
IRe 5100 Pure
Fuldintegrerbart indbygningskøleskab med EasyFresh

Nichemål
højde/bredde/dybd
e

 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0
cm

Samlet volumen  308 l
Monteringstype  Kan integreres
Dørmontering  Dør-på-dør
Energieffektivitets-
klasse

 E

SmartDeviceBox  Kan eftermonteres

     

 Datablad

Hjælp i servicetilfælde
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EasyFresh

Garanten for samme friskhed hjemme som på markedspladsen er vores
EasyFresh-skuffe. Uanset om ikke indpakket frugt eller grøntsager: Her opbevares
alt optimalt. På grund af fødevarerne og den tætte lukning forøges luftfugtigheden i
skuffen. Derfor forbliver fødevarerne friske længe.

SmartDeviceBox til eftermontering

Vil du gerne være klar til fremtiden med Smart Home? Dit Liebherr hjælper dig
gerne: Du kan eftermontere en SmartDeviceBox på dit Liebherr, som bringer det på
internettet. SmartDeviceBoxen kan monteres i en håndevending og giver dig
allerede i dag adgang til en hel verden af digitale muligheder.

Touch-Display

Med berøring: Med touch-displayet kan du nemt og intuitivt betjene dit Liebherr.
Alle funktionerne er placeret overskueligt på displayet. Med et let tryk med din
finger kan du for eksempel nemt vælge funktionerne eller kontrollere dit køleskabs
aktuelle temperatur.

Plads til bagepladen 

Vil du gerne holde en hjemmebagt frugttærte frisk? Eller en tilberedt pizza, som
først skal i ovnen senere? Sæt bare din bageplade ind i dit Liebherr – der er god
plads til at opbevare en bageplade. Særlig praktisk: Du kan sætte bagepladen ind
og tage den ud med en døråbning på 90°.



Bemærk: På trods omhyggelig vedligeholdelse af data tager vi forbehold for tekniske ændringer,
fejl samt afvigelser i billed- og tekstindholdet i forhold til det originale apparat.

 

 

SuperSilent

Psssst – lyt efter: Dit Liebherr er så stille, at du skal spidse ører for at lægge mærke
til det. Hvad gemmer der sig bagved? Alle kølekomponenter som kompressorer,
ventiler, ventilatorer og fordampere er optimerede og afstemt perfekt efter
hinanden. For at du kun kan høre det, du gerne vil, i dit køkken.

LED-loftbelysning

LED-loftsbelysningen oplyser det indvendige rum ovenfra - for et godt overblik
over fødevarerne. Det ekstra lyspunkt: LED'erne er placeret foran glaspladerne, så
et fuldt køleskab også oplyses godt.

Dørhylder

FreshAir-aktivkulfilter

Æggehylde

Skuffe

Dørtætning, som kan udskiftes 
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