
Центри свіжості

Багато вбудованих приладів Liebherr можуть розташовуватися 
поруч один з одним або поверх один одного. Це дає змогу 
створити власну комбінацію і підібрати центр свіжості для збе-
рігання продуктів та напоїв, який складається з холодильників, 
морозильних камер та винних шаф. Усі пристрої, позначені 
«Side-by-Side», виступають як відправна точка для можливих 
комбінацій з метою оптимізації ваших особистих вимог до 
зберігання та досконалим поєднанням з вашим кухонним про-
стором. 

Все це дозволяє насолоджуватися перевагами технологій 
Liebherr в одному місці: BioFresh – для для тривалого збе-
рігання свіжих продуктів, ідеальна температура і вологість 
для вишуканих вин, велике основне відділення холодильної 
камери і зручність технології NoFrost в морозильній камері.

Індивідуально комбінуйте та підбирайте центри свіжості для зберігання продуктів 
і напоїв: холодильник (IKP 1660), морозильник з NoFrost (IGN 1664), винна шафа 
(EWTgb 1683) та BioFresh-камера (SIBP 1650).
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Створення індивідуальної системи 
зберігання продуктів харчування

Концепція Side-by-Side

Техніка Liebherr, яка призначена для уста-
новки в форматі Side-by-Side, оснащена 
інтегрованою системою підігріву в стелі 
та/або бічних стінках. Нагрівання запобі-
гає утворенню конденсату між прила-

дами, що діють при температурі 0 °C та нижче – осо-
бливо, якщо є велика різниця температур, як наприклад 
між морозильною камерою та холодильником. Різнома-
нітні прилади Liebherr відмінно комбінуються для створення 
систем зберігання продуктів (як по горизонталі так і по вер-
тикалі), при цьому техніка і меблі повністю захищені від 
утворення конденсату.

IGS 1624
IGN 1664

SIBP 1650

Морозильні камери з підігрівом стелі

Це дозволяє морозильним камерам (висота ніші: 88 см) 
бути вертикально поєднаними з холодильником або ша -
фою для вина будь-якої висоти.

Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKB 2720 +
Морозильна камера IGN 1664

Підігрів бокових стінок з двох сторін

Бокові стінки з підігрівом дозволяють морозильним каме-
рам SIGN (висота ніші: 140 см і 178 см) розташовува-
тися абсолютно з будь-якого боку від техніки різної висоти.

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756

Підігрів стелі та бокових стінок

Все це дозволяє вертикально комбінувати BioFresh-камеру 
SIBP 1650 з пристроєм будь-якої висоти. З обох сторін 
можливі будь-які комбінації з приладами до 178 см.

Можливі варіанти комбінації:
BioFresh холодильник IKB 3560 +
Морозильна шафа SIGN 3576 +
Винна шафа EWTdf 3553

Можливі варіанти комбінації:
Холодильна камера IKP 1660 + 
Винна шафа EWTdf 1653 + 
Морозильна камера IGN 1664 + 
BioFresh-камера SIBP 1650
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