
 

Refrigeradores -  linha-de-embutir  -  R 1410 

APRESENTAÇÃO

Refrigerador de embutir modular Liebherr R 1410 
 
Com amplo espaço refrigerado de 391 litros, produz ar frio com umidade o que evita 
que os alimentos se danifiquem e ressequem e conta ainda com o sistema 
SuperCool que conserva melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos frescos. 
 
Outros diferenciais incluem: embutimento perfeito em móveis com 60 cm de 
profundidade, sistema SoftSystem para fechamento suave das portas, rack para 
bebidas otimizador de espaço e eficiente iluminação por led. 
 
Pode ser acompanhado de outros módulos de refrigeradores, caves ou freezers, 
compondo conjuntos totalmente customizáveis para as necessidades de cada 
projeto de cozinha. 
 
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

Alimentos frescos por muito mais tempo:  o refrigerador gera de forma independente seu próprio ar frio, não recebendo 
ar seco de um freezer, o que evita o ressecamento dos alimentos. Isto garante uma melhor conservação da aparência, 
textura, sabor, aroma e vitaminas dos alimentos.

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.

Beleza

Embutimento perfeito:  com um embutimento sem frestas, os refrigeradores Liebherr ficam totalmente alinhados com os 
móveis da cozinha, proporcionando um acabamento perfeito.

Iluminação por LEDs:  garantem uma iluminação uniforme em todo o seu interior.

Prateleiras GlassLine:  robustas, resistentes a riscos e fáceis de limpar. As prateleiras de vidro e as prateleiras da porta 
possuem um acabamento acetinado e exclusivos frisos de metal que compõem uma aparência elegante no refrigerador.

Praticidade

SoftSystem:  sistema de amortecimento que garante um fechamento suave das portas mesmo quando completamente 
carregadas ou fechadas com força.

SuperQuiet:  silenciosos compressores são posicionados sempre na parte inferior traseira dos refrigeradores de forma a 
garantir um baixíssimo nível de ruído, fundamental para cozinhas integradas a outros ambientes.

Controles eletrônicos:  fáceis de usar, mostram todas as informações do refrigerador e garantem que as temperaturas 
selecionadas mantenham-se com precisão. O painel MagicEye, acionado por toque, oferece um design avançado e 
elegante.

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.

Rack de Bebidas:  é extremamente prático, provendo um espaço maximizado para latas e garrafas sem tomar espaço nas 
prateleiras. 

Segurança

Produto certificado pelo INMETRO:  funcionamento testado e aprovado para uso no clima tropical e com as condições de 
energia do Brasil.



Dimensões Com Embalagem

Peso:   99.30  Kg 
Comprimento:   723  mm 
Altura:   1994  mm 
Largura:   700  mm 

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   95.00  Kg 
Comprimento:   632  mm 
Altura:   1955  a  1939  mm 
Largura:   610  mm 

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.

Especificações Técnicas

Produto

Cor:  porta em aço inox.

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

Fabricação:  Alemanha.

Aplicação:  de embutir.

Consumo de energia:  23 kWh por mês.

Classificação de eficiência energética INMETRO:  A

Número de compressores:  1

Capacidade do refrigerador:  391 litros

Instalação

Tensão:  110 V

Plugue:  tripolar 2p + t em 90º.

Nicho de embutimento

 


