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FKDv 4513

Variabilní teplotní rozsah dovoluje individuální regulaci teploty.

LED displej zajišťuje vysokou pozornost.

Panel displeje může být přizpůsoben na 

přání zákazníka.

Vysoce tlumící izolace snižuje spotřebu energie a 

zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.

Dveře s izolačním sklem nabízí perfektní přehled, poskytují optimální 

energetickou efektivitu a podporují účinnou prezentaci zboží.

Dveře jsou navrženy s vyjímatelným magnetickým těsněním.

Drátěné police s malými oky s plastovým povrchem, jsou výškově nastavitelné a umožňují flexibilní využití 

vnitřního prostoru, lze do nich ukládat různé velikosti lahví a nádob. Díky integrovaným roštům, které jsou připevněny 

pevně je lze bezpečně naplnit do maximální kapacity (u modelů FKDv 4503 /..13 /..23).

Robustní rukojeť umožňuje rychlý přístup a 

zaručuje stabilitu i při častém otevírání dveří.

Kombinace Designu a funkčnosti chlazení:

Nekompromisní design s osvětlením na okrajích 

splňuje nejvyšší Standardy elegance.
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Výhody v přehledu

Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) 

ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje 

na teplotu podávání a zajistí konstantní teplotu 

ve vnitřním prostoru.

Při otevření dveří minimalizuje automatická funkce zastavení ventilátoru 

únik chladného vzduchu.

LED osvětlení se samostatným vypínačem 

je energeticky účinné a přispívá k optimální 

prezentaci produktů.

Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje 

přizpůsobení k místu instalace. 

Chladničky s displejem s dynamickým chlazením

Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu je pachově 

neutrální, velmi robustní, a díky velkým rádiusům se 

snadno čistí.

Shoda s RoHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů 

ve spojení s optimální schopností recyklace. 

Přírodní a bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení 

s výkonnými kompresory velmi energeticky efektivní. 

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem je proveden bez štěrbin a je 

tak velmi robustní, odolný nárazům a snadno čistitelný. Tažené bočnice mohou být 

uspořádány specifi cky podle zákazníka a využity pro účely brandingu.

X_SDK_N_XX_XX_01_1607_03-07_09.indd   2 15.06.16   09:39



5

nastavit s různými reklamními variantami. Nastavitelné rošty umožňují flexibilní přizpůsobení různým velikostem lahví a nádob. 
Dynamický systém chlazení přispívá k rychlému ochlazení – to je vhodné pro často otevírané chladničky.

Dokonalá prezentace výrobku.
Samostatně přepínatelné LED osvětlení interiéru je energeticky účinné a efektivně 

osvětluje uložené zboží pro optimální prezentaci.

LED vertikální osvětlení na obou stranách, optimálně osvětluje zboží. 

Osvětlení interiéru podtrhuje exkluzivitu Vašeho zboží (FKDv 4523).

Jednostranné LED vertikální osvětlení umožňuje dokonalou prezentaci produktů 

(FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).

  Integrované LED stropní osvětlení vytváří prostorově úsporné osvětlení vnitřního 

prostoru ze shora (FKDv 4203 / 4503).

Optimální viditelnost produktů.
Skleněné dveře umožňují optimální prezentaci výrobků. 

Kromě toho je navíc zvětšen užitný objem přístroje. Speciální 

sklo zajišťuje dobrou izolaci a podporuje nízkou spotřebu 

energie (FKDv 4503 / 4513 / 4523).

Speciální nastavení na přání zákazníka

Zadní kryt.
Díky uzavřené zadní stěně, je zařízení vhodné zejména pro volně stojící použití. 

EMS-elektronický monitorovací systém.
EMS, který je standardně součástí modelu FKDv 4523 (a je možné jej přidat i 

k dalším přístrojům se světelným displejem) je vhodný pro zvýšení energetické 

účinnosti. Systém například detekuje cykly otevírání dveří a pohyby v přístroji. 

Na to přístroj reaguje a upravuje chladicí kapacitu v kombinaci s funkcí vypnutí 

světla. To významně spoří energii.

Zámek pro FKDv 4513.
Model FKDv 4513 standardně nemá zámek, ale na přání zákazníka může 

být přístroj speciálním zámkem vybaven dle potřeby.

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

FKDv 4203 / 4503

FKDv 4523

X_SDK_N_XX_XX_01_1607_03-07_09.indd   5 15.06.16   09:39

4  

Kvalita až do detailu
Displej Chladničky Liebherr nabízí ideální podmínky pro upoutání pozornosti a reklamní prezentaci zboží. LED displej a 
přepínatelné LED interiérové osvětlení nabízejí perfektní prostředí pro prezentaci uložených produktů. Displej lze individuálně 

Dynamický chladicí systém.
Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí rychle 

právě vložené zboží a zajišťuje přitom konstantní teplotu ve 

vnitřním prostoru. Při otevření dveří minimalizuje automatická 

funkce zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.

Spotřeba energie za 24 hod
se zapnutým osvětlením

Chladničky s 
displejem se 

zářivkou

až -25%

Chladničky s displejem s dynamickým chlazením

Chladničky s 
displejem 

s LED 
osvětlením

Atraktivní světelný displej.
Liebherr nabízí několik možností, jak upoutat pozornost na 

Vaše výrobky, spotřebiče a Vaši značku. Svítící displej je 

možné nastavit podle požadavků zákazníka. 

V nabídce jsou čtyři varianty displejů: 

Osvětlený, ale transparentní displej LightGuide (FKDv 4523) 

je nainstalován na vnitřní straně dveří. To umožňuje jasnou 

viditelnost uložených produktů, zatímco osvětlené logo 

upoutává pozornost.

Osvětlený displej LightGuide je nainstalován na vnější straně 

dveří (FKDv 4513). To výrazně reprezentuje Vaši značku a 

poutá silně pozornost zákazníků. Pro osvětlení, není potřeba 

žádný další napájecí zdroj.

 Na míru vyrobená samolepka, umístěná ve vnitřní straně dveří 

(FKDv 4503) je osvětlena pomocí stropního svítidla.

Displej s LED podsvícením (FKDv 4203 / 4211 / 4213) zajišťuje 

vysoký stupeň pozornosti na Vaši značku.

Nejlepší energetická účinnost, nízké provozní náklady.
Všechny displeje chladniček jsou vybaveny inovativním LED osvětlením. 

Vysoká účinnost LED osvětlení snižuje celkovou spotřebu energie o 13 až 25%

oproti srovnatelným modelům, které jsou osvětleny pomocí zářivek. Provozní 

náklady jsou tak podstatně sníženy a vyšší pořizovací cena přístroje s LED 

osvětlením se vrátí v krátkém čase.

FKDv 4513

FKDv 4203/4211/4213

FKDv 4523

FKDv 4503
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Rošty

Odolné plastové pozinkované rošty mají nosnost až 45 kg. Vhodné pro modely: 

FKDv.

Perforované kovové police

Robustní rošty v kombinaci s perforovaným kovovými policemi zajišťují optimální 

stabilitu lahví. Nádoby jsou tedy vždy skladovány bezpečně. Perforované kovové 

police jsou velmi trvanlivé a ideální pro skladování nápojů. Vhodné pro modely: 

FKDv.

Informační štítky

Transparentní štítky umožňují zákazníkovi zjistit cenu a informace a uloženém 

produktu, aniž by omezovali pohodlnost přístupu. Štítky jsou připevněny k rámu 

a jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro modely: FKDv.

Příslušenství

Ochranný rám a kolečka pro ochranný rám

Ochranný kryt chrání světelný displej. Po instalaci zařízení může být ochranný kryt snadno sklopen dolů. To znamená, že ochranný kryt nemusí být 

demontován při každém transportu. K usnadnění přepravy, mohou být vzadu namontována dvě kolečka přímo na kryt, což umožňuje i snadnou 

manipulaci s přístrojem. Vhodné pro modely: FKDv.

FKDv 4213
Comfort

411 / 297 l

600 / 687 / 2010 

456 / 516 / 1660

657 kWh

4

R 600a

55 dB(A)

160 W

50 Hz / 230V~

dynamický / automatický

+2°C až +12°C

ocel / bílá

dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

mechanické

vně analogový

vertikální LED osvětlení na jedné 

straně paralelně s displejem

5

rošty potažené umělou hmotou

229

45 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ne / vpravo, lze zaměnit

101 / 94 kg

FKDv 4203

FKDv 4211

7113337

7746179

7435063

9007659

7113317

na přání

7790669 / 7790761

Sériově jsou přístroje vybaveny jednotnými standardními zámky (kromě FKDv 4513). 

Přitom může být jedním klíčem uzamčeno současně více přístrojů. Pro modely 

FKDv 42.. lze ale dodat speciální zámky s až deseti různými klíči.

Speciální zámky

Na praktickém skluzu na lahve se udržují lahve vždy vpředu připravené k odebrání. 

Skluzy mohou být dodány buď s, nebo bez teleskopických kolejniček. Vhodné pro 

modely: FKDv.

Skluzy na lahve

X_SDK_N_XX_XX_01_1607_03-07_09.indd   7 15.06.16   09:40

6  

Chladničky s displejem s dynamickým chlazením

1 Změřeno při vypnutém osvětlení

Chladničky s displejem 
s dynamickým chlazením

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Klimatická třída

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Příkon

Frekvence / napětí

Chladicí systém / proces odmrazování

Rozsah teplot

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Materiál odkládacích ploch

Skladovací kapacita 0,33 l lahve

Nosnost odkládacích ploch

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací / směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

FKDv 4523
PremiumPlus

449 / 325 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 /1804

818 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

160 W

50 Hz / 230V~

dynamický / automatický

+2°C až +12°C

ocel / černá

dveře z izolačního skla

umělá hmota stříbrná

elektronické

uvnitř, digitální

vertikální LED osvětlení na obou 

stranách paralelně s displejem

6

rošty z chromu

271

45 kg

hliníkové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

95 / 85 kg

FKDv 4513
Premium

449 / 325 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

723 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

160 W

50 Hz / 230V~

dynamický / automatický

+2°C až +12°C

ocel / stříbrná

dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

mechanické

uvnitř analogový

vertikální LED osvětlení na jedné 

straně paralelně s displejem

6

rošty potažené umělou hmotou

271

45 kg

hliníkové madlo

ano / vpravo, lze zaměnit

95 / 85 kg

FKDv 4503
Premium

449 / 325 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

723 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

160 W

50 Hz / 230V~

dynamický / automatický

+2°C až +12°C

ocel / stříbrná

dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

mechanické

uvnitř analogový

stropní a vertikální LED osvětlení na 

jedné straně

6

rošty potažené umělou hmotou

271

45 kg

hliníkové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

95 / 84 kg

K dispozici také se stropním LED osvětlením
K dispozici také s izolačními dveřmi
Příslušenství
Rošty potažené umělou hmotou

Rošty z chromu

Perforované kovové police

Informační štítky

Skluzy na lahve na teleskopických kolejničkách

Skluzy na lahve bez teleskopických kolejniček

Speciální zámky 

Ochranný rám / kolečka pro ochranný rám

7113339

7746179

7435063

9007659

7113317

7790671 / 7790761

7113337

7746179

7435063

9007659

7113317

7790671 / 7790761

7113337

7746179

7435063

9007659

7113317

7790671 / 7790761

Okolní teplota  Klimatická třída 3: +10°C do +25°C Klimatická třída 5: +10°C do +40°C

 Klimatická třída 4: +10°C do +30°C Klimatická třída 7: +10°C do +35°C
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 Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,

tel: + 420 286 854 368 - 70, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Přehled o všech přístrojích Liebherr najdete v našich hlavních katalozích. Ty lze získat v obchodech nebo na www.mctree.cz.

Profesionální přístroje Liebherr najdete všude tam, 
kde je kladen důraz na servis a poradenství: 
V odborném obchodě!

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Zjistěte, které aplikace

jsou k dispozici, pro 

který operační systém

(Apple, Android atd.),

a pro jaký typ zařízení.

Chytrá komunikace na všech frontách

Kanál Liebherr-Hausgeräte na YouTube poskytuje 

zajímavá a užitečná videa zobrazující funkce 

chladniček a mrazniček Liebherr.

Novinky, produkty na trhu a speciální akce 

najdete na naší stránce na Facebooku, 

Liebherr blogu, Instagramu a Pinterestu.

Aplikace Media

Stáhněte si všechny katalogy a videa do tabletu 

snadno a rychle pro okamžitý přístup offl  ine.

Aplikace WineGuide

Stručný přehled o vínech Bordeaux a jejich

producentech, plus paměť pro ukládání informací.

Zjistěte vše o našich

současných sociálních 

mediích a kanálech.

Chladničky a mrazničky
Gastronomie a hotelnictví

Chladničky a mrazničky
Univerzální použití

Island merchandiser 
Food retail

Chladničky pro 
skladování léků

Chladničky a mrazničky 
výzkum a laboratoř

Wine
Special

Chladničky a mrazničky 
Pekárna

Mrazničky pro mrazírenský 
a zmrzlinářský průmysl
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