
Technologie 

4-hvězdičková mrazící část 

Produkty s touto technologií > 

Ve 4-hvězdičkové mrazící části mohou být zmrazeny a dlouhodobě uloženy čerstvé 
potraviny. Teploty pod -18 °C a ještě nižší zaručují šetrné skladování zásob se 
zachováním vitamínů a minerálních látek ve zmražených potravinách. 

 
Alarm otevřených dveří 

Pro ochranu uložených potravin před nežádoucím teplotním vlněním, dojde po 60 
sekundách od otevření dveří k upozornění uživatele pomocí aktivace akustického 
dveřního alarmu. 

 
Aroma Balance System 

Aroma Balance System napodobuje to, co doposud uměli pouze baristé. S pouhým 

jediným druhem kávových zrn tak můžete dosáhnout různých variant chutí, od ovocité a 

nakyslé, až po oříškovou a lehce až zřetelně hořkou. 

 

Atex 95 

Certifikace Atex 95 potvrzuje, že laboratorní lednice a mrazáky Liebherr s ochranou proti 
explozi, podle definice směrnice EU 2014/34/EU (ATEX), jsou vhodné pro ukládání 
výbušného a vysoce zápalného materiálu. 



 
 
 

BioCool-Box 

BioCool-Box je úložný prostor v chladničce, kde je umožněna regulace pasivně získané 
vlhkosti vzduchu proto, aby se prodloužila čerstvost v boxu uložené zeleniny a ovoce. 
Box lze hladce vysunout buď na kolečkovém systému nebo na teleskopických výsuvech 
prémiové kvality. Obě varianty garantují snadnou manipulaci, umožňují pohodlný přístup 
a dokonalý přehled v uložených potravinách. Vlhkost vzduchu uvnitř BioCool-Boxu lze 
regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky). 

 
BioFresh 

Více jak dvě dekády firma LIEBHERR velmi úspěšně nabízí zákazníkům v 
celosvětovém měřítku svoji patentovanou technologii BioFresh. Synonymem pro 
BioFresh jsou: vitamíny, minerály, bílkoviny, stopové prvky, čerstvost, svěžest, 
energie, výkonnost a zdravý životní styl. Jedinečný BioFresh nelze zaměňovat s 
takzvanými „nulovými zónami“. Všichni přece slibují to samé, dlouhodobou čerstvost, 
svěžest a zdravý životní styl. 

Čím se tedy BioFresh odlišuje od ostatních, takzvaných „nulových zón“? 

1. BioFresh zóna je součástí chladničky, ale je klimaticky i prostorově oddělena, 
včetně samostatných prostorových čidel teploty. 

2. Teplota v BioFresh zónách je stabilně udržována těsně nad bodem mrazu, což 
značně omezuje aktivitu bakterií. 

3. BioFresh zóny jsou aktivně zásobovány vzdušnou vlhkostí s možností její 
následné regulace, dle potřeby uložených potravin. Mohou se tedy používat 
jako HydroSafe – ovoce, zelenina, nebo DrySafe – maso, sýry, ryby a mléčné 
produkty. 

4. BioFresh zóny potraviny nevysušují, nevystavují nežádoucímu teplotnímu 
kolísání a nemísí pachy s mrazničkou. 



5. Klimatické prostředí v BioFresh zónách udrží potraviny nutričně aktivní, 
čerstvé a chutné až dvanáctkrát déle (dle druhu), než v běžné chladničce. 

6. V boxech BioFresh, obzvláště v HydroSafe zóně se vzdušnou vlhkostí na 
úrovni cca 90%, se netvoří žádná kondenzace vody. Proto nemusíte do 
BioFresh boxů vkládat žádné podložky, redukce, ani rošty, které zamezují 
kontaktu zkondenzované vody s uloženými potravinami. Tím nedochází ke 
znehodnocování potravin vodním kondenzátem, která se jinak shromažďuje 
na dně úložných boxů 

 
BioFresh-Plus 

BioFresh-Plus s oddělenou elektronikou nabízí ještě více flexibility pro individuální 
udržování zásob potravin: Při skladování ryb tak lze snížit teplotu v horní přihrádce na -2 
°C. Společně s nastavením DrySafe tak zůstávají ryby a plody moře ještě déle čerstvé. 

 
BlackSteel 

Černé nerezová ocel BlackSteel tvoří vnější opláštění vybraných chladniček a 
mrazniček LIEBHERR. 

BlackSteel těží z výhod SmartSteel. Vizuálně přitažlivá černá barva dodává 
spotřebiči nadčasový design. 



 
BluPerformance 

Více vnitřní kapacity pro skladování potravin, hospodárnost a energetická účinnost, 
tichý provoz, snadnost použití a výjimečný design: V oblasti chlazení a mrazení 
nastavují spotřebiče BluPerformance od Liebherr nová měřítka. 

 
Box na láhve 

Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve stejně tak praktické jako hezké řešení. Zde lze 
bezpečně uložit lahve a ještě uspořit místo. 

 
 



Boxy na prezentaci lahvíPrezentační rošt upozorňuje na vybraná vína a 

slouží k temperování nebo ochlazování již otevřených lahví. Pomocí flexibilního boxu lze 
vystavovat až 6 lahví vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící lahve 
vína. 

 
Chladničky na léky vyhovující DIN 58345 

DIN stojany pro ‘Deutsches Institut für Normung’ (Německý institut pro standardizaci). 
Specializované orgány institutu definují průmyslové standardy. DIN 58345 se vztahuje k 
farmaceutickým lednicím, které se používají pro uložení léků při provozních teplotách 
mezi 2°C a 8°C. DIN 58345 v současnosti odráží poslední technologické pokroky a 
stanovuje přesně formulované požadavky ve vztahu k farmaceutickým lednicím. 

 
Chlazení cirkulujícím vzduchem 

 

Vysoce výkonné větráky rychle ochlazují čerstvě uložený produkt a udržují rovnoměrnou 
chladicí teplotu v rámci vnitřku. 

 
Cigar 

Dříve, než se vyrobené doutníky začnou distribuovat ke svým zákazníkům, zrají ještě 
nějakou dobu při volitelné vlhkosti vzduchu v rozmezí 68 % až 75 % ve speciálních 
klimatizovaných komorách. To vše pro docílení optimálního chuťového zážitku u 
jejich budoucích konzumentů. Předpokladem pro udržení kvality dalšího zrání je 



nekompromisní dodržení této vzdušné vlhkosti, ale i přesná a stabilní skladovací 
teplota ve volitelném rozsahu +16°C až +20°C. Jsou-li doutníky skladovány při příliš 
nízké vzdušné vlhkosti, tabák vysychá, ztrácí své aroma a kvalitu. Při příliš vysoké 
vlhkosti vzduchu dojde k napadení a znehodnocení tabáku plísněmi. V Humidoru 
mohou doutníky dlouhodobě a bezpečně zrát za ideálních klimatických podmínek. 
Kvalitní dotyková ovládací elektronika s digitálním LCD displejem ve spojení se 
senzory vlhkosti a teploty zaručuje, že požadované hodnoty teploty a vzdušné 
vlhkosti jsou vždy přesně dodrženy. 

 
CoolPlus 

Produkty s touto technologií > 

Funkce CoolPlus spolehlivě zajišťuje teplotní stabilitu. Zabezpečí dodržování 
potřebné teploty v mrazící části kombinované chladničky i při nepříznivé teplotě 
okolního prostředí v rozmezí od +16°C až do +10°C (zimní provoz). 

 
Dělitelný skleněný regál 

Jednu polovinu dělitelného skleněného regálu je možné zasunout pod polovinu druhou, 
což s sebou přináší větší flexibilitu pro skladování potravin a možnost skladovat vyšší 
nádoby. Všechny regály z bezpečnostního skla mohou být výškově nastaveny podle 
potřeby. 

 
Dětská pojistka 

Dětskou pojistku lze aktivovat na ovládací elektronice proto, aby se zabránilo 
nežádoucímu vypnutí přístroje nedopatřením. Pokud je dětská pojistka aktivována, 
zobrazuje se to pomocí symbolu v MagicEye. 



 
Digitální teplotní displej u komerčních spotřebičů 

Digitální teplotní displej udává přesný stupeň vnitřní teploty ledničky. Tu lze snadno 
přečíst z vnější strany, a tak má uživatel okamžitou informaci, aniž by musel spotřebič 
otevírat. 

 
Digitální zobrazení teploty 

Digitální teplotní displej udává přesný stupeň vnitřní teploty ledničky. Tu lze snadno 
přečíst z vnější strany, a tak má uživatel okamžitou informaci, aniž by musel spotřebič 
otevírat. 

 
Dotykový displej 2,4'' 

 

Vysoce kontrastní dotykový displej o velikosti 2,4'' s velkým rozlišením je integrován 
za dveřmi a umožňuje přesné nastavení teploty 



 
Dotykový displej 7'' 

Vysoce kontrastní displej o velikosti 7'' s velkým rozlišením je integrován do čelní 
strany dveří a nabízí individuální nastavení možností díky intuitivnímu a uživatelsky 
přívětivému navigačnímu systému 

 
DuoCooling 

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teploty v chladicí a mrazicí části kombinované 
chladničky je dosaženo díky technologii DuoCooling s dvěma naprosto nezávisle 
regulovatelnými okruhy. Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační 
výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému 
teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladněných potravin v chladicí 
části a nežádoucímu navyšování spotřeby přístroje. 

 
Dveře z izolačního skla 

Láhve na víno jsou většinou barevně tónované, protože UV záření i světlo samotné 
narušuje zrání vín. Láhev samotná ale jako ochrana nestačí. Aby bylo zatížení zářením - 
světlem minimalizováno, jsou chladničky na víno Liebherr vybaveny speciálním 
termoizolačním sklem, které filtruje UV záření a omezuje celkový světelný tok. Tak je 
zásoba vín chráněna, ale přitom může být současně i stylově prezentována. 



 
ECO režim 

V době nečinnosti vypne funkce ECO-mode všechny energeticky náročné procesy. 
Při dlouhodobé nečinnosti se přepne do režimu 0-watt, ve kterém má spotřebič 
nulový odběr elektrické energie. 

Ekologické chladicí médium 

Chladicí média R600a a R290 jsou ekologická – mají minimální skleníkový efekt a žádný 
potenciál pro ničení ozónu – a proto téměř zcela nahradila dříve užívaná média (R134a a 
R404a). Všechny pultové mrazáky Liebherr pro impulzní prodej používají jako chladicí 
médium R600a či R290 a nabízejí mimořádnou energetickou účinnost, což zlepšuje 
jejich ekologickou stopu s ohledem na CO2 a pomáhá udržitelnému vývoji. 

 
Elegantní nádoba na máslo 

Elegantní nádobu na máslo lze pohodlně používat pouze jedno rukou a rovněž se 
snadno otevírá. Je netříštivá, lze ji mýt v myčce a pasuje na všechny regály Liebherr. 

 
Ergonomické tyčové madlo 

Jelikož ledničky na nápoje jsou většinou často otevírány, je důležité, aby otevírání bylo 
snadné. Ergonomické tyčové madlo zajišťuje snadné otevření, a to i když se dveře 
používají neustále. Je velmi hygienické a snadno se čistí. 



 
Filtr s aktivním uhlím 

Aktivní uhlíkový filtr FreshAir je integrován přímo do směrového ventilátoru, kde 
zbavuje proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním 
uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným indikátorem na ovládací elektronice. 

 
Filtr s aktivním uhlím u vinoték 

Pachy v okolí mohou vína při delším skladování nepříznivě ovlivnit. U chladniček na víno 
je zaručena optimální kvalita vzduchu přívodem čerstvého, přefiltrovaného vzduchu přes 
snadno vyměnitelný FreshAir filtr s aktivním uhlím. 



 
FlexSystem 

Praktický systém FlexSystem pro zásuvky BioFresh a BioCool nabízí flexibilní, 
uspořádaný a přehledný prostor pro uchovávání potravin. Například ovoce a zelenina 
mohou být od odděleny, nebo lze potraviny skladovat podle data doporučené spotřeby. 
Všechny komponenty odolného systému FlexSystem se snadno čistí a lze je mít v 
myčce. 

 
FrostControl 

 

V případě výpadku proudu se na displeji Frost Control objeví nejvyšší teplota, které bylo 
dosaženo v mrazicí části. To pomáhá posoudit kvalitu a předpokládanou skladovatelnost 
zamražených potravin, které zde byly v době výpadku uloženy. 

 
FrostProtect 

Aby byl zajištěn optimální provoz mrazniček i při nízkých okolních teplotách, jsou 
zařízení konstruována s technologií FrostProtect a tím speciálně vhodná do nízkých 
teplot až -15 °C. Klesne-li okolní teplota pod +10 °C, pracují i nadále efektivně. Zařízení 
tak lze umístit i do nevytápěných místností, například do garáže. 



 
FrostSafe 

U FrostSafe jsou extra vysoké a vyjímatelné úložné boxy navzájem kompaktní a dokola 
uzavřené. Proto mráz při otevření přístroje tak rychle neuniká. Průhledná čela boxů 
zaručují optimální přehled o uložených mražených produktech. 

 
GlassLine 

Vysoce propracovaný a funkční interiér GlassLine vyzařuje kvalitu zpracování i 
technologickou vyspělost. Dveřní poličky i úložné police jsou vyrobeny z bezpečnostního 
skla. Dělené podsouvatelné skleněné police se hodí pro všestranné použití. Veškeré 
úložné police a poličky jsou prostorově variabilní. 

 
Hladké vnitřní stěny 

Typické pro vnitřní prostory chladniček jsou čtyři členěné opěrné sloupky, které zaručují 
velkou nosnost a flexibilitu při umísťování skleněných úložných polic ve vertikálním 
směru. Další výhodou je velmi hladký vnitřní povrch stěn přístroje, který umožňuje velmi 
snadné čistění. 



 
HolidayMode 

U přístrojů s BioFresh se aktivací funkce HolidayMode teplota v celé chladicí části 
nastaví na přibližných +15°C. Pomocí této funkce lze při dovolené nebo delší 
nepřítomnosti a prázdné chladicí části včetně BioFresh ušetřit energii, aniž by ve 
vnitřním prostoru vznikl nepříjemný zápach. U přístrojů s navazující mrazničkou zůstává 
požadovaná teplota v mrazicí části zachována. 

 
Home Dialog 

Systém HomeDialog umožnuje komunikaci spotřebičů LIEBHERR po napájecím 
vedení, takže není nutné nákladné pokládání kabelů. Se systémem HomeDialog 
získáte možnost řídit mrazničku pomocí ovládacího panelu kombinované chladničky, 
či vinotéky a naopak. Všechny funkce spotřebičů v síti lze vyvolat na displeji jednoho 
z nich a odtud je centrálně ovládat. 



 

 

IceMaker s 1,2 litrovým integrovaným zásobníkem vody 

Výrobník ledu IceMaker s 1,2 litrovým integrovaným zásobníkem vody představuje 
moderní řešení při nemožnosti připojení k rozvodu pitné vody resp. nedostatečné kvalitě 
vody. Zásobník vody lze z prostoru chladničky pohodlně vyjmout. 



 
IceMaker s přípojem k vodovodu 

 
IceMaker s přípojem k vodovodu 

IceMaker napojený na přívod vody vyrábí a udržuje zásobu ledu nejvyšší kvality pro 
každou příležitost. 

 
Ideální vlhkost vzduchu 

Správná vzdušná vlhkost je důležitá při skladování vín. Korkové zátky tak zůstávají 
pružné a nevysychají. Aby byly korky udržovány vlhké i zevnitř, měly by být láhve vína 
skladovány horizontálně. Se vzdušnou vlhkostí přesahující 50 % zaručují chladničky na 
víno nejlepší podmínky. Podle potřeby lze vzdušnou vlhkost v klimatizovaných 
chladničkách na víno ještě zvýšit nad standardizovanou úroveň přepnutím ventilátoru z 
automatického na trvalý provoz. 

 
Indikátoru provozního stavu 

Signalizační LED dioda indikátoru provozního stavu je umístěna v panelu ovládací 
dotykové elektroniky za dveřmi přístroje. Diskrétně integrovaný optický průhled v horní 
hraně dveří umožňuje jasnou viditelnost světla LED indikátoru provozního stavu při 
zavřených dveřích přístroje. Modré světlo signalizuje, že přístroj pracuje správně. V 
případě jakéhokoli jiného stavu svítí světlo červeně a spustí se zvukový signál. 



 
 
 

Integrované vestavné spotřebiče 

Spotřebiče lze bez problému umístit za nábytkové dveře a tak je perfektně integrovat 
do sestavy kuchyňského nábytku. Tím vznikne opticky jednotná kuchyňská linka. Za 
povšimnutí také stojí dvě odlišné řešení montáže dveří nábytku. Montáž s pevným 
uchycením dveří: Dveře nábytku jsou instalovány pouze na dveře spotřebiče, na 
kterých spočívají svojí celou hmotností. Dveře nábytku nejsou montážně spojeny 
pomocí pantů s korpusem skříně. Montáž s pohyblivým uchycením dveří: Dveře 
nábytku jsou upevněny pomocí pantů přímo na korpus skříně a s dveřmi spotřebiče 
jsou spojeny pouze vodicí lištou. Při otevírání a zavírání se nábytkové dveře pohybují 
po této liště ve vzájemném souladu se dveřmi přístroje. Hmotnost nábytkových dveří 
je nesena hlavně panty korpusu. 

 
Integrované vytápění 

Integrovaný temperační systém umožňuje dosáhnout vyšší vnitřní teploty úložného 
prostoru, než je teplota okolí, ve kterém je přístroj umístěn. To může být velmi důležité 
například při temperování červeného vína (asi +18°C). 

 
Integrovaný teplotní alarm 
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Integrovaný teplotní alarm uvádí, zda bylo dosaženo spodní nebo horní prahové 
hodnoty. Používá akustické i vizuální signály pro zajištění maximální bezpečnosti 
uloženého zboží. 

 
Jednokusový ABS rám 

Jednokusový ABS rám je typický svou rozměrovou stabilitou, robustní konstrukcí a 
moderním designem. ABS plast má vysokou odolnost vůči nárazu a je velmi odolný vůči 
špíně. 

 
LED osvětlení 

Bezúdržbové, kompaktní a energeticky úsporné – LED osvětlení s dlouhou životností 
dokonale nasvětlí interiér ledničky. Díky nízkému tepelnému vyzařování jsou čerstvé 
potraviny vždy optimálně uchovávány. 

 
LED osvětlení BioCool 

Úložný prostor BioCool Box je vybaven LED osvětlením, což umožňuje dokonalou 
viditelnost skladovaných potravin. Osvětlení je elegantně integrováno do boční stěny. 



 
LED osvětlení Comfort 

Vysokou úroveň orientace a přehlednosti v úložném prostoru chladničky zajišťuje také 
kvalitní LED osvětlení, které se nachází uprostřed stropní části chladničky. Plochý tvar 
tělesa umožní rovnoměrnou kvalitu osvětlení a zároveň nepřekáží uloženým potravinám. 

 
LED osvětlení mrazící části 

Energeticky efektivní, výkonné, s dlouhou životností a šetrné k životnímu prostředí LED 
diody jsou integrovány do spodní části interiéru mrazničky, aby osvětlily obsah zásuvek, 
když jsou otevřené. Jakmile jsou dveře otevřené, jasné LED osvětlení, vhodně znázorní 
obsah zásuvek. 

 
LED osvětlení vinotéky 

Pokrokové LED světelné zdroje zaručují rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru bez UV 
spektra. Protože LED diody produkují minimální teplo a světelné spektrum, které 
vydávají je speciálně vyladěno pro vinotéky, mohou být vína pro potřebu prezentace 
osvětlena. 



 
LED osvětlení zadní stěny chladničky 

 

LED osvětlení zadní stěny chladničky je integrováno do zadní části vodorovné izolační - 
dělicí přepážky. Energeticky úsporné, ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, 
poskytují optimální osvětlení zadní stěny, čímž vytvářejí působivý a jednolitý 
celoprostorový světelný koncept. 

 
LED osvětlení zóny BioFresh 

LED osvětlení BioFresh oddílu je integrováno do dělící části, díky čemuž kolmo seshora 
stejnoměrně a intenzívně osvětluje zásuvky BioFresh. 

 
LED světelné sloupky 

Sloupce s LED diodami jsou integrovány po obou stranách oddílu pro stejnoměrné 
osvětlení interiéru. Po otevření dveří světlo postupně nabývá na intenzitě. Saténová 
povrchová úprava světel vytváří elegantní světelné efekty. Sloupce s osvětlením také 
umožňují variabilní uspořádání skleněných regálů. 



 
LED světelný sloupec na boku 

Sloupec LED osvětlení na boku rovnoměrně osvětluje celý interiér. Po otevření dveří 
světlo postupně nabývá na intenzitě. Saténová povrchová úprava světel vytváří elegantní 
světelné efekty. 

 
Madlo s integrovaným mechanismem otvírání 

Praktická patentovaná madla dveří s integrovanou dvoubodovou otevírací mechanikou 
umožňují velmi lehce a komfortně otevřít dveře přístroje bez efektu pozvolného 
znehodnocování těsnění. Ani vícenásobné otevírání a zavírání dveří v krátkém sledu po 
sobě není problém. Madlo je vybaveno mechanismem pro jemné odloučení těsnění dveří 
od tělesa přístroje, bez zbytečného mechanického rázu do těsnění. 

 
 

Montáž na stěnu 

Produkty s touto technologií > 

Jako atraktivní a poutavý doplněk interiéru, nebo také pro komfortní přístup při 
servírování mohou být kompaktní přístroje (WKes 653, ZKes 453, CMes 502) snadno 
instalovány přímo na stěny. 



 
Net@Home 

Produkty s touto technologií > 

Kombinované chladničky s BioFresh a NoFrost jsou připraveny pro napojení na 
systémem net@Home od LIEBHERR. 

Doplňkový modul net@Home umožňuje propojení chladící techniky LIEBHERR do 
domací sítě. To umožňuje řídit všechny spotřebiče v síti skze řídící jednotku jednoho 
z nich. 

Spotřebiče je možné integrovat do stávajícího systému domácí sběrnice pomocí 
modulu, který lze získat jako příslušenství. 

Modul TeleSafe, který lze objednat jako příslušenství, informuje spolehlivě pomocí 
pevné telefonní sítě nebo mobilního telefonu o nežádoucím nárůstu teploty v 
mrazícím prostoru. 

U nových modelů řady BluPerformance byla tato technologie nahrazena technologií 
SmartDevice. 

NoFrost 

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení 
až na -32°C, nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených 
produktů je odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je 
odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky 
tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s 
odmrazováním. 

 
Nohy s nastavitelnou výškou 

mailto:net@Home
mailto:net@Home


V místech, kde je každodenní hygiena nutností, zajišťují nohy s nastavitelnou výškou 
dostatečnou vzdálenost od podlahy, a díky tomu je možné podlahu pod spotřebičem 
snadno a pohodlně vyčisti. 

 
OneTouch Spumatore 

Produkty s touto technologií > 

Připravte si cappuccino stisknutím jednoho tlačítka. 

Osvětlení šálků pro optický požitek 

Produkty s touto technologií > 

Při přípravě oblíbené kávy je šálek přitom „na scéně" elegantně osvětlen. 

 

Otevírání nožním pedálem 

Produkty s touto technologií > 

Integrovaný nožní pedál pro pohodlné otevírání dveří, když právě není volná žádná 
ruka. 

 

. 



 
Ovládací panel s dotykovými tlačítky 

Precizní elektronický ovládací systém je vybaven digitálním ukazatelem teploty a 
zobrazuje informace o zvolených nastaveních. Dveřní signalizace a teplotní alarm varují 
pomocí vizuálních a zvukových signálů na případné problémy, například otevřené dveře. 
Dětská pojistka zabrání nechtěným změnám nastavení. 

 
Pevná dvojitá kolečka 

 

Tato kolečka umožňují posouvání pultových mrazáku s minimem úsilí. V situacích, kdy je 
nutné polohu pultového mrazáku často měnit, je toto obzvláště užitečný doplněk. 

 
Pevné uchycení dveří 

Dveře nábytku jsou instalovány pouze na dveře spotřebiče, na kterých spočívají celou 
svou hmotností. Dveře nábytku nejsou montážně spojeny pomocí pantů s korpusem 
skříně. 



 
Pohyblivé uchycení dveří 

Dveře nábytku jsou upevněny pomocí pantů přímo na korpus skříně a s dveřmi 
spotřebiče jsou spojeny pouze vodicí lištou. Při otevírání a zavírání se nábytkové dveře 
pohybují po této liště, ve vzájemném souladu se dveřmi přístroje. Hmotnost nábytkových 
dveří je nesena panty korpusu. 

 
Pořadač vajec-kapacitně flexibilní 

Roztažitelné provedení univerzálního regálu na vejce umožňuje bezpečné skladování 20 
slepičích nebo 28 křepelčích vajec. K prodloužení životnosti vajec doporučujeme 
uchovávat je zašpičatělým koncem dolů nebo umístit regál pro vejce do FlexSystému 
zásuvky BioFresh. 

 
Posuvná skleněná víka 

Posuvná skleněná víka nabízejí dokonalý pohled na uskladněné zboží, které je 
prezentováno velmi efektním způsobem podporujícím prodej. Jsou vyrobena z tvrzeného 
bezpečnostního skla z jednoho kusu, a proto jsou velmi odolná vůči nárazu. 



 
PowerCooling 

Výkonný cirkulační systém PowerCooling zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě 
vložených potravin (bez nežádoucího teplotního šoku) a udržuje rovnoměrnou teplotu 
v prostoru skleněných úložných polic chladničky. Aktivní uhlíkový filtr FreshAir je 
integrován přímo do směrového ventilátoru, kde zbavuje proudící vzduch pachové 
složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn 
světelným indikátorem na ovládací elektronice. 

 
Přesné řízení Humidoru 

Pomocí přesné řídící elektroniky lze teplotu v úložném prostoru Humidoru regulovat dle 
potřeby v rozsahu +16°C až +20°C. Teplotní alarm signalizuje nesoulad zvolené teploty s 
reálnou vnitřní teplotou úložného prostoru. Vzdušnou vlhkost lze v úložném prostoru 
Humidoru regulovat pomocí přesné řídící elektroniky, dle potřeby v rozsahu 68% až 
75%. Optický ukazatel na displeji včas signalizuje potřebu doplnění zásobníku 
destilovanou vodou. 

 
Prezentace produktů s vysokým účinkem 

Díky úspornému LED osvětlení vnitřního prostoru jsou uskladněné výrobky prezentovány 
ideálním způsobem 



 
Prezentační boxy a vnitřní vybavení z cedrového dřeva v 
humidoru 

 

Dva prezentační úložné boxy s rozdílnou skladovací kapacitou a oba úložné rošty jsou 
vyrobeny ze španělského cedrového dřeva. 

Pro uskladnění jednotlivých doutníků je úložný box ideální. Kvůli detailní prezentaci 
doutníků může být úložný box z Humidoru pohodlně vyjmut. 

 
Prostor na jednu porci mleté kávy 

Chcete bezkofeinovou kávu, nebo vám zrovna chybí kávová zrna? Kávovar obsahuje 
přihrádku na 1 dávku mleté kávy. 



 



Průhledné přihrádky na zeleninu 

Produkty s touto technologií > 

Průhledné VitamínBoxy nabízí mnoho úložného prostoru pro přehledné uskladnění 
ovoce a zeleniny. Mimoto jsou snadno čistitelné. 

 
Regulace vlhkosti vzduchu pomocí lávového kamene 

Produkty s touto technologií > 

U temperovaných chladniček na víno lze zvýšit a stabilizovat vlhkost vzduchu v případě 
potřeby pomocí Lávového kamene. Korkové zátky jsou tak lépe chráněny při 
dlouhodobém skladování před pozvolným vysoušením z vnějšího konce. 

 
Regulovatelný teplotní rozsah vinotéky 

Předpokladem pro optimální proces zrání vína v lahvích je konstantní teplota 

skladování. Ideální teplota pro zrání je pro všechna vína, ať červená nebo bílá, v 

rozsahu +10°C až +12°C. Přesné elektronické řízení v kombinaci s nejmodernější 

klimatickou technikou zaručuje konstantní udržování nastavené teploty ve 

vnitřním prostoru i při velkém kolísání okolní teploty. 

 
Robustní mrazící truhly 



Aby byla trvale zaručena maximální odolnost, jsou skříně mrazicích truhel zhotoveny 
z jednoho kusu. Víka truhel jsou ve své horní části zhotovena technologií 
hlubokotažného kovu, tedy z jednoho kusu, bez "dodělávaného" plastového 
orámování víka. Tím pádem jsou prosty bez nežádoucích spár a spojů, což je velmi 
praktické z hygienického hlediska. Všechny kovové díly jsou ošetřeny práškovou 
barvou, která se nanáší pomocí elektrostatického pole, což zaručuje vysokou 
odolnost a zabraňuje korozi. 

Rozsah teplot Vinidoru 

Řada přístrojů Vinidor spojuje klimatizované a temperované vinotéky v jeden 
spotřebič. Vinidor nabízí dvě nebo tři úložné zóny na víno, ve kterých lze navzájem 
nezávisle na sobě nastavit teplotu v rozmezí +5°C až +20°C s přesností na stupeň. 
Vinotéka Vinidor umožňuje skladování bílého, červeného vína a šampaňského vždy 
při správné konzumační teplotě, nebo naopak umožní klidné, dlouhodobé uložení 
směřující k lahvovému zrání vín. Vinotéky Vinodor jsou to nejlepší pro vaše vína. 

 
Ručně ovládaná funkce Easy Spumatore 

Výroba mléčných nápojů jako je zajištěna pomocí samonasávací napěňovací trysky, 
která dokáže vyrobit nejen páru, ale i horkou vodu. Při výrobě mléčných nápojů stačí 
umístit sklenici pod trysku, nasávací hadičku ponořit do nádobky s mlékem, voličem 
zahájit samotné napěňování a pomocí páčky ovládat intenzitu napěnění. Easy 
Spumatore disponuje funkcí snadného čištění.  

 

Skladování bez vibrací 

I nepatrné otřesy mohou vína narušit během jejich zrání v lahvích a zabránit usazování 
tříslovin. Speciálně vyvinuté, mimořádně klidné antivibrační kompresory zajišťují u všech 
chladniček na víno šetrné skladování vín. 

 
SmartDevice 



Liebherr spotřebiče označené logem "SmartDevice" mohou být propojeny zařízením 
SmartDevice Box do sítě, čímž umožní přístroji přístup k dalším službám a ovládat jej 
dálkově z počítače nebo mobilního zařízení. SmartDevice Box je k dispozici jako 
příslušenství. Nicméně, přístroje s písmenem i ve svém názvu modelu (například: 
KBi 4350), již mají SmartDeviceBox integrován jako standard. 

Technologie je ve fázi testování. 

 

 
SmartFrost 

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním 
prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se 
minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní 
prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou 
spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné. 

 
SmartSteel 

Povrch z nerezové oceli SmartSteel podstatně redukuje viditelné otisky prstů a 
snadno se čistí. 

 
SoftSystem 

 
 



Díky integrovanému zavíracímu mechanismu SoftSystem se dveře spotřebičů zavírají 
automaticky při otevření v úhlu přibližně 35°. SoftSystem zaručuje jemné zavření dveří a 
stabilitu všech uložených potravin a lahví i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny a 
jsou zavřeny velkou, až neúměrnou silou. 

 
SoftTelescopic 

U všech přístrojů ve výbavě Prémium jsou BioFresh úložné boxy usazeny na 
teleskopických plnovýsuvech SoftTeleskopic se samočinným vtažením a jemným 
tlumením uzavírání, což je při denním používání bezpečné, praktické a komfortní. Boxy 
lze plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 90° a větším. Přehlednost je vyřešena 
centrálně integrovaným LED osvětlením. 

 
Spumatore DUOplus 

 

Díky funkci Spumatore DUOplus získáte rovnoměrnější krémovou mléčnou pěnu a 
zároveň si můžete připravit 2 šálky Cappuccina současně jediným stisknutím tlačítka. 

 

Statistická funkce a monitorování stavu údržby 

V menu kávovaru najdete statistiku nejen přesného množství připravených receptů 
jednotlivých káv, ale také údržby kávovaru.  

StopFrost 

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného 
prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně 
snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice 
nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak muže být kdykoliv opakovaně 
otevřena bez námahy. 



 
SuperCool 

Funkce SuperCool zajistí rychlejší odnímání tepla z úložného prostoru chladničky, aby 
mohly být čerstvě uložené potraviny rychle zchlazeny. Návrat z teploty +2°C k původně 
zvolené teplotě v chladničce je kontrolován na základě množství nebo času. To vše pro 
úsporu energie. 

 
SuperFrost 

Funkce SuperFrost zajistí rychlejší odnímání tepla z úložného prostoru mrazničky, aby 
mohly být čerstvě vložené potraviny rychle zmrazeny a zachovaly si nutriční hodnoty. 
Návrat z mrazivé teploty -32°C k původně zvolené teplotě v mrazničce je kontrolován na 
základě množství nebo času. To vše pro úsporu energie. 

 
SwingLine 

Stylově tvarovaný design SwingLine těchto spotřebičů z nich činí první volbu, pokud 
hledáte bezvadný technický design. Díky elegantním táhlým liniím jsou spotřebiče 
Liebherr vizuálně přitažlivým a oslňujícím doplňkem každého profesionálního 
prostředí. Dveře SwingLine jsou ergonomicky navrženy, snadno se čistí a snadno 
otevírají díky zabudovanému madlu po celé délce. 



 
SwingLine-Design 

Téměř všechny chladničky a mrazničky se vyznačují dokonalým tvarem dveří s bočními 
zkosenými hranami. Nadčasově elegantní design SwingLine je doplněn vyraženým 
logem Liebherr na dveřích. 

 
 

Teflonové vložky v profilovaném těsnění 

Teflonové vložky v profilovaném těsnění umožňují snadné otevírání a zavírání pultových 
mrazáků. Teflon má extrémně nízký koeficient tření a to zajišťuje hladké klouzání 
jednoho víka po druhém, takže se velmi snadno obsluhují. 

 
TelescopicRails 

Úložné boxy mohou být snadno vytaženy na teleskopických výsuvech a při úhlu otevření 
dveří minimálně 90° a větším mohou být pohodlně vyjmuty. 

 



Temperované chladničky na víno 

 

Temperované chladničky na víno řady Vinothek se hodí obzvláště pro udržování zásoby 
různých vín vždy při teplotě ideální pro konzumaci. Pomocí speciálních komponentů je 
dosaženo efektu teplotního vrstvení, tedy vrstev s různými teplotami v rozmezí +18°C až 
+5°C. V horní oblasti mohou být například temperována červená vína při teplotě +18°C. 
Spodní oblast se svou teplotou +5 °C je příhodná pro chlazení sektů nebo šampaňského. 
Ve střední části se mohou skladovat ideálně bílá vína při teplotě vhodné ke konzumaci. 

 
Teplotní alarm 

Teplotní alarm informuje obratem opticky i akusticky o nežádoucích odchylkách teploty, 
např. při otevřených dveřích nebo po výpadku elektrického proudu. 

 
Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3 

Všechny laboratorní lednice a mrazáky jsou testovány v nejmodernějších vývojových 

zařízeních firmy Liebherr podle postupu EN 60068-3 pro měření teplotní stability. To 

zahrnuje měření teploty v devíti různých bodech uvnitř spotřebiče. 

 
Těsnění dvířek 



Vyměnitelné dveřní těsnění zaručuje optimální hygienu a tím napomáhá bezpečnému 
uchovávání potravin. Těsnění je vyrobeno ve stejné barvě, jako je barva spotřebiče nebo 
jeho krytu, a snadno se vkládá, čistí a vyměňuje. 

 
TFT barevný displej řada 6/7 

Barevné grafiky a jasné informace v textové podobě zaručují bezchybnou obsluhu, a 
sice jednoduše pomocí dvou otočných tlačítek 

 
 

Bezpečnostní sklo z jednoho kusu je vyrobeno z tepelně ošetřeného a tvrzeného skla, 
které je velmi odolné vůči opotřebování, nárazu a proměnám teplot. 

 
Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání 

Praktická patentovaná madla dveří s integrovanou dvoubodovou otevírací mechanikou 
umožňují otevření dveří přístroje s vynaložením minimální síly a bez pozvolného 
znehodnocování těsnění. Ani vícenásobné otevírání a zavírání dveří v krátkém sledu po 
sobě není problém. Madlo je vybaveno mechanizmem pro jemné odloučení těsnění dveří 
od tělesa přístroje, bez zbytečného mechanického rázu do těsnění. 

 
Účinný systém chlazení 

Liebherr garantuje mimořádnou kvalitu svých chladicích systémů díky odbornosti získané 
na základě zkušeností z několika dekád v oboru chladicích technologií a díky 



neustálému vývoji a výzkumu. Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, 
kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a 
provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy. 

 
Univerzální polička na lahve 

Moderním a jedinečným detailem výbavy u všech modelů s BioFresh je univerzální 
úložná police. Její jedinečnost spočívá ve dvou variantách využití, dle momentální 
potřeby. První varianta umožňuje bezpečné uložení lahví různých průměrů a velikostí na 
plastový povrch s profilovaným dnem. Druhá varianta nabízí hladkou skleněnou 
odkládací plochu. Oba záměnné povrchy jsou součástí univerzální úložné police. 

 
VarioSafe 

Oddíl VarioSafe nabízí jasný vizuální přehled o uchovávaných potravinách a napomáhá 
udržení pořádku. Jedná se o ideální řešení pro rozměrově menší potraviny, krabičky, 
tuby a sklenice. Zásuvku lze umístit v různé výšce na sloupci s osvětlením. 

 
VarioSockel 

Konstrukční řešení podsady - podstavce umožňuje u podstavných modelů výškové a 
hloubkové přizpůsobení ke kuchyňskému nábytku. Všechny čtyři stavitelné podpěry lze 
zepředu nastavit ve výškovém rozsahu 50 mm. Kromě toho může být větrací mřížka 
přizpůsobena čelní stěně kuchyně v rozsahu 55 mm. 



 
VarioSpace 

 

Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost, nebo SmartFrost mohou být díky 
variabilnímu prostorovému řešení VarioSpace úložné boxy a skleněné úložné police 
mezi nimi snadno vyjmuty a vytvořen potřebný prostor. VarioSpace je jednoduché 
řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro uložení objemných potravin, například 
několikapatrového dortu, nebo celé krůty. 

 
Všechny recepty lze programovat v reálném čase 

I v momentě, kdy již kávovar připravuje vámi zvolený nápoj máte možnost měnit jeho 
parametry.  

Vyjímatelná spařovací jednotka 

Spařovací jednotku kávovaru lze vyjmout. To umožňuje snadné čištění a zaručuje 
hygienu provozu. 

 

Vyjmutelný oddíl s košíkem na láhve 

Dva vyjímatelné košíky na láhve na vyjímatelném regálu nabízejí spoustu místa na 
láhve (až do objemu 1,5 litru) a balení nápojů. Integrované držadlo usnadňuje 
přepravu, a nastavitelný nosič na láhve bezpečně drží láhve. 



 
Výškově nastavitelná výpusť kávy 

Výpusť kávy můžete posouvat až do výše 14 cm. Kávu si tak můžete připravit do 
různých typů hrnečků a skleniček. Nastavitelná výpusť podporuje kvalitní creme, 
které se tvoří jen při adekvátní výšce výpusti nad šálkem. 

 
Výškově nastavitelné nohy 

Přístroje Liebherr lze optimálně vyrovnat seřízením výškově stavitelných předních 
podpěr. Tím je zajištěna provozní stabilita, technická funkčnost a estetická návaznost 
přístroje na okolní nábytek. 

 
Výsuvy na teleskopických kolejničkách 

Úložné boxy mohou být snadno vytaženy na teleskopických výsuvech a při úhlu otevření 
dveří minimálně 90° a větším mohou být pohodlně vyjmuty. 



 
Zaměnitelný směr otevírání dveří 

Přístroje se z výrobních závodu dodávají standardně s otevíráním dveří doprava. 
Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a 
sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde 
je pouze trvalé levé nebo trvalé pravé umístění pantů. 

 
Zásuvky mrazáku na kolečkách 

Velmi hluboké zásuvky mrazáku se pohybují na kolečkách a lze je snadno vyjmout, i 
když jsou plné. Zásuvky se snadno vyjímají a čistí a jejich průhledně provedení velice 
usnadňuje přehled o tom, co obsahují. 

 
 


