
Refrigeradores -  Linha de Embutir  -  Refrigerador  de piso e de embutir SBS
32S1

APRESENTAÇÃO

Refrigerador Liebherr Side by Side SBS 32S1

Oferece uma ampla capacidade de 876 litros e um embutimento
perfeito sem frestas, com suas portas alinhadas com os móveis da
cozinha.

Conserva com mais  qualidade e por  mais tempo o sabor  e  os
nutrientes  dos  alimentos  por  utilizar  as  mais  avançadas
tecnologias de refrigeração.

O refrigerador produz ar frio com umidade, o que evita que os
alimentos  se  danifiquem  e  ressequem.  O  sistema  SuperCool
realiza  ainda  o  rápido  resfriamento  dos  alimentos  recém
comprados, garantindo sua maior durabilidade.

O  freezer  possui  o  sistema  SuperFrost  de  congelamento
profissional que atinge -32° C. Ele garante que ao se descongelar
alimentos sejam mantidos todo o sabor e nutrientes que possuiam
quando foram congelados. Colunas de iluminação em LEDs no
refrigerador  e  no  freezer  criam uma  elegante  iluminação  fria  e
uniforme em seu interior.

O  duplo  sistema  de  refrigeração  com  compressores
independentes  para  o  refrigerador  e  o  freezer  oferece  uma

performance de refrigeração superior  e maximiza a eficiência energética reduzindo o consumo. As novas e
elegantes prateleiras GlassLine são duráveis, fáceis de limpar e suportam pesos elevados.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

A Liebherr

A Liebherr é a líder mundial em refrigeração Premium. Com sede na Alemanha, sua excelência em engenharia
oferece a mais completa linha de refrigeradores e caves para vinhos da Europa. Trazer ao mercado brasileiro
este comprometimento com a excelência e um histórico de sucesso tornou-se o nosso objetivo.

Numerosos produtos e idéias inovadoras, qualidade premium e um design avançado fazem da Liebherr uma
marca líder com mais de 10.000 refrigeradores sendo produzidos diariamente em nossas fábricas.

DIFERENCIAIS

Performance

DuoCooling:  os alimentos conservam-se frescos por muito mais tempo. Refrigerador e freezer funcionam de forma
independente, evitando que o ar frio e seco do freezer resseque e danifique os alimentos do refrigerador. Impede também a
mistura de odores entre os alimentos colocados no refrigerador e freezer.

SuperCool:  função que conserva melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos frescos no refrigerador, resfriando-os
rapidamente e mantendo a temperatura em 2 ºC por 6 horas.

SuperFrost:  desfrute de alimentos que ao serem descongelados possuam a mesma aparência, textura, sabor, aroma e
vitaminas de quando foram congelados. Congele utilizando a função SuperFrost que reduz rapidamente a temperatura do
freezer para - 32 ºC e evita a formação de cristais de gelo dentro dos alimentos, garantindo sua qualidade.

Compressores de Velocidade Variável:  reduzem em até 40% o consumo de energia. Consumo de apenas 52,5 kWh por
mês.

Made in Austria:  a Liebherr é a lider mundial na tecnologia de refrigeração Premium.

Beleza



Embutimento perfeito:  sem frestas, com a profundidade de 60 cm ideal para os armários brasileiros e sem a necessidade
de aberturas de ventilação no móvel.

Iluminação por LEDs:  posicionadas em colunas embutidas em ambas as laterais internas do refrigerador e na parte
superior das gavetas do freezer. Elegante iluminação fria e uniforme em todo o seu interior.

Portas com SmartSteel:  proteção sobre as portas que evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de
limpar.

Puxadores móveis em inox:  garantem sempre uma fácil abertura das portas, graças ao seu movimento de alavanca.

Praticidade

MagicEye:  painel digital com design inovador acionado por toque. Facilmente informa e controla todas as funções.

Compartimentos VarioBox:  em dois tamanhos, permitem organizar melhor os pequenos alimentos no refrigerador. São
removíveis, para facilmente serem levados à mesa.

SuperQuiet:  baixíssimo nível de ruído 43 dBA, ideal para cozinhas integradas a outros ambientes. Silenciosos
compressores na parte inferior traseira do refrigerador garantem o seu silêncio.

IceMakers Automáticos:  mantém a gaveta de gelo sempre cheia de cubos que não grudam entre sí, presentesnos dois
compartimentos do freezer.

Filtro de água:  garante cubos de gelo livres de sabor e impurezas. O painel de controle do refrigerador avisa
automaticamente o seu momento de troca.

Prateleiras GlassLine:  em vidro temperado com elegantes frisos de metal, são duráveis, eficientes, resistentes a riscos e
fáceis de regular.

Gavetas para frutas e verduras:  oferecem todo o espaço para guardar suas delícias. As gavetas são montadas sobre
trilhos telescópicos para um manuseio fácil e seguro. Frisos robustos em alumínio compõem uma aparência elegante e
aumentam a estabilidade das gavetas.

Gavetas do freezer:  oferecem capacidade de armazenagem de 119 litros e são perfeitamente iluminadas por LEDs que
ficam embutidos na parte superior do freezer.

NoFrost:  sistema que evita qualquer formação de gelo no freezer.

Certificação Kosher:  homologado pelo Star-K por oferecer o modo Sabbath de funcionamento. Quando acionado respeita
todos os requisitos necessários ao período do Sabbath e demais feriados religiosos.

Segurança

Produto com certificação RoHS:  elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos Liebherr, tais
como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Produto certificado pelo INMETRO:  funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura
do Brasil.

Garantia de 2 anos:  contra qualquer defeito de fabricação.

Especificações Técnicas

Produto

Cor:  em aço inox escovado.

Garantia:  1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia Liebherr.

Fabricação:  Austria.

Aplicação:  de piso ou embutido.

Consumo de energia:  63,2 kW por mês

Classificação de eficiência energética INMETRO:  A

Número de compressores:  4

Capacidade do refrigerador:  638 litros

Capacidade do freezer:  238 litros

Capacidade total:  876 litros

Produção de gelo dos dois IceMakers:  2 Kg por dia.

Posição de abertura das portas:  reversíveis.

Instalação

Tensão:  110 V

Plugue:  tripolar 2P + T em 90º.



Dimensões Com Embalagem

Peso:   268.00  Kg
Comprimento:   680  mm
Altura:   2125  mm
Largura:   1650  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   242.00  Kg
Comprimento:   630  mm
Altura:   2020  mm
Largura:   1494  mm

Nicho de instalação.


