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Koelkast vrijstaand: Liebherr CBNP 4858-20

Deze 60 cm brede NoFrost koel/vriescombinatie met
zelfsluitende deuren is 20% zuiniger dan de A+++
energieklasse, heeft een gladde achterwand en biedt
verrassend veel netto inhoud. Het vriesdeel hoeft u nooit meer
te ontdooien en staat niet in verbinding met het apart
regelbare koeldeel. De 0°C BioFresh techniek zorgt voor
langere bewaartijden voor groente en fruit, vlees, vleeswaren,
vis en zuivel. Het 7?Touch kleurendisplay biedt u vele
instelmogelijkheden.
BluPerformance: groter en zuiniger
BluPerformance modellen zijn volgens een volledig nieuw
koelconcept ontworpen en bieden meer netto inhoud in het
koel- en vriesdeel dankzij het wegwerken van de condensor
(het ?zwarte rooster? achterop uw huidige koelkast) in de plint
. Bijkomend voordeel is een 10 tot 20% besparing op het
energieverbruik van de BluPerformance series koelkasten,
combikasten en NoFrost vrieskasten.
Supersnel afkoelen
Wilt u een extra snelle afkoeling van veel verse
levensmiddelen of wilt u zo snel mogelijk veel flessen frisdrank
afkoelen, dan biedt de SuperCool fuctie uitkomst. Het koeldeel
is tijdelijk extra koud, de resttijd na activering is zichtbaar en
het apparaat schakelt na afloop automatisch terug naar de
door u ingestelde normale koeltemperatuur.
Eventueel op afstand te bedienen
Alle Liebherr apparaten met SmartDevice kunnen achteraf
eenvoudig met de optionele SmartDeviceBox (beschikbaar in
2019) worden uitgerust en via een MyLiebherr account
worden geregistreerd. De koel- of vrieskast kan hiermee met
het WIFI-thuisnetwerk worden verbonden. Vanaf dat moment
kunt u via uw smartphone of tablet bijvoorbeeld de SuperFrost
functie activeren wanneer u wilt profiteren van een goede
aanbieding en groot inslaat of wordt u gewaarschuwd
wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.
Ook wordt het mogelijk bepaalde storingen op afstand te
verhelpen.

€ 1899,-

Optimaal zicht. Ook in het donker.
De LED vriezerverlichting geeft een optimaal zicht op de
uitgetrokken diepvrieslade.
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de
temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer
nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen
luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en
uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

Eigenschappen:
Alarm bij geopende deur

ja

Bediening op afstand

2

Bewaartijd bij stroomuitval

24 uur

Breedte

60 cm

Diepte

66.5 cm

Energieklasse

A+++

Extern display

ja

Geluidsniveau

37 dB(A)

Hoogte

201 cm

Ijsblokjesmaker

nee

Invriescapaciteit

16 kg/24u

Kleur

Wit

Klimaatklasse

N (16-32°C)

Klimaatklasse

SN (10-32°C)

Klimaatklasse

ST (16-38°C)

Klimaatklasse

T (16-43°C)

Netto inhoud diepvriezer

101 Liter

Netto inhoud koelkast

243 Liter

No Frost

ja

Omkeerbare deur

ja

Super invriezen

ja

Super koelen

ja

Totale netto inhoud

344 Liter

Vriesgedeelte

ja

Waterdispenser

nee

Aansluiting op waterleiding

nee

Vershoudzone of -lade

ja

Jaarlijks elektrisch verbruik

149 kWh

Type koelkast

Tweedeurs koelkast
(vriesvak onderaan)

Aantal diepvriesladen

3

Ingebouwde LED verlichting

ja

Wijngedeelte

nee
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