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Liebherr kereskedelmi partnere segít Önnek 
a megfelelő Liebherr készülék kiválasztásában.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1

9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
(ingyenesen hívható telefonszám)

E-mail: sales.hu@liebherr.com 
service.hu@liebherr.com

home.liebherr.com

A SmartDevice App használatával 
 bárhonnan vezérelheti hűtőszek-
rényét: A készülék  hőmérsékletét 
bármikor  gyorsan és  egyszerűen 
 módosíthatja, azonnal értesítést 
kaphat az  esetleges riasztásokról 
vagy egy pillanat alatt  ellenőrizeti 
készüléke információit.

Nézze meg, mely applikációink 
mely  rendszeren (Apple, Android 
stb.) érhető el.

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre 
specializált  katalógusait keresse kereske-
dőiknél, vagy az interneten  
home.liebherr.com

GaranciaPlus

Ingyenesen meghosszabbíthatja  garanciáját,  
ha most vásárol Liebherr hűtő vagy  fagyasztó 
 készüléket. Garanciája meghosszabításhoz 
regisztráljon az alábbi linken:  
home.liebherr.com/promotions

Beépített 
készülékek 
2021
Érvényes: 2021. március 1-től
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

A BioFresh nem más, mint a zöldségek, gyümöl-
csök, hús- és tejtermékek hosszan tartó tárolását 
biztosító technológia. Éppen 0 °C feletti hőmér-
séklet és ideális páratartalom együttes biztosítása 
esetén ugyanis sok élelmiszer lényegesen tovább 
megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, 
például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint  
a normál hűtőtérben való tároláskor.

Az élelmiszert a lehűtött, keringtetett levegő
megfagyasztja, miközben a páratartalmat
elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes
marad és semmi sem tud bederesedni. 
A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs 
 szükség leolvasztásra.

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő, BluPerformance készülékeknél kb 1,5 cm-rel. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

A SmartSteel felület révén az ujjlenyomatok
láthatósága jelentősen lecsökken. A rozsdamen-
tes acél különleges felületkezelésének köszönhe-
tően a SmartSteel felületek különösen könnyen 
tisztíthatók, és sokkal kevésbé érzékenyek 
a karcolásokra.

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő 
 DuoCooling rendszerrel a hőmérséklet – a két 
 teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszön-
hetően – a hűtő-, illetve fagyasztórészben egy-
mástól függetlenül, precízen szabályozható. 
A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és 
fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve 
ezzel az élelmiszerek szagátvitelét és kiszáradását.

60↑   ↓

KGBNf 2060-3
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 227 / 0,621 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 351 l (Hűtőrész: 149,0 l / BioFresh rész: 99,0 l / Fagyasztórész: 103,0 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201 / 60 / 66,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 389.990 Ft Fogyasztói ár: 479.990 Ft

60↑   ↓

CNel 4813

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 251 / 0,687 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 344 l (Hűtőrész: 243,2 l / Fagyasztórész: 100,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 224.990 Ft Fogyasztói ár: 279.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CN 4813 fehér
Akciós fogyasztói ár: 209.990 Ft Fogyasztói ár: 239.990 Ft

60↑   ↓

CNef 4015
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 245 / 0,671 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 365 l (Hűtőrész: 270,5 l / Fagyasztórész: 95,3 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 319.990 Ft Fogyasztói ár: 359.990 Ft

60↑   ↓

CN 4015
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 245 / 0,671 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 365 l (Hűtőrész: 270,5 l / Fagyasztórész: 95,3 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 299.990 Ft Fogyasztói ár: 329.990 Ft
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen 
vásárolt élelmiszerek gyors lehűtéséről és egyen-
letes hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész 
belső térben. A ventilátorba beépített FreshAir 
aktív szénszűrő megtisztítja a keringő levegőt és 
 megköti a kellemetlen szagokat. A szabályozó 
kényelmes emlékeztetőfunkciója megmutatja,  
mikor kell kicserélni a szűrőt.

Nincs szükség karbantartásra,  ráadásul 
energia takarékos is: Hosszú élettartamú, 
 minimális hőleadású  LED-ek gondoskodnak  
a belső tér tökéletes  megvilágításáról.

A belső tér minőségi összhatását az elegáns 
GlassLine biztonságiüveg-polcok teszik teljessé. 
A nagy teherbírású rakodófelületek karcállóak  
és könnyen tisztíthatóak.

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az egyszerű, kényelmes MagicEye segítségével 
a hűtőtér hőmersékletét mindig azonos szinten 
tarthatja. Az automatikus SuperFrost funkcióval  
a készülék a hőmérsékletet gyorsan csökkenti, 
így segíti az élelmiszerek vitamintartalmának és 
ízének megőrzését.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

60↑   ↓

CNel 4313

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 310 l (Hűtőrész: 209,4 l / Fagyasztórész: 100,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 194.990 Ft Fogyasztói ár: 229.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CN 4313 fehér
Akciós fogyasztói ár: 189.990 Ft Fogyasztói ár: 224.990 Ft

60↑   ↓

CNef 4313

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 310 l (Hűtőrész: 209,4 l / Fagyasztórész: 100,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 229.990 Ft Fogyasztói ár: 299.900 Ft

60↑   ↓

CNel 4213

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 300 l (Hűtőrész: 165,6 l / Fagyasztórész: 134,8 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 204.990 Ft Fogyasztói ár: 239.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CN 4213 fehér
Akciós fogyasztói ár: 199.990 Ft Fogyasztói ár: 229.990 Ft

60↑   ↓

CNel 4713

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 334 l (Hűtőrész: 199,4 l / Fagyasztórész: 134,8 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 224.990 Ft Fogyasztói ár: 279.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CN 4713 fehér
Akciós fogyasztói ár: 209.990 Ft Fogyasztói ár: 239.990 Ft



CPel 4313
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Az ajtóba integrált fogantyú segítségével az 
ajtó kényelmesen nyitható. Ez a design tökéle-
tesen illeszkedik a fogantyúk nélküli konyhába.

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő 
DuoCooling rendszerrel a hőmérséklet – a két 
 teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszön-
hetően – a hűtő-, illetve fagyasztórészben egy-
mástól függetlenül, precízen szabályozható. 
A  DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és 
fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve 
ezzel az élelmiszerek szagátvitelét és kiszáradását.

60↑   ↓

CPel 4313

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 309 l (Hűtőrész: 209,4 l / Fagyasztórész: 99,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 224.990 Ft Fogyasztói ár: 264.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CP 4313 fehér
Akciós fogyasztói ár: 214.990 Ft Fogyasztói ár: 249.990 Ft

60↑   ↓

CPel 4813

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 343 l (Hűtőrész: 243,2 l / Fagyasztórész: 99,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Akciós fogyasztói ár: 229.990 Ft Fogyasztói ár: 269.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CP 4813 fehér
Akciós fogyasztói ár: 224.990 Ft Fogyasztói ár: 264.990 Ft
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső  
tér és a fagyasztott áru deresedését, így  
sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra.  
A belső falak különlegesen simák, ezért  
könnyen tisztíthatók.

A palcktartó polcon az italok kényelmesen és 
stílusosan hűthetők. A polcon öt palack is kényel-
mesen elfér. 

A készülék belsejében nagy teherbírású, 
 könnyen tisztán tartható biztonságiüveg- 
polcok találhatók.

Az új ajtókban az ajtótömítés könnyen cserél-
hető vagy tisztítható. Speciális antibakteriális 
anyaga megakadályozza a penészedést, 
tökéletes higiéniát tesz lehetővé, s hozzájárul 
az élelmiszerek biztonságos tárolásához. 
Színe harmonizál a készülék külsejével.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

55↑   ↓

CUef 331

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 280 / 0,767 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 296 l (Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 84,1 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 179.990 Ft Fogyasztói ár: 209.990 Ft

55↑   ↓

CUel 231

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 210 l (Hűtőrész: 156,5 l / Fagyasztórész: 53,5 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 137,2 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 169.990 Ft Fogyasztói ár: 199.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CU 231 fehér
Akciós fogyasztói ár: 144.990 Ft Fogyasztói ár: 169.990 Ft

55↑   ↓

CUel 281

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 265 l (Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 53,5 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 161,2 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 184.990 Ft Fogyasztói ár: 229.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CU 281 fehér
Akciós fogyasztói ár: 149.990 Ft Fogyasztói ár: 174.990 Ft

55↑   ↓

CUel 331

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 280 / 0,767 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 296 l (Hűtőrész: 212,4 l / Fagyasztórész: 84,1 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 181,2 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 174.990 Ft Fogyasztói ár: 219.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CU 331 fehér
Akciós fogyasztói ár: 154.990 Ft Fogyasztói ár: 184.990 Ft
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Hűtő-fagyasztó kombinációk

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

Az ergonomikus, átlátszó, könnyen tisztítható 
tárolórekeszben bőven jut hely a zöldségek-
nek, gyümölcsöknek. 

A CT modellek felső, négycsillagos fagyasztóré-
szében rengeteg hely van a friss élelmiszerek lefa-
gyasztására, melyek így sokáig megőrzik vitamin-  
és ásványianyag-tartalmukat. A behelyezhető bizton-
ságiüveg-polcnak köszönhetően az élelmiszerek 
 könynen hozzáférhetők, rendszerezhetők.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

55↑   ↓

CTPel 231

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 212 / 0,580 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 233 l (Hűtőrész: 189,5 l / Fagyasztórész: 43,8 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 140,1 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 129.990 Ft Fogyasztói ár: 169.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CTP 231 fehér
Akciós fogyasztói ár: 104.990 Ft Fogyasztói ár: 142.990 Ft

55↑   ↓

CTel 2131

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 196 l (Hűtőrész: 152,2 l / Fagyasztórész: 43,8 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 124,1 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 124.990 Ft Fogyasztói ár: 159.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CTP 211 fehér
Akciós fogyasztói ár: 99.990 Ft Fogyasztói ár: 134.990 Ft

55↑   ↓

CTPel 251

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 231 / 0,632 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 270 l (Hűtőrész: 218,6 l / Fagyasztórész: 51,5 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Stainless steel look / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,1 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 134.990 Ft Fogyasztói ár: 174.990 Ft
Szín- és anyagváltozatok: CTP 251 fehér
Akciós fogyasztói ár: 119.990 Ft Fogyasztói ár: 159.990 Ft
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Hűtőszekrények

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

A palcktartó polcon az italok kényelmesen és 
stílusosan hűthetők. A polcon öt palack is kényel-
mesen elfér.

Az ergonomikus, átlátszó, könnyen tisztítható 
tárolórekeszben bőven jut hely a zöldségek-
nek, gyümölcsöknek. 

A négycsillagos fagyasztórészt a a friss élelmi-
szerek fagyasztására és hosszú távú tárolására 
terveztük. A mínusz 18 fok alatti hőmérsékleten  
a tápanyag-tartalom hosszú tárolás során is meg-
őrizhető.  

A belső tér minőségi összhatását az elegáns 
GlassLine polcok teszik teljessé. A polcok biz-
tonsági üvegből készültek. Az osztott üvegpolc 
elemei egymás alá becsúsztathatók, a polc 
igény szerint több magasságban rögzíthető.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

60↑   ↓

K 3130
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 297 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Akciós fogyasztói ár: 199.990 Ft Fogyasztói ár: 229.990 Ft

60↑   ↓

K 4220
Comfort

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh
Teljes hűtött tér ²: 386 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 185,2 / 60 / 63

Akciós fogyasztói ár: 299.990 Ft Fogyasztói ár: 349.990 Ft

55↑   ↓

K 230
Comfort

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 126 / 0,345 kWh
Teljes hűtött tér ²: 214 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 114 / 55 / 63

Akciós fogyasztói ár: 139.990 Ft Fogyasztói ár: 174.990 Ft

55↑   ↓

KP 290
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 250 l (Hűtőrész: 229,8 l / Fagyasztórész: 21,1 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 140,2 / 55 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 129.990 Ft Fogyasztói ár: 164.990 Ft
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85 cm magas készülékek fagyasztóval

A négycsillagos fagyasztórészt a friss élelmi-
szerek fagyasztására és hosszú távú tárolására 
terveztük. A mínusz 18 fok alatti hőmérsékleten 
sokáig megmaradnak a fontos vitaminok és 
 ásványi anyagok.

A helytakarékos, beágyazott LED-világítás 
gondoskodik az egyenletes fényről a teljes 
hűtőtérben. Alacsony energiaigyasztása, hosszú 
élettartama révén környezetbarát módon bizto-
sítja a belső tér tökéletes megvilágítását.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

55↑   ↓

T 1504

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 180 / 0,493 kWh
Teljes hűtött tér ²: 133 l  
(Hűtőrész: 116,9 l / Fagyasztórész: 16,5 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 55,4 / 62,3

Akciós fogyasztói ár: 89.990 Ft 
Fogyasztói ár: 114.990 Ft

50↑   ↓

T 1404

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 176 / 0,482 kWh
Teljes hűtött tér ²: 120 l  
(Hűtőrész: 106,3 l / Fagyasztórész: 14,5 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 50,1 / 62

Akciós fogyasztói ár: 84.990 Ft 
Fogyasztói ár: 109.990 Ft

50↑   ↓

T 1400

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ²: 136 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 36 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 50,1 / 62

Akciós fogyasztói ár: 84.990 Ft 
Fogyasztói ár: 109.990 Ft

55↑   ↓

T 1700

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh
Teljes hűtött tér ²: 149 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 37 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85 / 55,4 / 62,3

Akciós fogyasztói ár: 89.990 Ft Fogyasztói ár: 114.990 Ft



16 17

Fagyasztókészülékek

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

A biztonságos és hosszan tartó frissességet a 
NoFrost készülékek professzionális minőségben 
garantálják. Az élelmiszert a lehűtött, keringtetett 
levegő megfagyasztja és a páratartalmat elve-
zeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad 
és semmi sem tud bederesedni. A NoFrost készü-
lékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

Minden közbenső üveglap és fiók kényel - 
mesen kivehető, így az egész belső tér, mint 
VarioSpace akár nagyméretű fagyasztott áru 
tárolására is alkalmas.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

60↑   ↓

GNw 1860-8
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 307 / 0,841 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 268 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 184,1 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 219.990 Ft Fogyasztói ár: 269.990 Ft

60↑   ↓

GNw 1660-7
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 291 / 0,797 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 231 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 164,4 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 199.990 Ft Fogyasztói ár: 239.990 Ft

60↑   ↓

GNPef 2313
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 275 / 0,753 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 195 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 229.990 Ft Fogyasztói ár: 274.990 Ft
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Fagyasztókészülékek

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér
és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal
ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső
falak különlegesen simák, ezért könnyen tisztít-
hatók.

A szorosan záródó FrostSafe fiókok meggá-
tolják, hogy a hideg levegő kiszökjön, ezzel is 
csökkentik az energiafogyasztást.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

60↑   ↓

GP 2033
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,643 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 157 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 179.990 Ft Fogyasztói ár: 219.990 Ft

60↑   ↓

GNw 1360-5
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 258 / 0,706 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 158 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 40 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 125 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 169.990 Ft Fogyasztói ár: 209.990 Ft

60↑   ↓

GNw 1460-6
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 275 / 0,753 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 195 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 144,7 / 60 / 63 ¹

Akciós fogyasztói ár: 189.990 Ft Fogyasztói ár: 229.990 Ft
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85 cm magas fagyasztószekrények

¹   A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. 
A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

A készülékek teteje masszív és karcálló. A FrostProtect technológia gondoskodik arról, 
hogy a fagyasztókészülékek tökéletesen működ-
jenek még alacsony, akár –15 °C-os, környezeti 
hőmérséklet esetén is. Ha a környezeti hőmérséklet 
+10 °C alá csökken, a készülékek akkor is hatéko-
nyan működnek, tehát nyugodtan elhelyezhetőek 
fűtetlen helyiségekben, például a garázsban.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

55↑   ↓

GP 1223
Comfort

Energiahatékonysági osztály:  ¹
Energiafogyasztás év / 24 h: 170 / 0,465 kWh ¹
Teljes hűtött tér ²: 97 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Akciós fogyasztói ár: 94.990 Ft Fogyasztói ár: 119.990 Ft

55↑   ↓

G 1223
Comfort

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 213 / 0,583 kWh
Teljes hűtött tér ²: 97 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85,1 / 55,3 / 62,4

Akciós fogyasztói ár: 89.990 Ft Fogyasztói ár: 119.990 Ft

60↑   ↓

GN 1066
Premium

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Teljes hűtött tér ²: 99 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 41 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 85,1 / 60,2 / 62,8

Akciós fogyasztói ár: 139.990 Ft Fogyasztói ár: 179.990 Ft
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Fagyasztóládák

A fedélbe integrált fényforrás gondoskodik 
az optimális megvilágításról és megkönnyíti  
a tárolt, fagyasztott áru áttekintését. Fagyasz-
tóládáink háza és fedele acéllemezből készül, 
amelyet a korrózió elkerülése végett porszórt 
festékréteggel fedünk be.

A láda fedelének zsanérjába integrált 
SoftSystem tompítja a zárási mozdulatot. 
Az erős vagy hirtelen lecsapódást is 
biztonságosan képes tompítani.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

126↑ ↓

CFf 2080
Pure

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 274 / 0,750 kWh
Teljes hűtött tér ²: 353 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,5 / 125,5 / 72,2

Akciós fogyasztói ár: 179.990 Ft Fogyasztói ár: 219.990 Ft

168↑ ↓

CFf 2500
Pure

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 324 / 0,887 kWh
Teljes hűtött tér ²: 497 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,5 / 167,5 / 72,2

Akciós fogyasztói ár: 214.990 Ft Fogyasztói ár: 269.990 Ft

105↑ ↓

CFf 1870
Pure

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 249 / 0,682 kWh
Teljes hűtött tér ²: 281 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 39 dB(A) / C
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Műkődik -15 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is
Ajtó / oldalfalak: fehér / fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82,5 / 104,5 / 72,2

Akciós fogyasztói ár: 169.990 Ft Fogyasztói ár: 209.990 Ft
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk / Beépíthető hűtőszekrények

Nem szeretne a fagyasztórekesz esetében is 
az ajtónyitási irány megfordításával bajlódni, 
ha Liebherr készülékét bútorba építi? A tolósza-
bályozónak köszönhetően ez pillanatok alatt, 
különösebb kézügyesség nélkül megvalósítható. 
Egyszerűen csak húzza el a fagyasztórekeszen 
lévő szabályozót jobbról balra, és már készen is 
van. Így sok időt spórolhat.

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg 
levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészüléké-
ben? A PowerCooling-rendszer gondoskodik 
erről: az egyszerre erőteljes és halk ventilátor 
hatékonyan oszlatja el a hideg levegőt a teljes 
hűtőtérben.

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmisze-
rek otthoni frissességére. Optimális tárolásról 
gondoskodik, legyen szó csomagolatlan 
 gyümölcsről vagy zöldségről. A szoros záró-
dásnak köszönhetően megnő a páratartalom 
a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek maradnak 
az élelmiszerek.

Amikor kinyitja a fagyasztót, mélyhűtött élelmisze-
reket szeretne látni, jeget és deresedést viszont 
egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasz-
tóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely növeli az 
energiafogyasztást és a pénztárcát sem kíméli. A 
NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasz-
tórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut 
más dolgokra, ráadásul pénzt takaríthat meg.

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.
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IRe 5100
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ²: 308 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akciós fogyasztói ár: 299.990 Ft Fogyasztói ár: 339.990 Ft
Rendelhető változat: IRf 5101 fagyasztórész
Akciós fogyasztói ár: 319.990 Ft Fogyasztói ár: 349.990 Ft
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ICSe 5103
Pure

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 228 / 0,624 kWh
Teljes hűtött tér ²: 264 l (Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 81,1 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akciós fogyasztói ár: 269.990 Ft Fogyasztói ár: 319.990 Ft
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ISKG 5Z1ec2

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 199 / 0,545 kWh
Teljes hűtött tér ²: 266 l (Hűtőrész: 211,0 l / Fagyasztórész: 54,0 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akciós fogyasztói ár: 269.990 Ft Fogyasztói ár: 319.990 Ft
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ICNSf 5103
Pure

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 284 / 0,778 kWh
Teljes hűtött tér ²: 253 l (Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l)
Zajkibocsátási érték és osztály: 35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Akciós fogyasztói ár: 289.990 Ft Fogyasztói ár: 339.990 Ft
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WKb 1802
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Borhűtők

²  Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

³  Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 27 oldalon találja. Az (EU) 2017 / 1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

A Liebherr borhűtőiben sötétített biztonsági 
üveg óvja meg borait az UV-sugárzástől.  
A fekete Slimline fogantyú esztétikus és ergo-
nomikusan kialakított, hogy az ajtónyitás 
 egyszerűbb legyen.

1   A QR-kód a termék azonosításá-
hoz az EPREL EU-s adatbázisban 
(European Product Database for 
Energy Labeling).

2   Modell megnevezése: a termek 
ennek alapján is megtalalható 
az EPREL EU-s adatbázisban.

3   Az új hatékonysági skála 
„A”-tól „G”-ig A „G” azonban 
csak borhűtőkhöz van tervezve.

4   A fagyasztórekeszek teljes 
térfogata.

5   A hűtőrész teljes térfogata.

6   Zajkibocsátási érték 1 pW teljesít-
ményre vonatkoztatva, decibelben 
és zajkibocsátási osztályban meg-
adva.
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WKb 1802
Vinothek

Energiahatékonysági osztály: 
Energiafogyasztás év / 24 h: 123 / 0,337 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 66 ³
Teljes hűtött tér ²: 135 l
Zajkibocsátási érték és osztály: 38 dB(A) / C
Klímaosztály: N (+16 °C és +32 °C)
Ajtó / oldalfalak: Szigetelt üvegajtó, kerettel fekete / fekete
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 90,1 / 59,7 / 61,2

Akciós fogyasztói ár: 249.990 Ft Fogyasztói ár: 329.990 Ft


