
Leghatékonyabb hűtő- és  
mélyhűtőkészülékeinket itt találja. 
Vagy a www.topten.eu oldalon  
(Professional Refrigerators)

Éjjel nappal takarékosan  
A nap minden órájában, az év minden napján: A hűtő- és mély-
hűtőkészülékek folyamatosan bevetésen vannak, így az éves 
áramfogyasztás jelentős részét teszik ki. A Liebherr készülékei 
a lehető legalacsonyabban tartják ezt a részt. A maximális  
hatékonyságnak, valamint a hosszú élettartamnak és a 
karbantartásmentességnek köszönhetően nemcsak alacsony 
energiaköltségeket, hanem alacsony általános üzemeltetési 
költségeket is biztosítanak. A Liebherr minőség kifizetődik.

Nálunk a hatékonyságnak több 
ismérve is van 

A Liebherr az erőforrások felelős felhasználását képviseli.  
És kiáll az alacsony energiafogyasztásért. Magasan képzett 
kutatók és mérnökök minden nap azon dolgoznak,  
hogy készülékeink mindig egy lépéssel előrébb járjanak.  
Az anyagoktól a funkcionális alkatrészeken és berendezéseken 
át az elektronikus vezérlésekig maximálisan kihasználjuk az 
egyes alkatrészek megtakarítási potenciálját. Az eredmény: 
Rendkívül hatékony készülékek, amelyeket tudatosan  
fejlesztettek ki, hogy minimális fogyasztás mellett maximális 
teljesítményt érjenek el.

Ily módon spórolhat az áramon,  
de teljesítményen nem 

Alacsony hőveszteség
A jó minőségű hűtőelemek és az optimális konstrukció  
mellett a szigetelés állandó belső hőmérsékletet és maximális 
energiahatékonyságot biztosít. 

Precíz vezérlés
Az elektronika biztosítja, hogy minden hűtő- és mélyhűtőké-
szülék csak a ténylegesen szükséges energiát használja  
fel. A vezérlés ennek megfelelően állítja be a kompresszor 
fordulatszámát, és kikapcsolja a ventilátort, ha az ajtó nyitva van.

Hatékony hűtőrendszer
Az erőteljes keringtető rendszer egyenletes hűtési  
hőmérsékletet biztosít az egész belső térben, és gyorsan 
lehűti az újonnan elhelyezett árukat. Szükség esetén a 
páratartalom növelhető az állandó ventiláció bekapcsolásával.

NoFrost
A rendszeres leolvasztás elektromos energiát takarít meg. 
A légkeveréses hűtés megköti a nedvességet és jégmentes 
tárolást biztosít. A ciklikus leolvasztás a legutolsó nedvesség 
részecskét is eltávolítja a belső térből.

LED-világítás
A LED-mennyezetvilágítás még sötét környezetben is jó 
megvilágítást biztosít a belső térben. Ezzel nemcsak a  
hosszas keresgélést spórolhatja meg, hanem mindenekelőtt  
az energiaköltségeket is.

Természetes hűtés 
Mi voltunk az elsők, akik a teljes hűtőberendezés-családunk 
esetében átálltunkHFC-mentes hűtő- és szigetelő anyagora. 
Ma már csak az R 600a, R 290 és R 170 természetes  
hűtőközegeket használjuk. Kifejezetten nagy hatásfokú 
kompresszorokhoz tervezték, és alacsony energiafogyasztást  
és alacsony villamosenergia-költséget biztosítanak.

Jó az éghajlatnak – 
és a rezsi számlának

Hűtés és mélyhűtés


