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Kwaliteit
Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied
van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van product design
en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op
het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit
met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van
levensmiddelen.
Zichtbare kwaliteit: BioFresh

Bewezen kwaliteit

BioFresh is de technologie voor superlange
versheid. Bij een temperatuur van net boven de
0 °C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde
kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische,
mechanische en elektronische componenten
worden getest. Aanvullend vindt een visuele
inspectie plaats op de bouwkwaliteit van
het apparaat. Alle nieuw geproduceerde
huishoudelijke apparaten van Liebherr voldoen
aan de IEC 60335-2-24 A2 §30-norm met
betrekking tot hitte en brandwerendheid.

Professionele kwaliteit
Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een
breed assortiment koel- en vriesapparaten voor
professioneel gebruik. In de professionele sector
moeten apparaten voldoen aan strenge eisen
op het gebied van hygiëne, temperatuur en
versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren
heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse
gebruik van de Liebherr apparaten enorme
voordelen.
Geteste kwaliteit
Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar
op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden
in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig
getest op hun werking voor de lange termijn.
Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in
productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen
wat overeenkomt met een gebruik van meer
dan 15 jaar.
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Gegarandeerde kwaliteit
De kwaliteit van Liebherr wordt onderstreept
door onze unieke 7 jaar zekerheid. Bovenop
de fabrieksgarantie van twee jaar ontvangt
u tot en met het zevende jaar garantie op
onderdelen en arbeid. Het enige wat u
hiervoor moet doen is het apparaat kosteloos
aanmelden. Meer informatie kunt u lezen op
www.koelen.nl.
VCC-compressoren
Moderne VCC compressoren zorgen voor een
laag energieverbruik in combinatie met maximale koelprestaties. Dankzij deze toerental
gestuurde motoren werken deze modellen op
een laag geluidsniveau. De hoge compressor
Performance garandeert een snelle afkoeling,
elke keer als er koelvermogen nodig is.
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Design
Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de
Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische
wensen. Details als edelstalen afwerking, hoogwaardige
materialen, een stijlvol interieur en de praktische GlassLine
binnendeur benadrukken de typische design kwaliteit.
Design voor iedere keuken

Award-winning design

Om een koelkastenleven lang te kunnen
genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed
assortiment design modellen. Apparaten
in edelstaal-look, klassiek edelstaal of
gedistingeerd BlackSteel integreren
naadloos in iedere keuken of leefruimte.

De hoge designkwaliteit van de Liebherr
producten is met talrijke gerenommeerde
internationale designprijzen bekroond,
zoals de reddot award, iF product design,
German Design Award en Good Design.

Sterk design voor dagelijks gebruik
Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd.
Om vingerafdrukken te voorkomen zijn
bij veel modellen de edelstalen deuren
afgewerkt met een SmartSteel coating,
vereenvoudigen de hevelgrepen het
openen van de deur, kunnen de sterke
GlassLine draagplateaus op vele hoogtes
worden geplaatst en zijn de draagplateaus en deurvakken vaatwasser
bestendig.
Licht design
De koel- en diepvrieskasten van Liebherr
zijn uitgerust met moderne LED verlichting.
Bij het openen van de deur wordt het
interieur gelijkmatig verlicht. LED verlichting
heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De
LED’s zijn speciaal geselecteerd om een
zacht blauwachtige verlichting te creëren.
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Innovatie
Veel van de door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn
tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten
branche. Bijvoorbeeld: de rondom gesloten FrostSafe
diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft
wanneer de vriesdeur wordt geopend; de gepatenteerde
BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting voor een
gedempte en altijd sluitende deur.
Innovatieve ideeën

Overtuigend tot in detail

Voortdurende productontwikkeling heeft bij
Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft
iedere productiefaciliteit een zeer modern
design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste
te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige
Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica
en geoptimaliseerde koelsystemen.

De modellen met Touch-display kunnen
eenvoudig met een lichte aanraking worden
bediend. Het interieur kan dankzij de
GlassLine draagplateaus naar persoonlijke
wens worden ingedeeld. Dranken en
flessen kunnen stabiel in de deur worden
geplaatst. Afhankelijk van het model biedt
een flessendraagrooster of het variabele
flessenplateau extra opbergmogelijkheden.

Innovaties voor nog meer versheid
Moderne koel- en diepvriesapparaten
bieden voor vrijwel ieder product het ideale
klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een
kastbrede lade voor groente en fruit waarin
de luchtvochtigheid geregeld kan worden.
Een stap verder gaat BioFresh met de
Fruit & Vegetable-Safe en DrySafe waarin
het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en
zuivel heerst. NoFrost biedt professionele
vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van
vers ingevroren levensmiddelen.

1954

1971

1987

1993

Liebherr huishoudelijke
apparaten opgericht
in Duitsland

Eerste elektronische
temperatuur regeling

NoFrost techniek:
nooit meer ontdooien

Koelsystemen van alle
Gepatenteerde BioFresh
huishoudmodellen aange- technologie voor extra
past naar CFK/HFK vrij
lang bewaren
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Introductie LED technologie voor een energieefficiënte verlichting

Vinidor met regelbare
temperatuurzones

SoftSystem voor
zachte sluiting van
de deur

SmartSteel reduceert
de zichtbaarheid van
vingerafdrukken

DuoCooling voor
superieure prestaties
en efficiëntie

Nieuwe superzuinige
inbouwmodellen

Nieuwe onderbouw
wijnkast, greeploos
met TipOpen techniek

BluPerformance:
een nieuwe dimensie
in koelen

SmartDevice – Slim
voedselmanagement

De nieuwe dimensie
voor inbouwapparatuur
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Het nieuwe EU-energielabel
voor elektrische apparatuur.
Efficiënte en inefficiënte apparaten zijn nu weer makkelijker
te onderscheiden. Met de hervorming van het energielabel
worden de apparaten weer over de efficiëntieschaal van
A tot G verdeeld. Dat maakt het voor u weer overzichtelijker.
De techniek wordt steeds verder
ontwikkeld. En ook wij staan nooit stil.
Wij werken continu aan eigenschappen
die het dagelijks leven gemakkelijker
maken, de condities voor het bewaren
van levensmiddelen optimaliseren en het
energieverbruik verlagen.
Als een van de eerste fabrikanten in
Europa hebben wij al eerder koel- en
vriesapparaten met de hoogste efficiëntieklasse ontwikkeld. En dat blijft onze
doelstelling voor de toekomst. Koel- en
vriesapparaten werken 24 uur per dag
en zijn verantwoordelijk voor zo’n
15 procent van de stroomrekening.

1

2

3

4

5

6

Omdat onze apparaten minder energie
verbruiken, leveren ze een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van het
milieu.

1 De QR-code voor de identificatie van het
product in de EU-database EPREL (European
Product Database for Energy Labeling).
2 De “Model Identifier” voor de handmatige
identificatie van het product in de EU-database
EPREL, bijvoorbeeld via het artikelnummer.
3 De nieuwe efficiëntieschaal “A” tot “G”. Echter,
„G“ is alleen bestemd voor voor wijnkoelers.
4 De som van het volume van alle vriesvakken.
5 De som van het volume van alle koelgedeeltes
en chillers.
6 Het geluidsniveau wordt nu ingedeeld in de
klassen “A” tot en met “D”.

Meer informatie
naar het nieuwe energielabel:
www.koelen.nl/energielabel
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Accessoires voor uw
koelapparaat.
Ontdek de veelzijdigheid van de originele Liebherr
accessoires – en maak het dagelijks gebruik comfortabeler.

Organizers
Houd uw koelkast opgeruimd en overzichtelijk dankzij de VarioSafe en VarioBoxen,
de variabele eierhouder en het FlexSystem.
Met de flessenrekken en het cliplabelsysteem worden ook uw flessen en voorraad
wijnen overzichtelijk bewaard.

Nuttige helpers van alle soorten
Onze botervloot biedt ruimte aan verschillende soorten boter en past perfect
in één van de deurvakken. Net zo praktisch is de gemakkelijk te vullen ijsblokjeshouder. Met de Vario-isolatieplaat kunt
u eenvoudig energie besparen en het
energieverbruik van uw NoFrost-diepvriezer tot 30 % verminderen.
Gebruiksonderdelen
Uw koelkast beschikt over onderdelen die,
voor een optimale werking, regelmatig
moeten worden vervangen. Waterfilters
en FreshAir koolfilters zijn verkrijgbaar
via uw vakhandelaar of onze Liebherr
accessoireshop.

In de Liebherr accessoireshop vindt u alle originele accessoires
voor uw Liebherr koel- en vriesapparaten:
www.liebherrwinkel.nl
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Betere prestaties

BluPerformance –
een nieuwe
dimensie in koelen

Perfecte verlichting

Gebruiksvriendelijke Touch bediening

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en gebruiksvriendelijke
Touch elektronica kenmerken de BluPerformance modellen. Integratie van het
koelsysteem in de plint in combinatie met nauwkeurige elektronische besturing
garandeert een hogere energiezuinigheid, meer nuttige inhoud en een grotere
gebruiksvriendelijkheid van het vriesdeel. BioFresh en BioCool zorgen voor een
Zeer energiezuinig

langere bewaartijd van verse levensmiddelen.
Elegant en tijdloos design maakt de apparaten een aanwinst voor iedere keuken en
een plezier voor het dagelijks gebruik, voor vele jaren.

Tot drie keer langer vers

Hoogwaardige materialen
Super comfortabel
14
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Multifunctionele
Touch elektronica
Bij de BluPerformance apparaten met Touch display kunnen alle functies
gemakkelijk door een lichte aanraking op het display worden
ingesteld. Het 7" kleurenscherm met hoge resolutie biedt persoonlijke
instelmogelijkheden. Voorgeprogrammeerde programma’s als
EnergySaver, MaxPerformance, Party of Holiday ondersteunen de
beste bewaarmogelijkheden.
Day-to-Day

Party

Het Day-to-Day programma is gericht op de
dagelijkse wensen. Het biedt de zuinigste en
beste koelprestaties voor de standaard ingestelde koel- en vriestemperatuur.

Het Party programma is ideaal als voorbereiding van een feestje: SuperCool en SuperFrost
worden geactiveerd om tijdelijk grotere hoeveelheden levensmiddelen extra snel af te koelen.
Met de BottleTimer kunnen dranken snel worden
gekoeld. Bij modellen met een IceMaker wordt
de productie van ijsklontjes gemaximaliseerd.

EnergySaver programma
Het EnergySaver programma verlaagt het energieverbruik nog verder dan het lage verbruik
van de standaard instellingen. Om energie te
besparen wordt de temperatuur in het koel- en
vriesdeel licht verhoogd. In het display verschijnen bespaartips om de energiekosten verder te
verminderen.

MaxPerformance
Met het MaxPerformance programma levert
het apparaat de hoogste koelprestaties.
Hiervoor worden lagere temperaturen voor het
koel- en vriesdeel ingesteld.
Holiday
Het Holiday programma minimaliseert het
energieverbruik tijdens langere afwezigheid.
Het koeldeel wordt op +15 °C ingesteld en de
vriezer op −18 °C.
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Uw intelligente koelkast
voor uw SmartHome.
De digitale oplossingen van Liebherr maken het dagelijkse
leven gemakkelijker. Zo herinnert bijvoorbeeld de geïntegreerde
BottleTimer van uw koel/vriescombinatie via uw intelligente
verlichtingssysteem dat er nog flessen in het vriesvak liggen.
Gebarsten flessen behoren nu tot het verleden. Integreer uw
Liebherr-apparaat eenvoudig met de SmartDeviceBox in
bestaande SmartHome-oplossingen of bedien uw apparaat
gemakkelijk onderweg via de SmartDevice-app. SmartDevice
van Liebherr – voor meer comfort in uw dagelijks leven.
SmartHome – technologie die het dagelijks leven eenvoudiger maakt
Met de optioneel te verkrijgen
SmartDeviceBox kunnen koel, vries- en
wijnkasten met de SmartDevice-app op
uw smartphone en via cloud gebaseerde
diensten als Amazon Alexa via spraak
worden bediend. Statusberichten, bijvoorbeeld over stroomuitval of geopende
deuren, kunnen ook als pushbericht
rechtstreeks naar uw mobiele telefoon
worden verzonden. Een service die uw
dagelijks leven merkbaar eenvoudiger
maakt. De SuperCool-functie van uw
koelkast kan bijvoorbeeld automatisch
worden gestart wanneer u de supermarkt
betreedt. Thuis bewaart u vervolgens
uw gekochte voedingsmiddelen
vitaminevriendelijk op maximale koeling –
gemakkelijker gaat het niet.

Deze en andere toepassingen met verschillende SmartHome-systemen maken
onze apparaten elke dag meer compatibel. Een Liebherr koelkast kan dus
naadloos worden geïntegreerd in uw
SmartHome. Dankzij IFTTT kan deze met
individueel gedefinieerde regels volgens
uw wensen steeds intelligenter worden
bediend.
Een groot deel van het assortiment huishoudelijke koel- en vrieskasten is voorbereid voor de SmartDevice-technologie.
Koop de SmartDeviceBox en u profiteert
direct van tal van functies die uw
dagelijks leven merkbaar gemakkelijker
maken.

Modellen met deze
afbeelding zijn standaard
uitgerust met de
SmartDeviceBox.

Meer informatie op
www.koelen.nl/liebherr-smartdevice
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Marktvers uit je
eigen keuken.
BioFresh is de technologie voor op gezondheid georiënteerde
genieters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0 °C
en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen
hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de
traditionele groenteladen.
Aanzienlijk langer houdbaar

Minder verpakking - goed voor het milieu

Voor het bewaren van vlees, vis, kaas en
zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. De Fruit & Vegetable-Safe
met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor langere houdbaarheid van
groente en fruit. De hoge luchtvochtigheid
in de bewaaromgeving zorgt ervoor dat
groente en fruit zijn natuurlijke vocht behoudt. Bijzonder is dat het vitaminegehalte
van veel groente- en fruitsoorten zelfs
toeneemt. Dankzij de regelbare luchtvochtigheid kan de Fruit & Vegetable-Safe
ook als DrySafe worden ingesteld.

Er wordt meer en meer verpakkingsmateriaal geproduceerd, dit schaadt ons milieu.
Groenten en fruit worden zonder verpakking in de Fruit & Vegetable-Safe bewaard
waardoor het langer vers blijft en er minder
verpakkingsmateriaal nodig is.
Het FlexSystem (als accessoire leverbaar)
biedt een flexibele indeling en zorgt hierdoor voor een beter overzicht en sortering
van de levensmiddelen.

BioFresh-Plus
BioFresh-Plus is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de
temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2 °C.
In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.
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Side-by-Side combinaties

SBSes 8496
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Side-by-Side combinaties

Kwaliteit tot in detail

In het wijnbewaargedeelte van de SBSes 8496
kunnen wijnen in twee apart regelbare zones tussen
de +5 °C en +20 °C worden bewaard. Rode en witte wĳnen kunnen zo gelĳktĳdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard, of stel één van de zones
in op +12 °C voor het langdurig bewaren van wijnen.
Geopende flessen kunnen geconditioneerd worden
bewaard op het half opklapbare houten plateau.

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van
vingerafdrukken tot een minimum en is met een
microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De
harde en krasvaste beschermlaag biedt een
duurzame bescherming.

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net boven
de 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen
aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen. De DrySafe met lage luchtvochtigheid is ideaal voor
vlees, vis, kaas en zuivel terwijl de Fruit & Vegetable-Safe met hoge luchtvochtigheid ideaal is voor groente
en fruit
BioFresh-Plus is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de
bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op –2 °C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.

Energiezuinig met een lage warmteafgifte:
duurzame LED’s zorgen voor een perfecte
verlichting van het interieur. De LED verlichting
is plaatsbesparend geïntegreerd voor een
maximaal gebruik van de binnenruimte –
zonder in te boeten op inhoud.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem
dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw
handen vol heeft is een klein zetje voldoende
om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht
te laten sluiten.

NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie
voert warmte en vocht af waardoor er geen
ijsvorming in uw vriezer meer ontstaat. Hierdoor
worden de levensmiddelen niet meer met rijp
bedekt en hoeft u nooit meer te ontdooien.

De IceMaker met vaste wateraansluiting
zorgt automatisch voor voldoende ijsblokjes.
Met 1 druk op de knop schakelt u de IceMaker
uit, handig indien u voor langere tĳd afwezig
bent.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
24
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SBSes 8483
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Premium

SWTNes 4285

SKBes 4380

SBNes 4285

SKes 4370

PremiumPlus

PremiumPlus

Premium

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 187 / 0,512 kWh ¹
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48
Inhoud totaal ²: 289 l
Totale inhoud: Wijn: 156,4 l / Diepvriesgedeelte: 132,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 68,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 371 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 311 l
Totale inhoud: BioFresh: 179,1 l / Diepvriesgedeelte: 132,8 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
wijn- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm wijn- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
BioFresh- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Wijngedeelte
· 2 apart regelbare temperatuurzones,
regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C

· Getinte isolatieglasdeur met UV
bescherming
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van
verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in
te schakelen ventilator
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 4
uittrekbaar op telescooprails en 2
opklapbaar
· LED plafondverlichting permanent in te
schakelen, stapsgewijs dimbaar
Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, in hoogte
verstelbare rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 3.599

Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Safe

· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar
· Bovenste BioFresh-Safe is in zijn
geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C
in te stellen
Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.300

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· 2 GlassLine draagplateaus in het
BioFresh gedeelte, waarvan 1
deelbaar
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

↓

121

PremiumPlus

↑

↑

SBSes 8496

↓

Side-by-Side combinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 78 / 0,213 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 395 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting met softstart
· 2 BioCool laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.900

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.599
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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SBSes 8773

121

Premium

SGNbs 4385

SKBbs 4370

SGNes 4375

SKBes 4370

Premium

Premium

Premium

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 372 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 9 diepvriesladen, waarvan 5 op
telescooprails en 1 op rolwieltjes,
VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
· IJsblokjesvoorraad 0,8 kg
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.349

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.050

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op
telescooprails en 1 op rolwieltjes,
VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.999

↓

121

Premium

↑

↑

SBSbs 8683

↓

Side-by-Side combinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 372 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

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

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.000

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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SBS 7242

121

Comfort

SGNef 3036

SKef 4260

SGN 3036

SK 4260

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 306 / 0,838 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 268 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 151 / 0,413 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 385 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 306 / 0,838 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 268 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 151 / 0,413 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 385 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,5 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15,9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op telescooprails

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,5 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15,9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering links, vast
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.299

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering rechts, vast
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.300

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering links, vast
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.199

↓

121

Comfort

↑

↑

SBSef 7242

↓

Side-by-Side combinaties

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering rechts, vast
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.200

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

31

Stel zelf uw ideale
Side-by-Side
samen
Sommige vrijstaande Liebherr apparaten kunt u combineren tot
uw ideale Side-by-Side koel- en vriescombinatie.
Er zijn negen verschillende combinaties mogelijk die op pagina
34 worden getoond. De koelkast moet altijd aan de rechterkant
worden geplaatst. Dankzij de verwarmde zijwanden kunnen de
apparaten probleemloos direct tegen elkaar worden gemonteerd zodat optisch één apparaat ontstaat.
Zo geniet u dus van alle voordelen van Liebherr op één plek:
BioFresh voor superlange versheid, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een royale koelruimte en het comfort van nooit
meer ontdooien dankzij de NoFrost diepvriezer.
Stel uw eigen koelmeubel samen op www.koelen.nl.

SBSes 8483
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Side-by-Side combinatiemogelijkheden

Side-by-Side combinatie apparaten

Stel zelf uw ideale
Side-by-Side
samen:
Combineer SKBes 4380 met

of met

+

of met

60

↓

↑

60

↓

↑

SBNes 4285

SGNes 4375

SKBes 4380

SKBes 4370

PremiumPlus

Premium

SWTNes 4285
Energie-efficiëntieklasse:

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

Combineer SKBes 4370 met

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 371 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 372 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

SBNes 4285

of met

+

of met

SGNes 4375

SWTNes 4285

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

Combineer SKes 4370 met
SBNes 4285

of met

+

of met

SGNes 4375

SWTNes 4285

SBNes 4285
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SGNes 4375

SWTNes 4285

Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Safe

· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar
· Bovenste BioFresh-Safe is in zijn
geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C
in te stellen
Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.300

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.000

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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SKes 4370

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

Premium

Premium

Premium

PremiumPlus

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 78 / 0,213 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 395 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 311 l
Totale inhoud: BioFresh: 179,1 l / Diepvriesgedeelte: 132,8 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
BioFresh- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting met softstart
· 2 BioCool laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.900

BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· 2 GlassLine draagplateaus in het
BioFresh gedeelte, waarvan 1
deelbaar
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op
telescooprails en 1 op rolwieltjes,
VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

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

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.599
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¹

Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.999
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Side-by-Side combinatie apparaten

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 187 / 0,512 kWh ¹
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48
Inhoud totaal ²: 289 l
Totale inhoud: Wijn: 156,4 l / Diepvriesgedeelte: 132,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 68,5 ¹
Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
wijn- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm wijn- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Wijngedeelte
· 2 apart regelbare temperatuurzones,
regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C

· Getinte isolatieglasdeur met UV
bescherming
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van
verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in
te schakelen ventilator
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 4
uittrekbaar op telescooprails en 2
opklapbaar
· LED plafondverlichting permanent in te
schakelen, stapsgewijs dimbaar
Uitrustingsvoordelen
· Zijwandverwarming
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, in hoogte
verstelbare rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering links, wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 3.599

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

CBNes 4878
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Overzicht koel/vriescombinaties
en koel/vrieskasten
De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties en koel/vrieskasten bieden
voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en
NoFrost of SmartFrost. De apparaten met de verschillende technologieën
zijn in diverse maten, materialen en kleuren verkrijgbaar.

Bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit,
vlees en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale
koeldeel. Via het touchscreen kan bovendien de temperatuur van de bovenste lade, of een deel
hiervan, worden ingesteld op –2 °C. In combinatie met de instelling DrySafe blijft vis nog langer vers.
Bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden
groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak
aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van
levensmiddelen te verlengen.

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen.
De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in
de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rĳp bedekt,
vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.
SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.
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Koel/vriescombinaties

Kwaliteit tot in detail

De diepvriesproducten worden met gekoelde
lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt
afgevoerd. Hierdoor blĳft het vriesdeel vrĳ
van ĳs en ontstaat geen rĳp op levensmiddelen. Dankzĳ NoFrost hoeft u nooit meer te
ontdooien.

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen
en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden.
Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Het GlassLine interieur is sterk, krasvrĳ en
eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas
gemaakte draagplateaus zĳn afgewerkt met
een edelstalen lĳst en naar behoefte in
hoogte verstelbaar.

Energiezuinig met een lage warmteafgifte:
duurzame LED’s zorgen voor een perfecte
verlichting van het interieur. De LED verlichting
is plaatsbesparend geïntegreerd voor een
maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder
in te boeten op inhoud.

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net boven
de 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen
aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen. De DrySafe met lage luchtvochtigheid is ideaal voor
vlees, vis, kaas en zuivel terwijl de Fruit & Vegetable-Safe met hoge luchtvochtigheid ideaal is voor groente
en fruit
BioFresh-Plus is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de
bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op –2 °C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.
De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers en biedt naast een handige bediening een goed
overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met
een schuif in te stellen.

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

Kwaliteit tot in detail

De deurgreep in geanodiseerd aluminium
of wit kunststof met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het openen van de deur
met een geringe krachtinspanning mogelijk.
Ook het kort na elkaar openen van de deur
is dankzij de hevelfunctie geen probleem.

De IceMaker met watertank zorgt voor
iedere gelegenheid automatisch voor
voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit.
Een vaste wateraansluiting is dankzij de
uitneembare watertank niet nodig.

DuoCooling: met twee volledig gescheiden
koelsystemen kan de temperatuur in het
koel- en vriesdeel apart worden ingesteld en
zijn deze apparaten geschikt voor onverwarmde ruimtes (> 0 °C). Doordat er geen
luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht
van geuren en uitdroging van levensmiddelen
voorkomen.

Het complete koelsysteem is bij de BluPerformance modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel
geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.

Door het uitnemen van een lade en het
daaronder geplaatste glasplateau ontstaat
een variabele diepvriesruimte. VarioSpace,
het handige systeem voor extra hoge
diepvriesproducten.

De BioFresh LED verlichting is in het onderste
draagplateau geïntegreerd. De energiezuinige,
krachtige en duurzame LED’s bieden een perfecte verlichting van de uitgetrokken BioFresh
lade en de daarin geplaatste levensmiddelen.

1. Aansluitsnoer met apparaatstekker 2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor 4. Plintventilator inclusief demper 5. Condensor 6. Dooiwater opvangschaal

Het 7" kleurenscherm met hoge resolutie is
in de deur geïntegreerd en biedt met de intuïtieve menu-navigatie vele instelmogelijkheden.
Via vooraf ingestelde programma’s kan de
werking van het apparaat worden aangepast
aan de gewenste situatie en wordt de beste
situatie voor het bewaren van voedingsmiddelen
gecreëerd.

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

Kwaliteit tot in detail

De comfortabele zelfsluiting met zachte
demping van de BioFresh safes met
SoftTelescopic is praktisch en veilig in
het dagelijks gebruik.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling
van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde
FreshAir filter reinigt de circulerende lucht en
neemt onaangename geuren snel op.
Op het bedieningspaneel wordt aangegeven
wanneer het filter moet worden vervangen.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem dempt
de beweging bĳ het sluiten van de deur. Zelfs bĳ
volle belading van de binnendeur garandeert dit
SoftSystem een bĳzonder zacht sluiten van de
deur. Alle deuren van BluPerformance modellen
beschikken over een 115° openingsbegrenzing. Naastliggende keukenmeubels of deuren
kunnen hierdoor niet beschadigen.

Het heldere 2,4" Touch Display met hoge
resolutie bevindt zich achter de deur en is
eenvoudig te bedienen.

De LED achterwandverlichting is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige,
milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED’s maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk
waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.

Een uniek uitrustingsdetail bĳ Premium koelkasten met BioFresh is het geïntegreerde flessenplateau. Naar wens kan de zich onder het
flessenplateau bevindende glasplaat worden
gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote
bekers of schalen.

De SuperCool automaat met een tijdelijke
schakeling naar +2 °C zorgt voor een
snellere afkoeling van verse levensmiddelen.
SuperFrost – hoeveelheid of tijdgestuurd –
laat de vriestemperatuur snel dalen naar
−32 °C, waarna grotere hoeveelheden verse
producten in de vriesladen kunnen worden
geplaatst.

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

De elektronische besturing zorgt voor een
nauwkeurige handhaving van de ingestelde
temperatuur. De werkelĳke temperatuur van
het koel- en vriesgedeelte kan in het display
worden afgelezen. Aanraken van de
tiptoetsen is voldoende om alle functies te
activeren.

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

CBNes 6256
PremiumPlus

Energie-efficiëntieklasse:
Energieverbruik jaar / 24h: 341 / 0,934 kWh
Inhoud totaal ¹: 522 l
Totale inhoud: Koeldeel: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Diepvriesgedeelte: 159,5 l
Geluidsniveau: 42 dB(A) / D
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 203,9 / 91 / 61,5

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

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft
voor iedere gelegenheid ĳsblokjes van de beste
kwaliteit voorradig. Een geïntegreerd waterfilter
zorgt voor een optimale waterkwaliteit bĳ de
productie van ĳsblokjes. De NoFrost-apparaten
van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en
vocht af waardoor er geen ĳsvorming in uw
vriezer meer ontstaat.

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

91
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Kwaliteit tot in detail

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Plintventilatie
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering links vast/rechts vast
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 4.899

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,9 kg
· IJsblokjesvoorraad 2,7 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

1 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Het 7" kleurenscherm met hoge resolutie is
in de deur geïntegreerd en biedt met de intuïtieve menu-navigatie vele instelmogelijkheden.
Via vooraf ingestelde programma’s kan de
werking van het apparaat worden aangepast
aan de gewenste situatie en wordt de beste
situatie voor het bewaren van voedingsmiddelen
gecreëerd.
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↑
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CBNes 5775

CBNef 5735

Premium

Premium

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 149 / 0,408 kWh
Inhoud totaal ²: 392 l
Totale inhoud: Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 111,6 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5

Energieverbruik jaar / 24h: 234 / 0,641 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 392 l
Totale inhoud: Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 111,6 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 392 l
Totale inhoud: Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 111,6 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5 ¹

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.449

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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70

CBNes 5778

Bedieningspaneel
· 7" kleurendisplay in de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem dempt
de beweging bĳ het sluiten van de deur. Zelfs bĳ
volle belading van de binnendeur garandeert dit
SoftSystem een bĳzonder zacht sluiten van de
deur. Alle deuren van BluPerformance modellen
beschikken over een 115° openingsbegrenzing. Naastliggende keukenmeubels of deuren
kunnen hiermee niet beschadigen.

70

↓

↑

Koel/vriescombinaties

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.349

¹

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.999

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 5745

CNef 5735

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 411 l
Totale inhoud: Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IceMaker met watertank
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 2,2 kg
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.949

70

↓

↑

70

↓

↑

Koel/vriescombinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 410 l
Totale inhoud: Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 111,6 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.799
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 5735 in wit (blz. 74), € 1.649

CNef 5745
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 4735

CNbs 3915

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.349
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 3915 met edelstaal front,
€ 1.149
CN 3915 in wit (blz. 74), € 999

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12,1 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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60

↓

↑

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 260 / 0,712 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 350 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,4 l / Diepvriesgedeelte: 128,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.499

60

CNel 4713

Energieverbruik jaar / 24h: 210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 354 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,3 l / Diepvriesgedeelte: 132,1 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

60

↓

↑

60

↓

↑

Koel/vriescombinaties

CNel 4213

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 334 l
Totale inhoud: Koeldeel: 199,4 l / Diepvriesgedeelte: 134,8 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 300 l
Totale inhoud: Koeldeel: 165,6 l / Diepvriesgedeelte: 134,8 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 949

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 849

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9,5 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4713 in wit (blz. 75), € 899

Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4213 in wit (blz. 75), € 799

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9,5 kg

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNes 4898

CBNbs 4878

CBNies 4878

CBNbs 4875

PremiumPlus

Premium

Premium

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 182 / 0,498 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 349 l
Totale inhoud: Koeldeel: 147,5 l / BioFresh: 97,9 l / Diepvriesgedeelte: 104,2 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 7" kleurendisplay in de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

· Bovenste BioFresh-Safe is in zijn
geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C
in te stellen

Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· BioFresh-Plus
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar,
1 FlexSysteem

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, waarvan 1 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting
3/4"
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.899

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 182 / 0,498 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 182 / 0,498 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 7" kleurendisplay in de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 7" kleurendisplay in de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat,
hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.399

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

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.299
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Koel/vriescombinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 145 / 0,397 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op
rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.249
Kleur-/materiaalvarianten:
CBNes 4875 in edelstaal, € 2.149

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBNbs 4835

CBNef 4835

CNbs 4835

CNef 4845

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 227 / 0,621 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.749
Kleur-/materiaalvarianten:
CBN 4835 in wit (blz. 76), € 1.449
CBNef 4835 met edelstaal front
(blz. 58), € 1.549

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 227 / 0,621 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.549
Kleur-/materiaalvarianten:
CBN 4835 in wit (blz. 76), € 1.449
CBNbs 4835 in BlackSteel
(blz. 58), € 1.749

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

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 365 l
Totale inhoud: Koeldeel: 262,3 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.599
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4835 in wit (blz. 76), € 1.299
CNef 4835 met edelstaal front,
€ 1.399
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Koel/vriescombinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 204 / 0,558 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 366 l
Totale inhoud: Koeldeel: 262,3 l / Diepvriesgedeelte: 104,0 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IceMaker met watertank
· IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
· IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.699
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 4835 zonder IceMaker,
€ 1.399

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNbs 4015

CNef 4015

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 245 / 0,671 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 365 l
Totale inhoud: Koeldeel: 270,5 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 10,8 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.299
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4015 in wit (blz. 77), € 999
CNef 4015 met edelstaal front
(blz. 60), € 1.099

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.099
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4015 in wit (blz. 77), € 999
CNbs 4015 in BlackSteel
(blz. 60), € 1.299

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 10,8 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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CNPef 4833

Energieverbruik jaar / 24h: 245 / 0,671 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 365 l
Totale inhoud: Koeldeel: 270,5 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
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Koel/vriescombinaties

CNPel 4813

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 999

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNP 4813 in wit (blz. 77), € 849
CNPef 4813 met edelstaal front
€ 949

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 4813

Energie-efficiëntieklasse:

CPel 4813

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 343 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 99,9 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNel 4813 in edelstaal-look, € 849
CN 4813 in wit (blz. 78), € 799

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 849
Kleur-/materiaalvarianten:
CP 4813 in wit (blz. 78), € 799

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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CNef 3515

Comfort

Comfort

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 200 / 0,547 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 325 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,3 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.299
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4335 in wit (blz. 79), € 1.199
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CNef 4335

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 251 / 0,687 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

↑
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↓

↑

60

↓

↑

Koel/vriescombinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 317 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,4 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 999
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 3515 in wit (blz. 79), € 899

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,32 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNPef 4333

Energie-efficiëntieklasse:

CNPel 4313

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNef 4313

¹

Energie-efficiëntieklasse:
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Koel/vriescombinaties

CNel 4313

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 157 / 0,431 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 749

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNP 4313 in wit (blz. 80), € 749
CNPef 4313 met edelstaal front
€ 849

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

¹

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4313 in wit (blz. 80), € 699
CNel 4313 in edelstaal-look
(blz. 65), € 749
CNfb 4313 in FrozenBlue
(blz. 66), € 799
CNno 4313 in NeonOrange
(blz. 66), € 799
CNkw 4313 in KiwiGreen
(blz. 67), € 799

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CN 4313 in wit (blz. 80), € 699
CNef 4313 met edelstaal front
(blz. 65), € 799
CNfb 4313 in FrozenBlue
(blz. 66), € 799
CNno 4313 in NeonOrange
(blz. 66), € 799
CNkw 4313 in KiwiGreen
(blz. 67), € 799

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNfb 4313

Energie-efficiëntieklasse:

CNno 4313

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CNkw 4313

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: NeonOrange / NeonOrange
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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CPel 4313

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: FrozenBlue / FrozenBlue
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
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Koel/vriescombinaties

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: KiwiGreen / KiwiGreen
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 309 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 99,9 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 749
Kleur-/materiaalvarianten:
CP 4313 in wit (blz. 81), € 699

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 3735

CNef 3115

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 275 l
Totale inhoud: Koeldeel: 172,3 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.249

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 280 / 0,767 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 296 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84,1 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 181,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

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

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899
Kleur-/materiaalvarianten:
CN 3115 in wit (blz. 81), € 799

↓

55

CUel 3331

Energieverbruik jaar / 24h: 235 / 0,643 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 269 l
Totale inhoud: Koeldeel: 174,4 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

↑

↓

55

CUef 3331

Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 699
Kleur-/materiaalvarianten:
CU 3331 in wit (blz. 83), € 599
CUel 3331 in edelstaal-look
(blz. 69), € 649

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 280 / 0,767 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 296 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84,1 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 181,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte,
draaiknop
· Regelbare koelcircuits: 1
· CoolPlus functie
Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 649
Kleur-/materiaalvarianten:
CU 3331 in wit (blz. 83), € 599
CUef 3331 met edelstaal front
(blz. 69), € 699

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 7,3 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

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

60

↓

↑

60

↓

Koel/vrieskasten

↑

Koel/vriescombinaties

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CUel 2831

Energie-efficiëntieklasse:

CUfb 2831

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CUno 2831

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CUkw 2831

¹

Energie-efficiëntieklasse:

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

Koel/vrieskasten

CUel 2331

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 265 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 265 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: FrozenBlue / FrozenBlue
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 265 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: NeonOrange / NeonOrange
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 265 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: KiwiGreen / KiwiGreen
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 210 l
Totale inhoud: Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 137,2 / 55 / 63 ¹

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

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

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

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

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

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Kleur-/materiaalvarianten:
CU 2831 in wit (blz. 83), € 549

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549
Kleur-/materiaalvarianten:
CU 2331 in wit (blz. 83), € 499

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

Kwaliteit tot in detail

De LED achterwandverlichting is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED’s maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn. Een uniek uitrustingsdetail bĳ Premium koelkasten met
BioFresh is het geïntegreerde flessenplateau. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende
glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het gehele interieur.
Het geïntegreerde FreshAir filter reinigt de
circulerende lucht en neemt onaangename
geuren snel op. Op het bedieningspaneel
wordt aangegeven wanneer het filter moet
worden vervangen.

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor
een opgeruimde koelkast. Het is de ideale
bewaarplaats voor kleine levensmiddelen
zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte
verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de
in de zijwand geïntegreerde houders in het
koeldeel worden geplaatst.

De LED plafondverlichting met energiezuinige, krachtige en duurzame LED’s is vlak in
het plafond van de koelruimte geïntegreerd.
Hierdoor kan meer gebruik worden gemaakt
van de koelruimte, die helder en gelijkmatig
wordt verlicht.

De BioCool-Box maakt vochtregulering in
de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is
gemonteerd op licht lopende rollers en biedt
naast een handige bediening een goed
overzicht van de opgeslagen producten.
De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is
aan de voorzijde met een schuif in te stellen.

Het heldere Touch Display met hoge resolutie
bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te
bedienen.

Kenmerken van de Comfort GlassLine zĳn
de in hoogte verstelbare deurvakken met
glasbodem en een sterke kunststof omlĳsting.
De vakdiepte biedt ook plaats voor extra
grote verpakkingen van 2 liter.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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CN 5735

CN 3915

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 5735 met edelstaal front
(blz. 53), € 1.799

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 999
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 3915 met edelstaal front,
€ 1.149
CNbs 3915 in BlackSteel
(blz. 54), € 1.349

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12,1 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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60

↓

↑

↓

↑

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 260 / 0,712 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 350 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,4 l / Diepvriesgedeelte: 128,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.649

60

CN 4713

Energieverbruik jaar / 24h: 210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 410 l
Totale inhoud: Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 111,6 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 70 / 66,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Aluminium grepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

60

↓

↑

70

↓

↑

Koel/vriescombinaties

CN 4213

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 334 l
Totale inhoud: Koeldeel: 199,4 l / Diepvriesgedeelte: 134,8 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 300 l
Totale inhoud: Koeldeel: 165,6 l / Diepvriesgedeelte: 134,8 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9,5 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNel 4713 in edelstaal-look
(blz. 55), € 949

Kleur-/materiaalvarianten:
CNel 4213 in edelstaal-look
(blz. 55), € 849

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9,5 kg

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CBN 4835

CN 4835

CN 4015

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 227 / 0,621 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 351 l
Totale inhoud: Koeldeel: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 1 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.449
Kleur-/materiaalvarianten:
CBNef 4835 met edelstaal front
(blz. 58), € 1.549
CBNbs 4835 in BlackSteel
(blz. 58), € 1.749

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 365 l
Totale inhoud: Koeldeel: 262,3 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.299
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 4835 met edelstaal front,
€ 1.399
CNbs 4835 in BlackSteel
(blz. 59), € 1.599

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

CNP 4813

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 245 / 0,671 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 365 l
Totale inhoud: Koeldeel: 270,5 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 10,8 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 999
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 4015 met edelstaal front
(blz. 60), € 1.099
CNbs 4015 in BlackSteel
(blz. 60), € 1.299

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 849
Kleur-/materiaalvarianten:
CNPel 4813 in edelstaal-look
(blz. 61), € 899
CNPef 4813 met edelstaal front
€ 949

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CN 4813

Energie-efficiëntieklasse:

CP 4813

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 343 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 99,9 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNel 4813 in edelstaal-look
(blz. 62), € 849
CNef 4813 met edelstaal front
(blz. 62), € 899

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799
Kleur-/materiaalvarianten:
CPel 4813 in edelstaal-look
(blz. 62), € 849

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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CN 3515

Comfort

Comfort

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 200 / 0,547 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 325 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,3 l / Diepvriesgedeelte: 103,5 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.199
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 4335 met edelstaal front
(blz. 63), € 1.299
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CN 4335

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 251 / 0,687 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 243,2 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade
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Koel/vriescombinaties

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 317 l
Totale inhoud: Koeldeel: 222,4 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 899
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 3515 met edelstaal front
(blz. 63), € 999

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,32 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CNP 4313

CN 4313

CP 4313
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Koel/vriescombinaties

CN 3115
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 246 / 0,674 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 310 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 100,9 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel:
akoestisch

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 749

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 699

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNPel 4313 in edelstaal-look
(blz. 64), € 799
CNPef 4313 met edelstaal front
€ 849

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

Kleur-/materiaalvarianten:
CNel 4313 in edelstaal-look
(blz. 65), € 749
CNfb 4313 in FrozenBlue
(blz. 66), € 799
CNno 4313 in NeonOrange
(blz. 66), € 799
CNkw 4313 in KiwiGreen
(blz. 67), € 799
CNef 4313 met edelstaal front
(blz. 65), € 799

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

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 309 l
Totale inhoud: Koeldeel: 209,4 l / Diepvriesgedeelte: 99,9 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Verticaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 699
Kleur-/materiaalvarianten:
CPel 4313 in edelstaal-look
(blz. 67), € 749

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 235 / 0,643 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 269 l
Totale inhoud: Koeldeel: 174,4 l / Diepvriesgedeelte: 95,3 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en vriesdeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: optisch
en akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· LED plafondverlichting
· 2 groente / fruitladen op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 799
Kleur-/materiaalvarianten:
CNef 3115 met edelstaal front
(blz. 68), € 899

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 11,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 7,3 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vrieskasten

Voor het liggend bewaren van flessen biedt
het flessendraagrooster zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen
hierop snel en plaatsbesparend worden
gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes
te plaatsen.

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen
en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden.
Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

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

De LED verlichting is vlak op de zĳwand
geplaatst. Hierdoor ontstaat meer ruimte om
producten te plaatsen en geeft de LED lichtunit
een heldere verlichting van de koelruimte. De
CoolPlus schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de
kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur
lager is dan +18 °C perfect blijft functioneren.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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CU 3331

Energie-efficiëntieklasse:

CU 2831

¹

Energie-efficiëntieklasse:
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Kwaliteit tot in detail

CU 2331

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 280 / 0,767 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 296 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84,1 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 181,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 265 l
Totale inhoud: Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 210 l
Totale inhoud: Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 53,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 137,2 / 55 / 63 ¹

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

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

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

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

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

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

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599
Kleur-/materiaalvarianten:
CUel 3331 in edelstaal-look (blz. 69), € 649
CUef 3331 met edelstaal front (blz. 69), € 699

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549
Kleur-/materiaalvarianten:
CUfb 2831 in FrozenBlue (blz. 70), € 649
CUno 2831 in NeonOrange (blz. 71), € 649
CUkw 2831 in KiwiGreen (blz. 71), € 649
CUel 2831 in edelstaal-look (blz. 70), € 599

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Verzonken greep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499
Kleur-/materiaalvarianten:
CUel 2331 in edelstaal-look (blz. 71), € 549

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koel/vrieskasten
Vriesdeel boven

CTNesf 3663

84

85

CTNesf 3663

CTPesf 3316

CTPesf 3016

Premium

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CTel 2931

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CTel 2531

¹

Energie-efficiëntieklasse:

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

↑

Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)

CTel 2131

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 257 / 0,704 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 306 l
Totale inhoud: Koeldeel: 247,5 l / Diepvriesgedeelte: 59,1 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 191,1 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 268 / 0,734 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 308 l
Totale inhoud: Koeldeel: 233,7 l / Diepvriesgedeelte: 75,0 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 176,1 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 253 / 0,693 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Totale inhoud: Koeldeel: 213,6 l / Diepvriesgedeelte: 62,8 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,1 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 231 / 0,632 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 51,5 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 157,1 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 212 / 0,580 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 233 l
Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 43,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 140,1 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 43,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 124,1 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· LED temperatuurdisplay voor koel- en vriesdeel
· Regelbare koelcircuits: 2
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm koel- en vriesdeel: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Regelbare koelcircuits: 1
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Regelbare koelcircuits: 1
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

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

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

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

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

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

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

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

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20,4 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,15 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16,9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,5 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 19,54 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,32 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17,12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,56 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,74 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

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

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

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

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 449

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2931 in wit (blz. 89), € 499

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2531 in wit (blz. 89), € 449

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2131 in wit (blz. 89), € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 799

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 749

Kleur-/materiaalvarianten:
CTP 3316 in wit (blz. 88), € 699

Kleur-/materiaalvarianten:
CTP 3016 in wit (blz. 88), € 649

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 12,95 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.049

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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CTP 3316

CTP 3016

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CT 2931

¹

Energie-efficiëntieklasse:

CT 2531

¹

Energie-efficiëntieklasse:

55

↓

↑

55

↓

↑

55

↓

↑

60

↓

↑

60

↓

↑

Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)

CT 2131

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 268 / 0,734 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 308 l
Totale inhoud: Koeldeel: 233,7 l / Diepvriesgedeelte: 75,0 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 176,1 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 253 / 0,693 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Totale inhoud: Koeldeel: 213,6 l / Diepvriesgedeelte: 62,8 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 161,1 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 231 / 0,632 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 51,5 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 157,1 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 212 / 0,580 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 233 l
Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 43,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 140,1 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 43,8 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 124,1 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Regelbare koelcircuits: 1
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Regelbare koelcircuits: 1
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

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

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

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

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

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

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

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

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20,4 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,15 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 16,9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,5 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 19,54 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,32 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17,12 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,56 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3,74 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

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

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

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

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 449

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Kleur-/materiaalvarianten:
CTel 2931 in edelstaal-look (blz. 87), € 549

Kleur-/materiaalvarianten:
CTel 2531 in edelstaal-look (blz. 87), € 499

Kleur-/materiaalvarianten:
CTel 2131 in edelstaal-look (blz. 87), € 449

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Kleur-/materiaalvarianten:
CTPesf 3316 met edelstaal front (blz. 86), € 799

Kleur-/materiaalvarianten:
CTPesf 3016 met edelstaal front (blz. 86), € 749

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Koelkasten

KBef 4330

90

91

Koelkasten

Kwaliteit tot in detail

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling
van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde
FreshAir filter reinigt de circulerende lucht en
neemt onaangename geuren snel op. Op
het bedieningspaneel wordt aangegeven
wanneer het filter moet worden vervangen.

Het in de deur geïntegreerde SoftSystem
dempt de beweging bĳ het sluiten van de
deur. Zelfs bĳ volle belading van de binnendeur garandeert dit SoftSystem een bĳzonder
zacht sluiten van de deur.

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net
boven de 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen
en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen. De DrySafe met lage luchtvochtigheid
is ideaal voor vlees, vis, kaas en zuivel terwijl de Fruit & Vegetable-Safe met hoge luchtvochtigheid ideaal
is voor groente- en fruit.

Het heldere 2,4" Touch Display met hoge
resolutie bevindt zich achter de deur en is
eenvoudig te bedienen.
De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.
De BioCool-Box is gemonteerd op lichtlopende telescooprails en biedt naast een handige bediening een
goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde
met een schuif in te stellen.

Energiezuinig met een lage warmte afgifte:
duurzame LED’s zorgen voor een perfecte
verlichting van het interieur. De LED verlichting
is plaatsbesparend geïntegreerd voor een
maximaal gebruik van de binnenruimte – zonder
in te boeten op inhoud.

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

Kwaliteit tot in detail

De LED achterwandverlichting is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED’s maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor
levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.

Het deurrubber is makkelijk te reinigen of te
vervangen. De magneetsluiting aan 4 zijdes
voorkomt koudeverlies en biedt de beste
hygiëne voor uw levensmiddelen. De kleur
van het rubber is afgestemd op het design
van de kast.

Het GlassLine interieur is sterk, krasvrĳ en
eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas
gemaakte draagplateaus zĳn afgewerkt met
een edelstalen lĳst en naar behoefte in hoogte
verstelbaar.

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van
vingerafdrukken tot een minimum en is met een
microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De
harde en krasvaste beschermlaag biedt een
duurzame bescherming.

Een uniek uitrustingsdetail bĳ Premium koelkasten met BioFresh is het geïntegreerde flessenplateau. Naar wens kan de zich onder het
flessenplateau bevindende glasplaat worden
gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote
bekers of schalen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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KBbs 4374

KBes 4374

KBbs 4370

KBies 4370

Premium

Premium

Premium

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 182,9 l / BioFresh: 137,2 l / Diepvriesgedeelte: 24,1 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 13 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 2.049

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 344 l
Totale inhoud: Koeldeel: 182,9 l / BioFresh: 137,2 l / Diepvriesgedeelte: 24,1 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

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

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 13 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.899

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

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 107 / 0,293 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 372 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 107 / 0,293 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 372 l
Totale inhoud: Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur,
Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome,
SmartDeviceBox inbegrepen
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Variabel flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.849
Kleur-/materiaalvarianten:
KBies 4370 in edelstaal
(blz. 97), € 1.799

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met
flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
variabel, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting met softstart
· LED BioFresh verlichting
· LED achterwandverlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic
sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.799
Kleur-/materiaalvarianten:
KBbs 4370 in BlackSteel
(blz. 97), € 1.849

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Kef 4370

KBef 4330

Premium

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Het deurrubber is makkelijk te reinigen of te
vervangen. De magneetsluiting aan 4 zijdes
voorkomt koudeverlies en biedt de beste
hygiëne voor uw levensmiddelen. De kleur
van het rubber is afgestemd op het design
van de kast.
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Koelkasten

Kef 4330
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 78 / 0,213 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 395 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 371 l
Totale inhoud: Koeldeel: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of
Dry-Safe instelbaar

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje variabel
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 BioCool laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje variabel,
botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting met softstart
· 2 BioCool laden op telescooprails
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.499

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.399
Kleur-/materiaalvarianten:
KB 4330 in wit (blz. 102), € 1.299

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van
vingerafdrukken tot een minimum en is met een
microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De
harde en krasvaste beschermlaag biedt een
duurzame bescherming.

Energieverbruik jaar / 24h: 98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 395 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.199
Kleur-/materiaalvarianten:
K 4330 in wit (blz. 102), € 1.099
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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KBef 3730

Kef 3730

Ksl 3130

Ksl 2630

Kel 2834

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:
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¹

Energieverbruik jaar / 24h: 131 / 0,358 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 323 l
Totale inhoud: Koeldeel: 186,5 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 346 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 139 / 0,380 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 297 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 131 / 0,358 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 248 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 63,1 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 250 l
Totale inhoud: Koeldeel: 229,8 l / Diepvriesgedeelte: 21,1 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 140,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave koelgedeelte
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave koelgedeelte
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 749

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Kleur-/materiaalvarianten:
K 3130 in wit (blz. 104), € 699

Kleur-/materiaalvarianten:
K 2630 in wit (blz. 104), € 599

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.299

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje variabel
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op telescooprails
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.099

Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699
Kleur-/materiaalvarianten:
K 2834 in wit (blz. 105), € 649

Kleur-/materiaalvarianten:
K 3730 in wit (blz. 103), € 999
1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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KB 4330

K 4330

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 371 l
Totale inhoud: Koeldeel: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 395 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koel- en BioFresh-gedeelte
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED plafondverlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails,
waarvan 2 variabel als Fruit &
Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.299
Kleur-/materiaalvarianten:
KBef 4330 met edelstaal front
(blz. 98), € 1.399

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 2 BioCool laden op telescooprails

Kleur-/materiaalvarianten:
Kef 4330 met edelstaal front
(blz. 99), € 1.199

K 3730
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 346 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor
koeldeel
· Geschikt voor SmartHome met
optionele SmartDeviceBox
· SuperCool automaat met indicatie
resttijd
· Waarschuwing bij storing: optisch en
akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 1.099

Het heldere 2,4" Touch Display met hoge
resolutie bevindt zich achter de deur en is
eenvoudig te bedienen.
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De BioCool-Box maakt vochtregulering in de
lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op lichtlopende telescooprails en
biedt naast een handige bediening een goed
overzicht van de opgeslagen producten. De
luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de
voorzijde met een schuif in te stellen.

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

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

Koelgedeelte
· PowerCooling met FreshAir koolfilter
· Comfort GlassLine deurvakken met
flessenhouder, eierrekje variabel
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1
deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 BioCool lade op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd
hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij
frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes
achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW:
€ 999
Kleur-/materiaalvarianten:
Kef 3730 met edelstaal front
(blz. 100), € 1.099

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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K 3130

K 2630

K 2834

K 2340

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 139 / 0,380 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 297 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 131 / 0,358 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 248 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 63,1 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 250 l
Totale inhoud: Koeldeel: 229,8 l / Diepvriesgedeelte: 21,1 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 140,2 / 55 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 126 / 0,345 kWh
Inhoud totaal ²: 214 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 114 / 55 / 63

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave koelgedeelte
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave koelgedeelte
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599

Kleur-/materiaalvarianten:
Ksl 3130 in staalgrijs (blz. 101), € 749

Kleur-/materiaalvarianten:
Ksl 2630 in staalgrijs (blz. 101), € 649

Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte 4
· 4-sterren vriesvak
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
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Koelkasten

Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649
Kleur-/materiaalvarianten:
Kel 2834 in edelstaal-look (blz. 101), € 699

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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De relatieve luchtvochtigheid is in het
volledige interieur naar wens in te stellen op
„Dry“ of „Hydro“. Vlees, vis en bijna alle
zuivelproducten zijn zichtbaar langer te
bewaren bij instelling op „Dry“, groente en
fruit zijn veel langer te bewaren bij selectie
„Hydro“.
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Koelkast BioFresh

B 2830
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 65 / 0,178 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 161 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 66,5 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch
BioFresh-gedeelte
· Ventilator
· LED verlichting
· 5 BioFresh-Safes
· Naar keuze volledig HydroSafe of volledig DrySafe

B 2830
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BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genieters. Bewaard
bij een temperatuur van net boven 0 °C en
een ideale luchtvochtigheid behouden veel
levensmiddelen hun smaak, vitaminen en
mineralen aanzienlijk langer dan in de
traditionele groenteladen.

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.299

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Tafelmodel koelkasten

Kwaliteit tot in detail

Tafelmodel koelkasten

Met de mogelĳkheid om de deurscharniering te wisselen kan elk apparaat in iedere keukenopstelling
geplaatst worden. Tafelmodellen, met of zonder vriesvak, zijn leverbaar in 60, 55 en 50 cm breed.
Bij alle Comfort modellen is het 3 cm dikke bovenblad afneembaar. Bij plaatsing onder een werkblad is een
ruimte aan de achterkant (bovenzijde) van de koelkast noodzakelijk voor de warmteafvoer.

Kenmerken van de Comfort GlassLine zijn
de deurvakken met glasbodem en een
stijlvolle kunststof omlijsting. Voor het veilig
bewaren van flessen en levensmiddelen in de
binnendeur beschikken de deurvakken over
houders die u kunt verschuiven. De vakdiepte
biedt zelfs plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.

De CoolPlus schakelaar van Liebherr heeft
meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat
de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur
lager is dan +18 °C perfect blijft functioneren.
Daarnaast zorgt CoolPlus bij modellen met
een 4-sterren vriesvak tĳdelĳk voor extra
invriesvermogen zodat uw verse levensmiddelen sneller ingevroren kunnen worden.

TP 1720

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
108

109

Tafelmodel koelkasten

Kwaliteit tot in detail

Met druktoetsen kunt u de temperatuur van het koelgedeelte instellen waarna deze in het digitale display kan
worden afgelezen. De SuperCool automaat verlaagt de temperatuur in het koelgedeelte naar +2 °C – ideaal
voor het snel afkoelen van vers opgeslagen levensmiddelen.

In het 4-sterren vriesvak kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en voor lange tĳd worden bewaard.
Temperaturen van −18 °C en lager creëren een ideale bewaarplaats.

Het GlassLine interieur is sterk, krasvrĳ en
eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas
gemaakte draagplateaus zĳn afgewerkt met
een edelstalen lĳst en naar behoefte in hoogte
verstelbaar.

Veel plaats voor het opbergen van fruit en
groente bieden de praktische en gemakkelĳk
te reinigen groenteladen. Alle 55 en 50 cm
brede tafelmodellen beschikken over 1 kastbrede groentelade, die dankzij afgeronde
hoeken makkelijk uit te nemen is.

De afgeronde deurgreep zit op de ideale
hoogte, is stevig en zorgt voor een eenvoudige
opening.

De gehard glazen Premium GlassLine deurvakken met edelstalen steunrails en verschuifbare houders bieden ruim plaats aan grote
verpakkingen en flessen, zelfs met 2 liter
inhoud.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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TPesf 1714

TPesf 1710

Tsl 1414

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Tb 1400

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 183 / 0,501 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 143 l
Totale inhoud: Koeldeel: 126,0 l / Diepvriesgedeelte: 17,6 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 115 / 0,315 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 145 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: edelstaal / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 176 / 0,482 kWh
Inhoud totaal ²: 120 l
Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 14,5 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 50,1 / 62

Energieverbruik jaar / 24h: 114 / 0,312 kWh
Inhoud totaal ²: 136 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 50,1 / 62

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4,36 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Edelstalen stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Edelstalen stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte 4
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 5,35 kg
Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Edelstalen stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
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Tafelmodel koelkasten

Koelgedeelte
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Verzonken handgreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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TP 1764

TP 1744

TP 1444

TP 1424

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:
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Tafelmodel koelkasten

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 146 / 0,400 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 135 l
Totale inhoud: Koeldeel: 118,0 l / Diepvriesgedeelte: 17,7 l
Geluidsniveau: 34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 117 / 0,320 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 143 l
Totale inhoud: Koeldeel: 126,0 l / Diepvriesgedeelte: 17,6 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 113 / 0,309 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 120 l
Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 14,5 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 141 / 0,386 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 120 l
Totale inhoud: Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 14,5 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 50,1 / 62 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· CoolPlus functie

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4,7 kg

Diepvriesgedeelte 4
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4,29 kg

Diepvriesgedeelte 4
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4,8 kg

Diepvriesgedeelte 4
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4,8 kg

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte
afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 449

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499
Ook leverbaar als:
(146 kWh) € 449
TP 1724 in

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Ook leverbaar als:
(141 kWh) € 399
TP 1434 in

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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TP 1760

TP 1720

T 1810

TP 1410

T 1410

TX 1021

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

¹

55

Energieverbruik jaar / 24h: 93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 155 l
Geluidsniveau: 34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 92 / 0,252 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 145 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 118 / 0,323 kWh
Inhoud totaal ²: 161 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 60,1 / 62,8

Energieverbruik jaar / 24h: 114 / 0,312 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 136 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 114 / 0,312 kWh
Inhoud totaal ²: 136 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85 / 50,1 / 62

Energieverbruik jaar / 24h: 131 / 0,358 kWh
Inhoud totaal ²: 98 l
Totale inhoud: Koeldeel: 92,0 l / 0 sterren vriesvak: 6,0 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 63 / 55,4 / 62,4

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing
onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in
werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
· 0 sterren vriesvakje (0 °C tot -6 °C)

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 499

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 349

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 349

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder,
eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen

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

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 379

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

GN 4375
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Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

NoFrost modellen van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Verse levensmiddelen
worden met gekoelde lucht ingevroren en de
vochtige lucht wordt afgevoerd waardoor er
geen ĳsvorming in de vriezer ontstaat. Verpakkingen vriezen niet aan elkaar vast en u hoeft
nooit meer te ontdooien.

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen
en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden.
Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Werkt ook ‘s winters in een onverwarmde
schuur of garage. Alle diepvrieskisten en
diepvrieskasten met FrostProtect zijn
geschikt voor plaatsing in ruimtes met
omgevingstemperaturen vanaf –15 °C.

De inhoud van een uitgetrokken vrieslade
wordt helder met LED verlicht. LED verlichting
gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange
levensduur en geeft geen warmte af.

De statusindicator is onopvallend boven in de deur geïntegreerd. Hierdoor kan de werking van het apparaat
ook bij een gesloten deur snel en gemakkelijk worden gecontroleerd. Blauw licht geeft aan dat het apparaat
goed werkt. Bij een afwijkende situatie knippert rood licht en klinkt een alarmsignaal.

Om ook bij volle belading de diepvriesladen gemakkelijk te kunnen openen, lopen de laden bij BluPerformance
diepvrieskasten over licht lopende rollers. Voor het makkelijk pakken of bewaren van producten, kantelt bij
hogere apparaten de bovenste lade iets naar beneden. De onderste lade is vanwege de plaatsing en grootte
bijzonder geschikt voor het bewaren van ijs, kruiden en andere kleine verpakkingen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
120
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Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

De SuperFrost automaat maakt het invriezen
eenvoudig. Een snelle temperatuurdaling creëert
de koudereserve voor vitaminevriendelĳk invriezen. Na het invriesproces schakelt SuperFrost
automatisch uit. Liebherr adviseert om bij 2 kg
of meer in te vriezen verse producten altijd de
SuperFrost automaat te activeren.

De elektronische besturing met touch
bediening en digitale temperatuurweergave
waarborgt een nauwkeurige handhaving
van de geselecteerde temperatuur. Door
een zachte aanraking van het display kunnen
alle functies eenvoudig worden ingesteld.

Het complete koelsysteem is bij de BluPerformance modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel
geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.
1. Aansluitsnoer met apparaatstekker 2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor 4. Plintventilator inclusief demper 5. Condensor 6. Dooiwater opvangschaal

De transparante vriesladen zĳn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelĳkheden. De op telescopische rails uittrekbare
vriesladen van de Premium BluPerformance modellen kunnen moeiteloos worden geopend.

Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. VarioSpace, het handige
systeem voor extra hoge diepvriesproducten.
Alle grote laden hebben een uittrekstop, het uitvallen van een lade wordt hiermee voorkomen.

Wanneer u voor het bewaren van uw levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt,
kunt u met behulp van de optionele Vario
isolatieplaat ongebruikte vriesruimte van de
NoFrost modellen afsluiten. Het energieverbruik
kan zo tot maximaal 30% worden verminderd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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GNPef 2313

Comfort

Comfort

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 275 / 0,753 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 195 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

60

↓

↑

GNef 4335

Energie-efficiëntieklasse:

GN 5275
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Diepvrieskasten

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 799
Kleur-/materiaalvarianten:
GNP 2313 in wit (blz. 133), € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.349
Kleur-/materiaalvarianten:
GN 4335 in wit (blz. 128), € 1.249
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1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

125

GN 5275

GN 5235

Premium

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

NoFrost modellen van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Verse levensmiddelen
worden met gekoelde lucht ingevroren en de
vochtige lucht wordt afgevoerd waardoor er
geen ĳsvorming in de vriezer ontstaat. Verpakkingen vriezen niet aan elkaar vast en u hoeft
nooit meer te ontdooien.
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Diepvrieskasten

GN 4375
Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 179 / 0,490 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 369 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 195 / 70 / 75 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 224 / 0,613 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 369 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 195 / 70 / 75 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.549

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.399

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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De transparante vriesladen zĳn uitermate
praktisch: extra hoog, rondom gesloten en
uitneembaar. Ze garanderen een optimaal
overzicht en uitstekende bewaarmogelĳkheden. De op telescopische rails uittrekbare
vriesladen van de Premium BluPerformance
modellen kunnen moeiteloos worden geopend.

Energieverbruik jaar / 24h: 198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.399

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GN 4335

GNP 3056

Comfort

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 276 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 185 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 307 / 0,841 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 268 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 184,1 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,5 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,5 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 949

Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. VarioSpace, het handige
systeem voor extra hoge diepvriesproducten.
Alle grote laden hebben een uittrekstop, het uitvallen van een lade wordt hiermee voorkomen.
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Diepvrieskasten

GNP 3013
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 307 / 0,841 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 268 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 184,1 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
Diepvriesgedeelte 4
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,5 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,5 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Wanneer u voor het bewaren van uw levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt,
kunt u met behulp van de optionele Vario
isolatieplaat ongebruikte vriesruimte van de
NoFrost modellen afsluiten. Het energieverbruik
kan zo tot maximaal 30% worden verminderd.

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 849

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.249
Kleur-/materiaalvarianten:
GNef 4335 met Edelstaal front (blz. 125), € 1.349
1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GN 4635

GN 3735

GNP 2756

GNP 2713

GP 2733

Comfort

Comfort

Premium

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 320 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 175 / 70 / 75 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 235 / 0,643 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 238 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 291 / 0,797 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 231 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 164,4 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 291 / 0,797 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 231 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 164,4 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 262 / 0,717 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 224 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 164,4 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.299

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.149

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Diepvriesgedeelte 4
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,1 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,1 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,1 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,1 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
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Diepvrieskasten

Diepvriesgedeelte 4
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 749

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 799

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 899

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GN 4135

GN 3245

GNP 2356

GNP 2333

GP 2433

Comfort

Comfort

Premium

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 270 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 155 / 70 / 75 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 177 / 0,484 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 200 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 145 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 275 / 0,753 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 195 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 219 / 0,601 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 195 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 249 / 0,682 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 191 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 144,7 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.199

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,2 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 749

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699
Ook leverbaar als:
GNP 2313 in

(275 kWh) € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.099
Ook leverbaar als: GN 3235 in

(221 kWh) € 1.049

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,3 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 13,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
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Diepvrieskasten

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GN 3835

GN 2835

GNP 1956

GNP 1913

GP 2033

Comfort

Comfort

Premium

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 183 / 0,501 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 221 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 135 / 70 / 75 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 208 / 0,569 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 161 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 66,5 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 258 / 0,706 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 158 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 258 / 0,706 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 158 l
Geluidsniveau: 40 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 63 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 235 / 0,643 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 157 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 125 / 60 / 63 ¹

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
· 1 koude accu
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.099

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 949

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, VarioSpace
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,4 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 11,8 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 8,4 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 11,8 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
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Diepvrieskasten

Diepvriesgedeelte 4
· 5 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 699

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

Overzicht van de tafelmodel
diepvrieskasten

Tafelmodel diepvrieskasten

NoFrost of SmartFrost, de tafelmodel diepvrieskasten van Liebherr
bieden maximaal comfort. Liebherr heeft het ideale apparaat in
verschillende maten en uitvoeringen.

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer ontstaat.
Hierdoor worden uw levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan
elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.
SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Werkt ook ‘s winters in een onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskisten en
diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met
omgevingstemperaturen vanaf –15 °C.
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GNP 1066
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Tafelmodel diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail

Met druktoetsen kunt u de temperatuur van de vrieskast instellen, waarna deze op het digitale display kan
worden afgelezen. De SuperFrost automaat zorgt voor een snelle temperatuurdaling zodat producten
snel en met behoud van vitaminen worden ingevroren.

De transparante vriesladen hebben een attractief design en zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom
gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden.

Het bovenblad van de tafelmodel diepvrieskasten is krasvast en stevig uitgevoerd. Ideaal
om als extra werkruimte te gebruiken.

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen
en sneller ontdooien dankzij de gladde
afwerking van de binnenwanden.
Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

De FrostControl aanduiding bĳ Premium
modellen toont na een stroomstoring de
warmste temperatuur die in het vriesgedeelte
werd bereikt. Met deze informatie kunt u
na een stroomonderbreking de kwaliteit en
houdbaarheid van de diepvrieswaren
inschatten.

Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een
variabele diepvriesruimte. VarioSpace: het
handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste
ĳstaart een plaats kan worden gecreëerd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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GPesf 1476

Gsl 1223

GNP 1076

GN 1066

Premium

Comfort

Premium

Premium

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 102 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 213 / 0,583 kWh
Inhoud totaal ²: 97 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 55,3 / 62,4

Energieverbruik jaar / 24h: 149 / 0,407 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 99 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 232 / 0,635 kWh
Inhoud totaal ²: 99 l
Geluidsniveau: 41 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 60,2 / 62,8

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 649

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Edelstalen stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 599

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Edelstalen stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399
Kleur-/materiaalvarianten:
G 1223 in wit (blz. 143), € 329

Kleur-/materiaalvarianten:
GP 1476 in wit (blz. 142), € 449

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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Ook leverbaar als:
GNP 1066 in
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Tafelmodel diepvrieskasten

Energie-efficiëntieklasse:

(186 kWh) € 599

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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GP 1496

GP 1476

GP 1376

GP 1213

G 1223

GX 823

Premium

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energie-efficiëntieklasse:

¹

Energieverbruik jaar / 24h: 110 / 0,300 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 102 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 102 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 102 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 170 / 0,465 kWh ¹
Inhoud totaal ²: 97 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Energieverbruik jaar / 24h: 213 / 0,583 kWh
Inhoud totaal ²: 97 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 85,1 / 55,3 / 62,4

Energieverbruik jaar / 24h: 199 / 0,545 kWh
Inhoud totaal ²: 68 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 63,1 / 55,3 / 62,4

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 14,6 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Diepvriesgedeelte 4
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
· Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 359

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 329

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 329

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 449

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 399

Uitrustingsvoordelen
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 549
Ook leverbaar als:
(137 kWh per jaar) € 499
GP 1486 in

Kleur-/materiaalvarianten:
Gsl 1223 in staalgrijs (blz. 140), € 399

Kleur-/materiaalvarianten:
GPesf 1476 met Edelstaal front (blz. 140), € 599

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

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

CFd 2085
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Diepvrieskisten

Kwaliteit tot in detail

De Plus diepvrieskisten beschikken over een SoftSystem dekselsluiting. Bij het sluiten van de kist is een kleine
beweging voldoende om het deksel langzaam en zacht te laten sluiten.
Het innovatieve StopFrost biedt twee belangrijke voordelen: De rijpvorming in de vriesruimte en op
diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd waardoor ontdooien veel minder vaak nodig is.
Bovendien ontstaat bij het openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer waardoor de
diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.

Glad ingeschuimd. De condensor voor de
afgifte van warmte is rondom in de buitenwanden ingeschuimd. Daardoor functioneert
de kist vibratiearm en stil. Op de behuizing
ontstaat geen condens en de gladde buitenwand is gemakkelĳk te reinigen.

Werkt ook ‘s winters in een onverwarmde
schuur of garage. Alle diepvrieskisten en
diepvrieskasten met FrostProtect zijn
geschikt voor plaatsing in ruimtes met
omgevingstemperaturen vanaf –15 °C.

De geïntegreerde verlichting zorgt er voor
dat u altĳd goed zicht heeft op de ingevroren
voorraad. De voorraadmanden zĳn in te
hangen of stapelbaar, dankzĳ de keerbare
tilgrepen.

De modellen beschikken over een digitaal
temperatuurdisplay waarop nauwkeurig de
binnentemperatuur van de vriesruimte wordt
weergegeven. Met de SuperFrost automaat
worden levensmiddelen met behoud van
vitaminen ingevroren. Na het invriesproces
schakelt SuperFrost automatisch uit.

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

CFd 2505

CFd 2085

CFf 2500

CFf 2080

CFf 1870

Plus

Plus

Pure

Pure

Pure

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 188 / 0,515 kWh
Inhoud totaal ¹: 359 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,5 / 167,5 / 72,2

Energieverbruik jaar / 24h: 162 / 0,443 kWh
Inhoud totaal ¹: 248 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,5 / 125,5 / 72,2

Energieverbruik jaar / 24h: 324 / 0,887 kWh
Inhoud totaal ¹: 497 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,5 / 167,5 / 72,2

Energieverbruik jaar / 24h: 274 / 0,750 kWh
Inhoud totaal ¹: 353 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,5 / 125,5 / 72,2

Energieverbruik jaar / 24h: 249 / 0,682 kWh
Inhoud totaal ¹: 281 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf −15 °C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,5 / 104,5 / 72,2

Bedieningspaneel
· Bediening in behuizing, drukknop
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in behuizing, drukknop
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in behuizing, drukknop
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in behuizing, drukknop
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Dekselalarm: optisch en akoestisch

Bedieningspaneel
· Bediening in behuizing, drukknop
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· FrostControl
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte 4
· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
· 1 koude accu
· Dooiwaterafvoer
· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau,
ook als wateropvangschaal te gebruiken
· 5 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Diepvriesgedeelte 4
· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
· 1 koude accu
· Dooiwaterafvoer
· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau,
ook als wateropvangschaal te gebruiken
· 3 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken handgreep
· Dekselrubber wisselbaar
· Dekselscharnier met openingsbegrenzing
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken handgreep
· Dekselrubber wisselbaar
· Dekselscharnier met openingsbegrenzing
· Slot

Diepvriesgedeelte 4
· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde
verdamper
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
· Dooiwaterafvoer
· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te
gebruiken
· 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te
bestellen

Diepvriesgedeelte 4
· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde
verdamper
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
· Dooiwaterafvoer
· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te
gebruiken
· 2 draadmanden standaard, 3 als accessoire te
bestellen

Diepvriesgedeelte 4
· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde
verdamper
· LED verlichting
· Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
· Dooiwaterafvoer
· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar
invriesplateau, ook als wateropvangschaal te
gebruiken
· 2 draadmanden standaard, 2 als accessoire te
bestellen

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.399

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.099

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken handgreep
· Dekselrubber wisselbaar
· Dekselscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken handgreep
· Dekselrubber wisselbaar
· Dekselscharnier met openingsbegrenzing

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken handgreep
· Dekselrubber wisselbaar
· Dekselscharnier met openingsbegrenzing

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.299

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 999

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 849

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

WTes 5872
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Wijnkasten

Overzicht van de wijnkasten
+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C

De juiste temperatuur speelt in het hele wijnproces een belangrijke rol, van productie tot
opslag en wijnproeverij. Natuurlijk is een goed klimaat erg belangrijk tijdens de groei van
druiven, maar de juiste temperatuur tijdens het rijpingsproces en het langdurig bewaren is
zeker ook van invloed op de uiteindelijke kwaliteit en smaak. Dankzij een ideale serveertemperatuur komt een glas wijn pas echt tot zijn recht.

De Vinidor-serie
De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbewaaren wijnklimaatkasten optimaal in één apparaat. Deze serie biedt
twee of drie wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk van
elkaar op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen
bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun
eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook
wanneer u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, bieden
deze apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij
thuis organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op 3
verschillende temperaturen serveren.

De wijnbewaarkasten
+5 °C tot +20 °C
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Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden zijn
wijnbewaarkasten de beste keuze. Maar ook voor het bewaren
van grotere hoeveelheden op drinktemperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in
de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.
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Wijnkasten

Kwaliteit tot in detail

Het moderne LC Display met tiptoetsbediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van de tiptoetsen kunnen alle
functies eenvoudig worden ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm biedt informatie over onregelmatigheden,
zoals een deur die niet goed is gesloten.

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het
complete interieur gelijkmatig wordt verlicht.
Dankzij de minimale LED warmteafgifte
kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht
worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan
naar wens worden gedimd.

De hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme is ergonomisch afgestemd op iedere
deurhoogte en garandeert optimaal comfort bij het
openen van de deur. Deze functionele deurgreep
maakt het mogelijk met geringe inspanning de deur
te openen. Dankzij de getinte glasdeur worden
UV-stralen geﬁlterd zodat de wijnrijping niet door
het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.

Stabiele houten plateaus op telescooprails bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de
voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van
ﬂessen met Bordeauxformaat. Als de ﬂessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit
van de wijnkast worden benut. Plateauclips met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.

De voorzijde van het presentatieplateau
kan schuin worden geplaatst, ideaal om
maximaal 6 wijnﬂessen te presenteren. Dit
klapplateau is ook bijzonder handig om
geopende ﬂessen op drinktemperatuur te
bewaren.

Het in de deur weggewerkte SoftSystem
dempt de beweging bĳ het sluiten van de
deur en waarborgt een bijzonder zachte
sluiting. Bovendien wordt vanaf een
openingshoek van ca. 45° de deur altĳd
automatisch gesloten. Na ca. 1 minuut deuropening waarschuwt een alarmsignaal.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.
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WTes 5872

WTes 5972

WTpes 5972

WTes 1672

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:

²

Energie-efficiëntieklasse:

²

Energie-efficiëntieklasse:

²
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Vinidor serie

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 206 / 0,564 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 178 ¹
Inhoud totaal ³: 503 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 211 ¹
Inhoud totaal ³: 521 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Energieverbruik jaar / 24h: 191 / 0,523 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 155 ¹
Inhoud totaal ³: 521 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2 ²

Energieverbruik jaar / 24h: 147 / 0,402 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 34 ¹
Inhoud totaal ³: 95 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 82,2 / 59,8 / 57,5

Bedieningspaneel
· LC Display in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC Display in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC Display in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· 3 regelbare koelcircuits
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 13 legplateaus, waarvan 10 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· 2 regelbare koelcircuits
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· 2 regelbare koelcircuits
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus, waarvan 5 op telescooprails, waarvan 2 uittrekmanden

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· 2 regelbare koelcircuits
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Edelstalen stanggreep
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminium greep
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 3.699

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 2.299

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 3.799

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 3.499

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxﬂ essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
2 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.
Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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3 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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WKt 6451

WKt 5552

WKt 5551

WKes 4552

WKt 4552

WKt 4551

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 125 / 0,342 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 312 ¹
Inhoud totaal ²: 614 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, terra / terra
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 193 / 74,7 / 75,9

Energieverbruik jaar / 24h: 147 / 0,402 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 253 ¹
Inhoud totaal ²: 526 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur, frame terra / terra
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2

Energieverbruik jaar / 24h: 94 / 0,257 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 253 ¹
Inhoud totaal ²: 500 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, terra / terra
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 192 / 70 / 74,2

Energieverbruik jaar / 24h: 117 / 0,320 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹
Inhoud totaal ²: 436 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame /
edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Energieverbruik jaar / 24h: 117 / 0,320 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹
Inhoud totaal ²: 436 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur, frame terra / terra
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Energieverbruik jaar / 24h: 94 / 0,257 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 201 ¹
Inhoud totaal ²: 414 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, terra / terra
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 70 / 74,2

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in koelruimte, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED interieurverlichting
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 7 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 7 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED interieurverlichting
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 7 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via
FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen
ventilator
· LED interieurverlichting
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Slot

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 2.149

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.949

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 2.449

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.949

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.749

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.949

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxﬂ essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
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Wijnbewaarkasten GrandCru

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

WKb 4212

WKr 4211

WKb 3212

WKr 3211

Vinothek

Vinothek

Vinothek

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 177 / 0,484 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 200 ¹
Inhoud totaal ²: 402 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 73,9

Energieverbruik jaar / 24h: 108 / 0,295 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 200 ¹
Inhoud totaal ²: 383 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, bordeauxrood / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 165 / 60 / 73,9

Energieverbruik jaar / 24h: 171 / 0,468 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 164 ¹
Inhoud totaal ²: 315 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 135 / 60 / 73,9

Energieverbruik jaar / 24h: 92 / 0,252 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 164 ¹
Inhoud totaal ²: 300 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, bordeauxrood / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 135 / 60 / 73,9

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· Interieurverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 6 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· Interieurverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 4 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
· 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.349

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.549

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxﬂ essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
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Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.299

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.449

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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43

WKb 1812

WKr 1811

WKes 653

ZKes 453

Vinothek

Vinothek

GrandCru

Humidor

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik jaar / 24h: 123 / 0,337 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 66 ¹
Inhoud totaal ²: 135 l
Geluidsniveau: 38 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 89 / 60 / 61,3

Energieverbruik jaar / 24h: 76 / 0,208 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 66 ¹
Inhoud totaal ²: 128 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Metaal, bordeauxrood / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 89 / 60 / 61,3

Energieverbruik jaar / 24h: 78 / 0,213 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 12 ¹
Inhoud totaal ²: 48 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) / C
Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel
Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Energieverbruik jaar / 24h: 162 / 0,443 kWh
Bruto / netto inhoud totaal: 43 / 39 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)
Deur: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel
Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D): 61,2 / 42,5 / 47,8

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC Display in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Bedieningspaneel
· LC Display in koelruimte, Touch
· Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidweergave
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· Interieurverlichting permanent in te schakelen
· In hoogte verstelbare draagroosters
· 3 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· In hoogte verstelbare draagroosters
· 3 legplateaus

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 legplateaus

Humidor
· 1 temperatuurzone, instelbaar van +16 °C tot +20 °C
· Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% en 75%
· Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
· Luchtvochtigheidregeling via apart in te schakelen ventilator
· LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van Spaans cederhout
· 2 legplateaus

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Ergonomische stanggreep zwart
· Deurscharniering wisselbaar
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.099

Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.199

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Deurscharniering rechts, vast
· Deurrubber wisselbaar
· Wijnbestek/chocolade lade
· Wandmontage mogelijk
· Slot
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 1.649
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Wijnbewaarkasten Vinothek

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Deurscharniering rechts, vast
· Deurrubber wisselbaar
· 2 presentatieboxen
· Wandmontage mogelijk
· Slot
Advies consumentenprijs incl. BTW: € 2.349

1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxﬂ essen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
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2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wĳ het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cĳ fer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.
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Onze brochures

Liebherr is overal bereikbaar

Een overzicht van het complete assortiment vindt u
in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande of inbouw
apparaten.

SmartDevice App
Bedien uw koelkast of vriezer met
de Liebherr SmartDevice app, waar
u ook bent.

Verkrijgbaar via uw dealer of via www.koelen.nl.
BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal
bewaren van levensmiddelen en het
behoud van vitaminen en mineralen.

Smoothies & Ice-App
Met alleen een vingertop tuimelen
ijsblokjes over het scherm. Daarnaast
vindt u er ook de beste recepten voor
verse en heerlijke smoothies.
Ontdek welke apps voor welk
besturingssysteem (Apple, Android,
etc.) en voor welk type apparaat
beschikbaar zijn.
www.koelen.nl/apps
Ontdek de wereld van Liebherr in
ons online magazine. Op FreshMAG
vindt u alles op het gebied van
voeding, het bewaren van producten,
recepten en nog veel meer!

Hier gaat u rechtstreeks naar onze
social media kanalen:
www.koelen.nl/social-media

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.

Voor meer informatie: BURAM ELECTRO B.V., Handelsweg 30, 1422 DW Uithoorn.
Tel. (0297) 239999, info@buram.nl, www.koelen.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie zie koelen.nl.
Printed in Germany by Eberl & Kösel FinePrints. 7943 172-24/06.2021

Alle huishoudelijke apparaten van Liebherr komen in
aanmerking voor 7 jaar extra zekerheid. Dit betekent
dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot
en met het zevende jaar na aankoopdatum garantie
ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon.
Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat
binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren
via www.koelen.nl.

