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Spotrebiče
ihneď dostupné 
Rúra HB234A0S0

ecoClean: rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické 
čistenie
3D horúci vzduch: rovnomerne rozvádzané teplo pre ešte lepšie 
výsledky pečenia

trieda energetickej účinnosti: A
objem: 71 l 
počet funkcií: 7
spôsob čistenia: manuálna, 
katalytická zadná stena rúry

obj. č.: 112 592 872

Zabudovateľná parná rúra HS636GDS2

coolStart: pri hlboko mrazených potravinách nie je potrebné 
predhrievanie
varenie v pare: príprava chutných a zdravých pokrmov pomocou 
jemnej pary

trieda energetickej účinnosti: A+

objem: 71 l 
počet funkcií: 13
spôsob čistenia: parná podpora 
čistenia

obj. č.: 112 557 784

405,80 € s DPH / 338,- € bez DPH 1221,60 € s DPH / 1018,- € bez DPH

Indukčná varná doska EH651FFC1E

varné zóny: 1 x Ø 180; 1 x Ø 180 x 280; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210

obj. č.: 112 592 873

Indukčná varná doska EX675FEC1E

varné zóny: 1x Ø 210; x Ø 145; 1x 400 x 240

obj. č.: 112 557 150

550,80 € s DPH / 459,- € bez DPH 630,- € s DPH / 525,- € bez DPH

Zabudovateľná mikrovlnná rúra BF525LMS0

7 automatických programov zaručí najlepšie výsledky varenia

počet stupňov výkonu: 5 (max 800W)
objem: 20 l 

obj. č.: 112 556 232

Teleskopický odsávač pár LI63LA526

vyhotovenie: odsávanie do komína alebo vnútorná cirkulácia
výkon odsávania: 328 m³/h
trieda energetickej účinnosti: C

obj. č.: 112 555 507

298,80 € s DPH / 249,- € bez DPH 182,40 € s DPH / 152,- € bez DPH

akcia



Spotrebiče
ihneď dostupné 
Zabudovaná chladnička 
IRBd 5150

výška otvoru: 1780 mm
montážne rozmery: 1780 (V) x 560 (Š) x 550 (H) mm
montáž dverí: pevná
doraz dverí: vpravo, možnosť zmeny
objem: 296 l
chladnička: 198 l / 0o zóna 98 l
osvetlenie: LED
obsluha: dotykové ovládanie

obj. č.: 112 591 196

1999,- € s DPH / 1665,80 € bez DPH
112591196LIEB1499

LIEBHERR zabudovaná chladnička 
IRBSe 5120

voru: 1780 mm
montážne rozmery: 1780 (V) x 560 (Š) x 550 (H) mm
montáž dverí: vlečná
doraz dverí: vpravo, možnosť zmeny
objem: 294 l
chladnička: 196 l / 0o zóna 98 l
osvetlenie: LED
obsluha: dotykové ovládanie

obj. č.: 112 591 298

1399,- € s DPH / 1049,- € bez DPH
112591298LIEB862

BioFresh zóna 0°C
SmartDevice Box(voliteľne)
Miesto pre plech na pečenie
SuperCool
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BioFresh zóna 2x 0°C
Miesto pre plech na pečenie
TelescopicRolls
SoftTelescopic
SoftSystem
SmartDevice Box

Zabudovaná chladnička 
IRe 5100 

výška otvoru: 1780 mm
montážne rozmery: 1780 (V) x 560 (Š) x 550 (H) mm
montáž dverí: pevná
doraz dverí: vpravo, možnosť zmeny
objem: 308 l
osvetlenie: LED
obsluha: dotykové ovládanie

obj. č.: 112 591 304

1149,- € s DPH / 957,50 € bez DPH
112591304LIEB862

EasyFresh priehradka s reguláciou vlhkosti
SmartDevice Box(voliteľne)
Miesto pre plech na pečenie
SuperCool
Super Silent
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Spotrebiče
ihneď dostupné 

Zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou 
ICBNe 5123

výška otvoru: 1780 mm
montážne rozmery: 1780 (V) x 560 (Š) x 550 (H) mm
montáž dverí: pevná
doraz dverí: vpravo, možnosť zmeny
objem: 244 l
chladnička: 103 l / mraznička: 70 l / 0o zóna 70,9 l
osvetlenie: LED
obsluha: dotykové ovládanie

obj. č.: 112 591 293
1699,- € s DPH / 1415,80 € bez DPH

112591293LIEB1274

NoFrost 
BioFresh zóna 2x 0°C
DuoCooling
SmartDevice Box(voliteľne)
SoftSystem - tlmené zatváranie
SuperCool a SuperFrost

LIEBHERR zabudovaná kombinovaná chladnička  
s mrazničkou ICSe 5103

výška otvoru: 1780 mm
montážne rozmery: 1780 (V) x 560 (Š) x 550 (H) mm
montáž dverí: pevná
doraz dverí: vpravo, možnosť zmeny
objem: 264 l
chladnička: 183 l / mraznička: 81 l
osvetlenie: LED
obsluha: dotykové ovládanie

obj. č.: 112 591 294
849,- € s DPH / 707,50 € bez DPH

112591294LIEB696

EasyFresh priehradka s reguláciou vlhkosti
DuoCooling
SmartDevice Box(voliteľne)
IceCube Timer
PowerCooling
SuperFrost
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