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Fedezze fel az új beépíthető  
készülékeinket.
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Nem mi találtuk fel  
újra a hűtőszekrényt. 
De majdnem.

---

Ön jó tanácsot szeretne adni. 
Mi szeretnénk ezt megkönnyíteni Önnek.

Ezért fejlesztünk olyan készülékeket, amelyek már majdnem 
 megszólalnak. Innovatív megoldásokat nyújtanak, amelyek  nemcsak 
kielégítik ügyfelei igényeit, hanem teljesen le is nyűgözik majd 
őket, legyen szó akár minőségről, frissentartó technológiáról, 
 kényelemről, dizájnról, hatékonyságról vagy ár-érték arányról. 

Különösen fontos volt számunkra az olyan okos funkciók 
 kifejlesztése, amelyek a lehető legjobban tudják kiszolgálni  
a vevői igényeket. A vevők így időt takarítanak meg, hogy a  
tényleg fontos  dolgokkal tudjanak foglalkozni.  

Ahogyan a mottónk is szól: 
Ön főz. Mi hűtünk. 
 

Sok sikert kívánunk a 2021-es beépíthető készülékeink 
 használatához!



Minőség

Mielőtt a hűtőszekrényekre 
gondolnánk, ügyfeleinkre 
gondolunk.

---

Minőség

A hűtőszekrényeknek hűteniük kell.  
De mit kellene még tudniuk a mai  
készülékeknek? Hogyan fognak jobban 
megfelelni az fogyasztói igényeknek? 
 Hogyan lehet hatékonyabbá, intuitívabbá 
és modernebbé tenni őket?

A legkiválóbb minőség a mérce számunkra.

1954 óta gyártunk kitűnő hűtőgépeket és fagyasztókat,
és világszerte értékesítjük őket. A szívünkben azonban még 
mindig német gyökerekkel rendelkező családi vállalat vagyunk. 
Továbbra is itt fejlesztjük termékeinket. Német precizitás, 
amelynek alapja alapítónk szellemi öröksége, amelyet mérnökök 
generációi gyarapítottak tudásukkal.

Mindennek hosszú ideig kell működnie.

A minőségre törekvésünk még a legkisebb részletekben is 
érzékelhető. Mielőtt például egy ajtózsanért engedélyezünk, 
legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ez több 
mint 15 évnyi használatnak felel meg. Így egyvalami minden 
esetben biztos: Az Ön ügyfelei nagyon sokáig örülhetnek 
Liebherr készülékeiknek.

Mindezeken minden nap gondolkodunk, mert a hűtőszekrény 
számunkra nem csupán egy készülék. Sokkal inkább egy 
partner, aki ott támogat minket, ahol csak tud. Velünk együtt 
gondolkodik, leveszi a feladatokat a vállunkról és megkönnyíti a 
munkát. E cél érdekében érdekében folyamatosan fejlesztjük 
készülékeinket.

IRBd(i) 5180    Peak sorozat
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Hosszan tartó zamat: 
a frissesség  
technológia kérdése.

---

Aki az élelmiszereket optimális  
körülmények között tárolja, nemcsak a 
különösen hosszan tartó frissességről 
és eltarthatóságról gondoskodik,  
hanem nagyban hozzájárul az élelmi-
szerpazarlás elleni küzdelemhez is. 
 Készülékeinkkel ez könnyen sikerül –  
az integrált frissentartó technológiák 
 tökéletes kombinációjának 
 köszönhetően. 

DuoCooling. Nincs kiszáradás.

Ez az alaptechnológiánk minden hűtő-fagyasztó  kombinációban. 
A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról,  
hogy a hűtő- a fagyasztórész között ne legyen légcsere.  
Az  élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel.

Frissentartó technológia

EasyFresh. A zöldségeknek és a gyümölcsöknek. 

Itt igazán jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és 
zöldségek. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, 
és légmentesen le van zárva a rekesz, a saláta például akár még 
7 nap után is friss és ropogós.

BioFresh. A mindentudónk. 

A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem sokkal 
0°C felett, jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az 
élelmiszert, mint ami a készülék többi részét jellemzi. A légzáró 
zöldség-gyümölcs rekeszben a gyümölcsök és zöldségek tovább 
maradnak frissek az ideális páratartalomnak köszönhetően.  
A húst, a halat és a tejtermékeket legjobb a hús- és 
 tejtermékrekeszben tárolni.

BioFresh Professional HydroBreeze funkcióval 

Hűtés profi módon: Frissítő hideg pára gondoskodik a 
 zöldségek, gyümölcsök ropogós frissességéről, és gondoskodik 
a  nedvesség megtartásáról —  különleges wow-hatás a 
 Biofresh-Safe rekeszben
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

+10 nap

+10 nap

+8 nap

+3 nap

+40 nap

+11 nap

+40 nap

+ 48 nap

+12 nap

Eltarthatóság növekedése a normál 
hűtőrésszel összehasonlítva.

BioFreshEasyFresh



Hydro
Breeze

Eltarthatóság növekedése a normál 
hűtőrésszel összehasonlítva.

+40 nap

+12 nap

+10 nap

+11 nap

+8 nap

+12 nap+8 nap

Minden ajtónyitásnál hideg, friss ködöt fog látni.

BioFresh Professional HydroBreeze funkcióval

A legújabb  
funkciónk: a pára.

---

A HydroBreeze-hez a kaliforniai 
Salinas-völgy adott inspirációt.  
A hűvös Csendes-óceán közelsége  
miatt nyáron finom és nedves köd  
terül a völgyre és a földekre, és  
megakadályozza a  termesztett  
zöldségek kiszáradását. 

Hűtés profi módon. 

Ezt az elvet alkalmaztuk ennél a funkciónál: hideg pára, amely 
balzsamként takarja be a gyümölcsöket és zöldségeket.  
A pára gondoskodik a ropogós frissességről, és gondoskodik  
a  nedvesség megtartásáról — különleges wow-hatás a BioFresh 
Professional- Safe-rekeszben.

BioFresh Professional HydroBreeze funkcióval
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Kényelem és rugalmasság

Az élet egy kívánságműsor. 

A sütés szerelmeseinek örömére az új beépíthető 
 készülékeinkben még egy sütőtepsinek is elegendő helyet 
biztosítunk. Az osztható üveglap könnyen, akár félkézzel 
áthelyezhető, így biztosít helyet a magas edényeknek és 
palackoknak. 

Kényelem és rugalmasság

Megfelel minden  
igénynek.

---

Hűtőinket naponta használjuk. Régóta 
alapvető velejárói az életünknek. 
 Ezeknek a lehető legegyszerűbbnek  
és legkényelmesebbnek kell lenniük. 
Ezért fejlesztünk olyan beépíthető 
 készülékeket, amelyek a kényelmes 
 kezelés, az áttekinthetőség és a 
 rugalmasság révén tűnnek ki – az első 
ajtónyitástól a legkisebb részletekig. 
Optimálisan igazodnak vásárlói 
 igényeihez.

Tele élelmiszerrel. És kényelemmel.
  
A SoftSystem funkciónak köszönhetően ajtóink 
mindig halkan és puhán záródnak, még a túl 
nagy lendület ellenére is. És nagyon könnyen 
mozdíthatók is: A teleszkópos sínen a fiókok - 
vagy a praktikus, kihúzható tálcán tárolt 
palacktartó kosarak - könnyedén siklanak  
előre és hátra.

IRBd 4120    Plus sorozat
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Kényelem és rugalmasság Kényelem és rugalmasság

FreshAir-szűrő
Könnyű hozáférni, könnyű cserélni

VarioSafe
Optimális helyet nyújt a kisebb élelmiszereknek, 
rendet teremt és könnyű hozzáférhetőséget biztosít

VarioBox
Két kihúzható tároló az ajtóban,amely megkönnyíti  
a hozzáférést a kisebb élelmiszerekhez 

Könnyen állítható üveglapok
Állítható polcmagasság - még terhelve is

Teleszkópos kihúzható tárolók
Telerakva is könnyen kihúzható és betolható,  
a hűtő- és fagyasztórészben is

Fagyasztótálca
A tálcán a gyümölcsök, fűszerek és más kényes 
élelmiszerek külön porciózva fagyaszthatók

SoftSystem tompított záródás
A készülék ajtaja finoman záródik

FlexSystem
Segíti a gyümölcsök és zöldségek szortírozását,  
átláthatóságot és könnyű hozzáférést biztosít 

15 16



IN PROGRESS

Dizájn  

Időtlen és elegáns.  
Dizájn minden konyhához.

---
A konyhában elrejtett Liebherr  
készülék első pillantásra láthatatlan,  
és a  konyha dizájnja dominálhat. A 
 kinyitáskor azonban világossá válik: 
valami  egészen különleges van itt 
 elrejtve.

Dizájn  

A dizájn és a funkcionalitás találkozik.  

A konyhában.
  
Letisztult és időtlen, valamint elegáns és exkluzív. 
Az új dizájnnyelv jól illik minden belső térhez.  
A belső térben nemes üveg és nemesacél- 
alkotóelemek teszik még meggyőzőbbé a készüléket. 

ICBdi 5182    Peak sorozat



Dizájn  

Mint a fény. Csak ez jobb.

Az új LightTower egyenletesen világítja meg a belső teret, miközben 
tartja az üveglapokat is. Rugalmas, helytakarékos, egyedi. A precíz 
kidolgozás, a részletekre odafigyelés, valamint az anyagok, formák és 
színek harmóniája esztétikus összképet ad. Az új világítási koncepció 
diszkréten kiemeli mindezt. 

Dizájn  

2221



OpenStage OpenStage 

Átlátható, akár egy 
 csemegepult: új 
 OpenStage kihúzható 
 rekeszek.

---

Maximálisan átlátható. Ergonomikus, könnyen hozzáférhető.

Az üvegből készült, teljesen kihúzható fiókokban a hűtő teljes tartalma 
átlátható és könnyen hozzáférhető. A kihúzható tárolók becsukásakor  
a legnagyobb kényelemre számíthat az automatikus visszahúzó 
 szerkezetnek és a tompításnak köszönhetően. A hátoldalt és az ajtó 
belsejét fedő nemesacélnak, valamint a szolid hangulatvilágítású 
ventilátornak köszönhetően a minden ajtónyitásnál különleges látvány 
fogadja.

Az előkelő csemegeüzletek vitrinjei 
 inspirálták az OpenStage koncepciót, 
melynek segítségével egy  szempillantás 
alatt átláthatja az  élelmiszereket.

IRBPd(i) 5170 BioFresh    Peak sorozat
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Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:

Connectivity

Amit a jövő hoz, mi már 
most megvalósítjuk.

---
Egy valami egyértelmű: a technika a 
 jövőben egyre okosabbá válik. De akkor 
egy hűtőszekrénynek is intelligensnek 
kell lennie? Nem kell. De mi úgy 
 gondoljuk: a közös gondolkodás nem 
árthat a háztartásban. Készülékeink a 
számos okos funkciónak köszönhetően  
megbízható segítőként vannak jelen a 
háttérben.

Fedezze fel, miként könnyíti meg a digitális 
hálózattal összekapcsolt hűtőszekrény a 
mindennapjait: home.liebherr.com/getsmart

Digitális megoldások: beépítve.

Egy Liebherr hűtőszekrény együtt gondolkodik Önnel, ahol  
csak tud. Így emlékeztet például a fagyasztórekeszben felejtett 
italokra a beépített BottleTimer-nek köszönhetően. Már nem  
kell a palackok szétrobbanásától félnie.

Nyaralásra készül? Egyszerűen állítsa a készüléket HolidayMode 
üzemmódba. Ezzel növeli az energia-megtakarítást.

Egy egészen különleges dolog azoknak, akik éjjelente is 
benéznek a hűtőszekrénybe: a NightMode. A belső tér ilyenkor 
csak tompított fénnyel van megvilágítva. Az éjjeli túra után 
gyorsan visszabújhat az ágyba, és a hűtőszekrény garantáltan 
nem ébreszti fel a félálomból.

Mi nagyon-nagyon biztosra megyünk.

Fontos számunkra az adatvédelem. Ezért olyan szoftverpart-
ner mellett döntöttünk, aki osztozik magas elvárásainkban:  
a Microsoft. A Microsoft a felhőalapú  szolgáltatások első 
vezető szolgáltatójaként a nemzetközi ISO/IEC 27018 szabvány 
tanúsításával rendelkezik az  adatvédelem terén, és az 
 AES-256-tal ugyanazt a kódolási technológiát használja, 
amelyet a banki szektorban is  alkalmaznak.

Mindig kapcsolódva.

Mindegyik új beépíthető modellünk vagy önmagától képes 
csatlakozni, vagy utólag a SmartDeviceBox segítségével 
 csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz. 

Így az Ön vásárlói is élvezhetik SmartDevice alkalmazásunk 
számos új lehetőségét, valamint a hűtőszekrény összekapcso-
lását a már meglévő okosotthonnal. Ez lehetővé teszi a   
készülék egyszerű irányítását digitális asszisztens (például az 
Amazon Alexa) vagy online szolgáltatások (például az IFTTT) 
 segítségével.

Az összekapcsolás révén a fontos állapotjelentések is 
 közvetlenül a telefonra érkeznek. Például a nyitva hagyott 
hűtőajtóra vonatkozó figyelmeztetés. SmartDevice alkalmazá-
sunk azonban még sokkal többet kínál. Itt remek tárolási 
tippeket találhatunk, hozzáférhetünk a kezelési útmutatókhoz, 
a garanciahosszabbításhoz, tartozékokhoz és sok minden 
máshoz. 

Egyszóval: a holnap készüléke, már ma.
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Mit dem Feature MaxIce kann 
die Eiswürfelproduktion noch 
beschleunigt werden,  
falls mal etwas mehr Gäste 
eingeladen sind.

Jég

Fix és rugalmas.

Az IceMaker fix vízcsatlakozóval és víztartállyal is elérhető.  
A MaxIce funkció felgyorsíthatja a jégkockakészítést, ha sok  
a meghívott vendég.

Jégkockákat készít. 
Teljesen automatikusan.

---
Spontán parti? Nem probléma. Az 
 IceMaker naponta akár 130 jégkockát 
készít, és jeges élvezetet nyújt az 
 aperitifekhez, koktélokhoz és 
 üdítőitalokhoz – a sikeres nyári  
kerti parti érdekében.
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Víz

Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú 

 cipekedés helyett.

Az integrált vízadagoló mindig ott van, amikor 
szükség van rá, amikor pedig nincs, majdnem 
észrevétlen marad. Alkalmas szinte bármilyen 
méretű edényhez, még a palackokhoz vagy 
poharakhoz is. A tökéletes vízminőségről  
a beépített szűrőrendszer gondoskodik. 

Ez a forrás 
a hűtőszekrényben 
ered.  
---

Az InfinitySpring-gel a kristálytiszta, hideg 
forrásvizet visszük a konyhába. A nehéz 
 kartonok cipelését és a műanyag palackokat 
is  elfelejtheti. Ez kíméli a hátat és a 
 környezetünket is. Egyszerű és  fenntartható.

Víz
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IRDe 5121    Plus sorozat

Kiegyensúlyozott teljesítmény

Tökéletes egyensúlyban:  
egy erős kombinált 
 csomag.

---
Egy jó hűtőkészülék igazi polihisztor:  
az alacsony áramfogyasztás és zajszint 
produkálása mellett megfelelő helyet  
kell adnia az élelmiszereknek, és  
plusz teljesítménnyel is rendelkeznie 
kell, ha arra van szükség. Emiatt nem 
csupán egy tényezőre koncentrálunk,  
hanem egyszerre minden szempontot 
szem előtt tartunk: energiahatékony-
ság, hűtőtérfogat, zajszint és   
hűtőteljesítmény. Nálunk tehát  
négy a magyar igazság.

Energiahatékonyság

Új beépíthető készülékeink az élen járnak a hatékonysági 
besorolásokban. Ezáltal kímélik környezetünk értékes 
 erőforrásait, és az alacsony villanyszámla által a  
pénztárcákat is.

Hűtőtérfogat

Nálunk bármekkora családhoz, bármilyen élethelyzethez és 
méretben talál megfelelő készüléket. A rendkívül nagy 
 kihúzható rekeszektől a legkisebb részletekig ügyelünk arra, 
hogy egyetlen litert se veszítsünk a hűtő-térfogatból.  
Például a helytakarékos, készülékbe beépített világítással.

Zajszint

A modern lakásokban a konyha és a lakóhelyiségek egyre jobban 
összeolvadnak. Ez kiemeli a különösen halk  hűtőkészülékek 
jelentőségét. Új beépíthető készülék programunk ezért az 
extrém halk készülékek széles választékát kínálja. Akár még  
az ultrahalk 29 dB-t is sikerül elérni. 

Hűtőteljesítmény

Az intelligens érzékelő mindig az aktuális használatnak  
megfelelően alakítja a hűtőteljesítményt, ezért beépíthető 
készülékeink nagyon energiahatékonyak és takarékosak. 
Emellett megfelelő plusz teljesítményt is nyújtanak, például  
a hétvégi bevásárlás utáni nagyobb mennyiségű élelmiszer 
lehűtésére. 
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Connectivity

Touch & Swipe                      LightTower

EasyFresh                   

BioFresh

InfinitySpring                                   

PeakPrimePlusPure

Szériák Szériák

Áttekinthetőség,   
még mielőtt kinyitná 
a hűtőszekrényt.

---

Melyik készülék az igazi számomra? Ezt a 
 kérdést nem mindig lehet olyan  könnyen 
 megválaszolni. Ezért még  egyszerűbbé  
tettük Önnek és vásárlóinak a tájékozódást, 
és a választékunkat négy jól elkülönülő 
 kategóriába soroltuk be. Így az Ön ügyfeleinek 
is  könnyebb lesz a jól felszerelt sorozatokból 
inspirálódni.

BioFresh HydroBreeze-zel                

Soft-System ajtócsukódás

  Prime sorozat 

A Prime sorozat már jelentősen 
 elegánsabb. Itt már szembetűnő a 
különbség a formatervezés és az anyag 
 tekintetében. A készülék belsejében 
például nemesacélt használunk.  
Ezen sorozat készülékei a  különleges 
világítási  megoldások miatt vonzzák a 
tekintetet.

  Peak sorozat 

A Peak sorozat választékunk csúcsa. 
Itt minden prémium kategóriájú.  
Nincs kompromisszum. Az innovatív 
Liebherr technológia találkozása a 
 csúcskategóriás formatervezéssel és a 
kiváló kényelmi megoldásokkal. Ezen 
széria készülékei mindazoknak valók, 
akik mindenre vágynak. 

  Plus sorozat

A Plus sorozat további részletekkel 
egészíti ki a Pure sorozatot. A Plus itt 
elsősorban plusz kényelmet jelent.  
A készülékek nemcsak elsőrendűen 
hűtenek és fagyasztanak, hanem a kis 
dolgokban is okosabbak. Segítenek 
abban is, hogy sok minden még egy 
kicsit könnyebb legyen. 

  Pure sorozat 

A Pure sorozat az alapsorozat. 
 Egyszerű, tiszta és tökéletesen 
felszerelt az alapvető igényekhez.  
A Pure sorozat funkciói a lényegre 
korlátozódnak. De a legmagasabb 
Liebherr minőségben. +3  

nap

+10  
nap

+8  
nap

+40  
nap

+11  
nap

+48  
nap
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Szériák Szériák

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

Frissesség EasyFresh EasyFresh EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
 síneken mozgó rekesszel

EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
 síneken mozgó rekesszel

BioFresh 
teleszkópos kihúzható 
 síneken mozgó rekesszel

BioFresh 
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost teleszkópos 
 kihúzható síneken mozgó 
rekesszel

Kényelem és rugalmasság osztható üveglap osztható üveglap osztható üveglap

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

vajtartó vajtartó

tojástartó tojástartó variálható tojástartó variálható tojástartó

palacktartó palacktartó palacktartó

jégkockatartó jégkockatartó 
fedéllel

jégkockatartó 
fedéllel

FlexSystem

fagyasztótálca

Dizájn mennyezetvilágítás  
a hűtőrészben

mennyezetvilágítás  
a hűtőrészben

LightTower LightTower

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás fagyasztórész Világítás fagyasztórész

Világítás IceMaker

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

átlátszó üveg átlátszó üveg szaténfényű üveg szaténfényű üveg

nemesacél kinézetű tartó nemesacél kinézetű tartó üveg és nemesacél tartó üveg és nemesacél tartó

érintőképernyő érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

Connectivity
(SmartDeviceBox)

utólag felszerelhető utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

Víz és jég IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring

Hűtő- és  
fagyasztókombinációk

---

  Pure sorozat   Prime sorozat   Plus sorozat   Peak sorozat 
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Hűtőszekrények

---

Szériák Szériák

 Pure sorozat  Plus sorozat  Prime sorozat  Peak sorozat

Frissesség EasyFresh EasyFresh EasyFresh
teleszkópos kihúzható 
tárolókon

BioFresh 
teleszkópos kihúzható 
tárolókon

BioFresh 
SoftTelescopic-kal

BioFresh Professional  
SoftTelescopic-kal

FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő FreshAir-szűrő

Kényelem és rugalmasság osztható üveglap osztható üveglap osztható üveglap

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

SoftSystem 
tompított záródás

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

vajtartó vajtartó

tojástartó tojástartó variálható tojástartó variálható tojástartó

palacktartó palacktartó palacktartó

jégkockatartó jégkockatartó 
fedéllel

jégkockatartó 
fedéllel

FlexSystem

OpenStage kihúzható 
rekeszek

Dizájn Felső vagy oldalsó világítás 
a hűtőrészben

Felső vagy oldalsó világítás 
a hűtőrészben

LightTower LightTower

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás  
BioFresh-Safe

Világítás ventilátor

SmartSteel hátsó fal SmartSteel hátsó fal

SmartSteel ajtóbelső

átlátszó üveg átlátszó üveg szaténfényű üveg szaténfényű üveg

nemesacél kinézetű tartó nemesacél kinézetű tartó üveg és nemesacél tartó üveg és nemesacél tartó

érintőképernyő érintőképernyő Touch & Swipe képernyő Touch & Swipe képernyő

Connectivity
(SmartDeviceBox)

utólag felszerelhető utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

utólag felszerelhető vagy 
beépített ( „i” modellek)

Víz InfinitySpring

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

  Pure sorozat   Prime sorozat   Plus sorozat   Peak sorozat 
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  Peak sorozat

 Prime sorozat 

 Plus sorozat

 Pure sorozat

HűtőszekrényekHűtő- és fagyasztó-kombinációk

A kínálat áttekintése  
magasság és sorozat alapján

---

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓ 158

↑
  
↓ 140

↑
  
↓ 122

↑
  
↓ 102

↑
  
↓

88
↑
  
↓

Fix ajtó

BioFresh Professional/NoFrost ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost ICBdi 5182

BioFresh/NoFrost ICBNd 5163

ICBNd 5153

ICBNei 5123

BioFresh/SmartFrost ICBb 5152

ICBdi 5122

EasyFresh/NoFrost ICNdi 5173

SICNd 5153

ICNdi 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost ICd 5123

Kihúzható ajtó

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5122

ICSe 5103

Fix ajtó

BioFresh Professional IRBdi 5180 IRBd 4571 IRBd 4171

IRBd 4570 IRBb 4170 

IRBdi 5171

BioFresh/OpenStage IRBPdi 5170

BioFresh IRBdi 5151

IRBdi 5150 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151

IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 IRBd 4020 

EasyFresh IRd 4151 IRd 3951

IRd 4150 IRd 3950

IRe 4021 IRe 3921 

IRe 4020 IRe 3920

IRf 5101 IRf 3901

IRe 5100 IRf 3900

Pincehőmérsékletű rekesz/
BioFresh

IRCBf 5121

Pincehőmérsékletű rekesz/
EasyFresh

IRCf 5121

Kihúzható palacktartó/ 
EasyFresh

IRDe 5121

IRDe 5120

Kihúzható ajtó

EasyFresh IRSe 4101 IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900  

39 40



ICND(i) 5153    Prime sorozat
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