
Viac čerstvosti za 
menej elektrickej 
energie.
Objavte teraz všetky energeticky úsporné
modely: home.liebherr.com/bettertomorrow

Chladenie a zmrazovanie

 10-ročná 
záruka 
Liebherr.

Vyššia trvalá udržateľnosť vďaka maximálnej 
životnosti a energetickej účinnosti.

Trieda energetickej efektivity A
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Dlhá životnosť.
Trvalá udržateľnosť.
Efektívnosť. 
---

Naďalej sme trvalo udržateľne rozvíjali naše 
produkty a riešenia a pod mottom: Shaping the 
future of freshness“ vám predstavujeme široké 
portfólio perspektívnych zariadení.

„Shaping“ – ako špecialisti formujeme svet  
chladenia a mrazenia použitím pokročilých  
inovácií. Jednoznačne to dokazujeme svetovou 
premiérou BluRox.

„Future“ zdôrazňuje naše zameranie na trvalú 
udržateľnosť a energetickú účinnosť: Už teraz 
myslíme na zajtrajšok a vďaka našim riešeniam 
ponúkame dlhodobú istotu.

„Freshness“ je zhrnutím pozície našej značky  
do jedného slova a súčasne vyjadrením našich 
jedinečných technológií čerstvosti, ktoré sa  
zameriavajú na znižovanie plytvania potravinami.
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Trvalá udržateľnosť
ako hlavné posolstvo.
---

Energetická účinnosť.  
Počas celej životnosti spotrebiča.
V rámci trvalo udržateľného životného

štýlu je energetická účinnosť pre väčšinu 

ľudí rozhodujúcim kritériom pri rozhodovaní 

o kúpe. Náš nový sortiment je plný  

zabudovaných a voľne stojacich spotrebičov, 

ktoré sa cítia ako doma v tých najlepších 

triedach energetickej účinnosti, aké nájdete 

na trhu, a to platí pre všetky skupiny  

našich výrobkov: Chladničky, mrazničky  

a kombinácie chladničiek a mrazničiek.

Okrem najlepšej rovnováhy medzi  

efektívnosťou, emisiami hluku, objemom  

a chladiacim výkonom je tu ešte množstvo 

malých detailov, ktorými sa spotrebiče 

Liebherr zásadne líšia. Najvyššie triedy 

energetickej účinnosti sa technicky  

dosahujú napríklad vysokokvalitnými  

vákuovo-izolačnými panelmi, ktoré  

nepotrebujú veľa priestoru a zároveň  

prispievajú k nízkej spotrebe energie aj  

po rokoch používania.

Technológie na udržanie čerstvosti.
Čerstvá interpretácia pôžitku.

Kto si rád vychutnáva dobré potraviny, chce si ich aj dlho 
zachovať čerstvé. Presne preto sme vyvinuli inovatívne 
technológie na udržanie čerstvosti a každý rok ich  
zdokonaľujeme.

DuoCooling: Dva kompletne oddelené chladiace okruhy
sa starajú o to, aby nedochádzalo k cirkulácii vzduchu  
medzi chladiacou a mraziacou časťou. Potraviny nevyschnú 
a nedochádza ani k prenosu pachov.

BioFresh. Pri teplote tesne nad 0 °C a vysokej vlhkosti 
vzduchu vydržia ovocie a zelenina vo vzduchotesnom 
priečinku Fruit & Vegetable oveľa dlhšie čerstvé. Kvalitu 
mäsa, rýb a mliečnych výrobkov najlepšie zachováte  
v priečinku Meat & Dairy.

BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze. 
Chladenie ako u profesionálov. Chladná hmla, ktorá sa ako 
balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou, zabezpečí sviežosť 
a zlepší štruktúru.

BioFresh Professional s priečinkom Fish & Seafood. 
Obzvlášť citlivé potraviny, ako sú ryby a morské plody,
sa najlepšie skladujú pri veľmi nízkych teplotách a nízkej 
vlhkosti vzduchu. Konštantná teplota -2 °C je preto  
optimálna pre dlhotrvajúcu čerstvú chuť.

Trvalo udržateľné riešenia.  
Dlhá životnosť, flexibilita, smart.
Energetická účinnosť a obehové hospodárstvo sú
dôležité témy budúcnosti v tomto odvetví. Okrem toho 
britská správa „Fridge 2050“ londýnskej City University  
of London uvádza spolu s vyšším prepojením, zmenenými
stravovacími návykmi alebo starnúcou populáciou  
kľúčové výzvy, na ktoré už v súčasnosti reagujeme  
vhodnými riešeniami, ako sú SmartDevice alebo VarioTemp. 
A aj v oblasti vývoja produktov a výroby si plníme svoj 
záväzok zodpovednosti a v mnohých ohľadoch už teraz 
myslíme na zajtrajšok.

EasyFresh. Ideálne pre ovocie a zeleninu. Pri rovnakej 
teplote ako v chladiacej časti a vzduchotesne uzavretý 
v priečinku zostane napríklad šalát aj po 7 dňoch
ešte stále chrumkavo čerstvý.
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Váš náskok v čerstvosti  
na 10 rokov. Minimálne.
---

Dobrý pocit, keď si môžete z chladničky zobrať

čerstvú zeleninu a chrumkavé ovocie, bude  

teraz ešte lepší. Pretože s novými kombináciami

chladničiek a mrazničiek Liebherr myslíte na  

budúcnosť: Najlepšia energetická účinnosť  

vďaka premysleným technológiám čerstvosti  

šetrí zdroje dokonca dvojnásobne. Presne  

ako garantovaná dlhá životnosť a kvalita.

Objavte teraz všetky úsporné modely:

home.liebherr.com/bettertomorrow 

Trvalá  
udržateľnosť.
---
Inovatívnymi technológiami čerstvosti
spoločnosť Liebherr pomáha pri
optimálnom skladovaní potravín. Takto 
zabránite predčasnému vyhadzovaniu 
a výrazne sa dá obmedziť plytvanie, 
ktorému možno predchádzať. Okrem 
toho priečinky BioFresh pomáhajú 
redukovať výjazdy za nákupom. Zvlášť 
priestranné priečinky s nulovou teplotou 
udržiavajú ovocie a zeleninu, mäso, 
ryby a tiež aj mliečne výrobky oveľa 
dlhšie čerstvé ako bežné chladničky  
a ponúkajú vám oveľa viac miesta.

Dlhá životnosť.
---
Myslieť na budúcnosť v spoločnosti 
Liebherr neznamená len pozerať sa  
na písmeno A na energetickom štítku. 
Spoľahlivosť a dlhá životnosť tu  
majú rovnako veľký význam. Pretože 
o čo dlhšie vaša nová kombinácia 
chladničky s mrazničkou efektívne 
pracuje, o to lepšie sa využívajú 
zdroje použité na jej´výrobu.

Preto spoločnosť Liebherr kladie 
vysoký dôraz na nekompromisnú 
kvalitu, až po najmenšiu skrutku. 
Rovnako aj nadčasový dizajn, ktorý 
ani počas mnohých rokov nestráca 
eleganciu, je jasným prejavom  
dlhej životnosti.

Efektívnosť.
---
S nízkou spotrebou energie len  
116 kWh za rok vám kombinácie 
chladničiek a mrazničiek Liebherr 
pomáhajú pri úspore cennej energie. 
Tieto maximálne hodnoty sa dosahujú 
používaním kvalitných vákuovo- 
izolačných panelov. Na rozdiel od 
bežných alternatív  prispievajú  
panely používané v Liebherr k tomu, 
že spotreba energie zostáva aj po 
rokoch používania stále nízka.

CBNsda 5723  
Séria Plus
Trieda energetickej  
efektivity A
Akciová cena: 1.399 €

CBNsda 5753  
Séria Prime
Trieda energetickej  
efektivity A
Akciová cena: 1.899 €

CBNbda 5723 
Séria Plus
Trieda energetickej  
efektivity A
Akciová cena: 1.499 €

CBNbsa 5753  
Séria Prime
Trieda energetickej  
efektivity A
Akciová cena: 1.999 €

V porovnaní so zariadením s rovnakou 
výbavou v triede energetickej účinnosti E sa 
tak zníži spotreba elektrickej energie za 15 
rokov až o 2 000 kWh, čo pri cene 0,16 €/kWh 
znamená úsporu až 320 €.

Najlepšie technológie čerstvosti: Všetky  
štyri kombinácie chladničiek a mrazničiek v 
triede energetickej účinnosti A sú vybavené 
funkciami DuoCooling, BioFresh a NoFrost.

*Priemerná cena elektrickej energie: 16 centov/kWh

Len 19 eur výdavkov  
na energiu/rok*

Vákuová izolácia v čase

Izolačný účinok vákuových panelov
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Izolačný panel so skleneným vláknom

Izolačný panel s oxidom kremičitým
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