například pro jižní ovoce,
poháry nebo misky. K tomu lze skleněnou poličku pohodlně
vyjmout a jednoduše umístit pod zásobník lahví. Alternativně lze
ale také skleněnou poličku nacházející se pod zásobníkem lahví
použít jako další odkládací plochu.

Nové a jedinečné je u nových modelů
PremiumPlus BioFresh-osvětlení,
které je integrováno do boční stěny tak, že
nevyčnívá. Osvětlení pomocí LED diod
přitom zaručuje optimální přehled o
potravinách uložených v zásuvkách
BioFresh.

S novým moderním LED osvětlením u
všech jednodvéřových přístrojů Premium-
BioFresh je dosažena nová kvalita osvětlení
vnitřního prostoru. Technologie LED diod
umožňuje prostorově úspornou integraci
světelného tělesa uvnitř přístroje. 

Přehledné a přesné ovládání pomocí
Magic-Eye zaručuje na stupeň přesné
dodržení vybrané digitálně zobrazené
teploty. Zřetelné přiřazení funkčních kláves
umožňuje snadné a komfortní ovládání.
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Vestavné kombinované
chladničky

Výška výklenku

Způsob montáže

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

SoftSystem

SmartFreeze

IceMaker

LED-světelné sloupky

LED-osvětlení

ICBN 30660 PremiumPlus

BioFresh NoFrost

178 cm

Pevné uchycení dveří

126/111 l

72/63 l

81/60 l

295,7 kWh

m

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•

•
•

ICBN 30560 Premium

BioFresh NoFrost

178 cm

Pevné uchycení dveří

126/111 l

72/63 l

81/62 l

295,6 kWh

m

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•

•

ICB 31660 PremiumPlus

BioFresh

178 cm

Pevné uchycení dveří

158/140 l

72/63 l

58/57 l

292 kWh

m

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•
•

•

ICBS 31560 Premium

BioFresh

178 cm

Pohyblivé uchycení dveří

158/140 l

72/63 l

58/57 l

292 kWh

m

SN-ST

177,2-178,8/56-57/55

•

•

Vestavné přístroje s 
funkcí BioFresh

Výška výklenku

Způsob montáže

Brutto/užitný objem

Chladící část

Část BioFresh

Mrazící část

Spotřeba energie (365 dní)

Energetická třída

Klimatická třída

Vnější rozměry v cm (V/Š/H)

LED osvětlení

SoftSystem

Miska na ledové kostky

IKB 2810
Premium BioFresh

140 cm

Pevné uchycení dveří

200/176 l

65/55 l

153,3 kWh

m

SN-ST

139,7-141,3/56-57/55

•
•

IKB 2614
Premium BioFresh

140 cm

Pevné uchycení dveří

159/139 l

64/55 l

20/20 l

255,5 kWh

m

SN-ST

139,7-141,3/56-57/55

•
•
•

IKB 2410
Premium BioFresh

122 cm

Pevné uchycení dveří

161/141 l

65/55 l

149,7 kWh

m

SN-ST

122-123,6/56-57/55

•
•

2 samostatně regulovatelné
chladící okruhy

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním teplotním 

ukazatelem pro chladicí a mrazicí 
část

• Automatika SuperCool
• Automatika SuperFrost řízená podle

množství potravin
• Kontrolky provozu, alarmu, 

SuperCool, SuperFrost
• Optický a akustický výstražný signál 

při poruše

Chladící část
• Automatické odtávání
• Skleněné odkládací plochy 

GlassLine – jedna dělená a 
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky 
GlassLine s držáky na láhve a 
konzervy

• Hladké, snadno udržovatelné vnitřní 
stěny s elegantními sloupky pro 
variabilní nastavení skleněných 
poliček

• Integrovatelné variabilně využitelné 
poličky na láhve

• Přihrádka na máslo/sýry s nádobou 
na vejce

• Vnitřní osvětlení
• Ventilátor k zajištění rovnoměrné

teploty

BioFresh část
• Vnitřní LED osvětlení u přístrojů

PremiumPlus
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné na

teleskopických kolejničkách
• Zásuvka s nízkou vlhkostí vzduchu

DrySafe – pro ryby, maso a mléčné
produkty

• Zásuvka HydroSafe s možností 
regulace vlhkosti vzduchu - pro 
ovoce a zeleninu

Mrazící část NoFrost u 
ICBN 30560/30660
• LED-osvětlení u ICBN 30660
• Automatické odtávání
• Systém FrostSafe s obvodově

uzavřenými, průhlednými  
zásuvkami

• Zmrazovací podnos
• 2 akumulátory chladu
• Miska na ledové kostky (ICBN 30560)

Mrazící část u kombinovaných
chladniček ICBS 31560/ICB 31660
• LED-osvětlení u ICB 31660
• SmartFreeze systém s VarioSpace
• Systém FrostSafe s obvodově

uzavřenými, průhlednými zásuvkami
• Zmrazovací podnos
• 2 akumulátory chladu
• Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy
• Možnost změny směru otevírání 

dveří
• Výškově nastavitelné nohy

Elektronické ovládání
• MagicEye s digitálním ukazatelem

teploty pro mrazicí část
• Automatika SuperCool
• Kontrolky provozu, alarmu 

a SuperCool

Chladící část
• LED-osvětlení
• Hladký, snadno udržovatelný vnitřní

povrch s elegantními sloupky pro
variabilní přestavování skleněných
polic

• Automatické odtávání v chladící
části

• Odkládací skleněné plochy
GlassLine – z nich jedna dělená a
podsouvatelná

• Odkládací skleněné dveřní poličky
GlassLine s držáky na láhve a konzervy

• Sklopné víko přihrádky na
máslo/sýry s nádobou na vejce

• Integrovaná, variabilně využitelná
polička na lahve

• Ventilátor k zajištění rovnoměrné 
teploty

BioFresh část
• Zásuvky BioFresh vysouvatelné 

na teleskopických kolejničkách
• Zásuvka HydroSafe - pro ovoce 

a zeleninu, nastavitelná vlhkost
vzduchu

• Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso
a mléčné produkty s nízkou
vlhkostí vzduchu

Přednosti výbavy
• Výškově nastavitelné nohy vpředu
• Možnost změny směru otevírání

dveří

Vestavné přístroje s funkcí BioFresh Vestavné kombinované chladničky
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*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Kombinované chladničky s funkcí BioFresh

CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost 222/200 l 126/103 l 127/119 l 460 kWh A SN-T 200/75/63

CBNes 38570 Premium BioFresh NoFrost 179/148 l 95/80 l 101/83 l 383,3 kWh A SN-ST 198,2/60/63

CBPes 40560 Premium BioFresh 175/151 l 99/82 l 92/91 l 306,6 kWh m SN-ST 198,2/60/63

CBP 40560 Premium BioFresh 175/151 l 99/82 l 92/91 l 306,6 kWh m SN-ST 198,2/60/63,2

CBP 36560 Premium BioFresh 175/151 l 99/82 l 58/57 l 281 kWh m SN-ST 178,8/60/63,2

Chladničky BioFresh

KBes 4250 Premium BioFresh 273/237 l 132/100 l 189,8 kWh A SN-T 184,1/60/63

KB 4250 Premium BioFresh 273/237 l 132/100 l 189,8 kWh A SN-T 184,1/60/63,2

Side-by-Side s BioFresh

SBSes 70530 Premium Vinidor BioFresh NoFrost 273/237 l 132/100 l 143/124 l 135/117 l 525,6 kWh d * SN-ST 184,1/121/63

SBSes 70510 Premium BioFresh NoFrost 413/398 l 155/130 l 135/119 l 562,1 kWh d * SN-T 184,1/121/63

Vestavné spotřebiče s BioFresh Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)

ICBN 30660 PremiumPlus BioFresh NoFrost 126/111 l 73/63 l 81/60 l 295,6 kWh m SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

ICBN 30560 Premium BioFresh NoFrost 126/111 l 72/63 l 81/62 l 295,6 kWh m SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

ICB 31660 PremiumPlus BioFresh 158/140 l 72/63 l 58/57 l 292 kWh m SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

ICBS 31560 Premium BioFresh 158/140 l 72/63 l 58/57 l 292 kWh m SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

IKB 3650 PremiumPlus BioFresh 245/216 l 99/81 l 182,5 kWh A SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

IKB 3454 PremiumPlus BioFresh 194/170 l 98/81 l 27/27 l 288,4 kWh m SN-ST 177,2-178,8/56-57/55

IKB 2850 PremiumPlus BioFresh 200/176 l 65/55 l 153,3 kWh m SN-ST 139,7-141,3/56-57/55

IKB 2810 Premium BioFresh 200/176 l 65/55 l 153,3 kWh m SN-ST 139,7-141,3/56-57/55

IKB 2614 Premium BioFresh 159/139 l 64/55 l 20/20 l 255,5 kWh m SN-ST 139,7-141,3/56-57/55

IKB 2410 Premium BioFresh 161/141 l 65/55 l 149,7 kWh m SN-ST 122-123,6/56-57/55
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Brutto/užitný objem

Přehled modelů s 
BioFresh

Tabulka technických dat


