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Side-by-Side
Special 2013/2014

Voor meer informatie: BURAM ELECTRO B.V., Handelsweg 30, 1422 DW Uithoorn.

Tel. (0297) 239999, info@buram.nl, www.koelen.nl
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Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr-apparaat.

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal 
waar service en advies op een hoog niveau staan. 
In de vakhandel!

Wijn 
Special

BioFresh 
Special

Vrijstaand
Koelen en 

vriezen

Inbouw
Koelen en 

vriezen

Onze brochures

Alle informatie over de inbouwapparaten van Liebherr en het vrĳ staande programma koel- en vrieskasten vindt u in beide hoofdcatalogi.

De gespecialiseerde brochures bieden meer informatie over BioFresh apparaten en wĳ nkasten. Via de Liebherr-tags kunt u op ieder 

moment informatie over BioFresh, NoFrost en Wĳn opvragen: eenvoudig de code met de Smartphone scannen.

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Interessante Apps 
voor Smartphones en Tablets 

Via http://apps.hau.liebherr.com of de QR-code kunt u zien welke App voor welk 

besturingssysteem (Apple, Android) en voor welk type apparaat beschikbaar is.

WineGuide App

Geeft een overzicht 

van Bordeaux wijnen, 

haar producenten en 

jaargangen alsook de 

kenmerken van de 

Liebherr wijnkasten.

Kitchen Photo Designer App

Creëer uw eigen ruimte: maak 

een foto van uw keuken, kies 

het gewenste Liebherr model 

en plaats deze met een

vingerbeweging in het beeld.

BioFresh App

Nuttige informatie over 

vitaminen, mineralen 

en optimaal bewaren 

van levensmiddelen.

Media App

Catalogi en video’s van de 

huishoudelĳ ke koel- en 

vriesapparatuur van Liebherr 

kunnen eenvoudig en snel op 

uw tablet worden gedownload 

en zĳ n altĳ d en overal offl  ine 

beschikbaar.

IceCrusher App

Fun: met de tip van uw 

vinger tuimelen ijsblokjes 

over het display en 

kunnen vervolgens 

worden verschoven of 

zelfs gecrushed. 

apps.hau.liebherr.com
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Side-by-Side XXL

E
en nieuwe trend in de moderne keuken is om samen met vrienden of het 

gezin creatief te koken. En tegenwoordig is het heel eenvoudig om dit op 

een gezonde manier te doen. De Side-by-Sides van Liebherr zijn ideaal voor 

het bewaren van grote hoeveelheden vitaminerijk voedsel. Dankzij verschillende 

klimaatzones bieden de Side-by-Sides de ideale bewaarplaats voor diverse 

levensmiddelen. Koelen voor de dagelijkse voorraad, BioFresh voor superlange 

versheid, vriezen voor veilig lang bewaren en wijn voor het optimaal serveren 

of bewaren van uw wijnen. Met de geïntegreerde IceMaker worden perfecte 

ijsblokjes voor een koele drank op warme dagen gemaakt. Het exclusieve design 

maakt van iedere Side-by-Side een ware blikvanger in uw keuken. Ieder detail 

van deurgreep tot draagplateau overtuigt door een hoogwaardige afwerking.

Koelen

Voor de dagelijkse boodschappen staat een groot koeldeel met een regelbare temperatuur tussen 

+3° en +9°C ter beschikking.

BioFresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit, groenten, vlees, vis en 

zuivelproducten aanzienlijk langer houdbaar in vergelijking met het normale koeldeel.

Vriezen

Het NoFrost vriesdeel biedt professioneel invriesvermogen met een automatische IceMaker. De diepvries-

producten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor hoeft u 

dus nooit meer te ontdooien en blijven verpakkingen duidelijk leesbaar.

Wijn bewaren

In het wijnbewaargedeelte (SBSes 7165) kunt u rode en witte wijnen in 2 aparte zones op verschillende 

temperaturen tussen +5ºC en +20ºC bewaren. Hierdoor kunt u de ideale omgeving voor zowel langdurig 

bewaren als serveren creëren.
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Het in de deur weggewerkte SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten 

van de deur en waarborgt zelfs bij volle belading van de binnendeur een 

bijzonder zachte sluiting. Bovendien wordt vanaf een openingshoek van ca. 

45° de deur altijd automatisch gesloten.

De BioFresh-Safes garanderen het perfecte klimaat voor superlange versheid. 

Bij een temperatuur van iets boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid 

behouden groente, fruit, vlees en vis hun gezonde vitamines, smakelijke aroma 

en appetijtelijke uiterlijk aanzienlijk langer dan in het gewone koelgedeelte. 

Typerend voor de BioFresh modellen uit de PremiumPlus serie zijn de in de 

zijwanden geïntegreerde lichtzuilen. In beide lichtzuilen zijn tientallen LED’s 

geplaatst die altijd voor een gelijkmatige verlichting van de hele koelruimte 

zorgen.

De Side-by-Side combinatie SBSes 7165 met zes verschillende klimaat-

zones biedt een reeks innovatieve oplossingen. In het wijnbewaargedeelte 

kunnen wijnen in twee apart regelbare zones tussen de +5ºC en +20ºC 

worden bewaard.

Met de IceMaker van Liebherr met vaste wateraansluiting heeft u voor elke 

gelegenheid ijsblokjes van de beste kwaliteit beschikbaar. Of het nu om een 

coole drink of om een grote party gaat, in de twee schuifladen liggen steeds 

voor elke gelegenheid voldoende ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt 

geheel automatisch dat er altijd genoeg ijsblokjes op voorraad zijn.

De Premium elektronica met tiptoetsbediening achter de deur waarborgt 

een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door het 

bedieningspaneel zachtjes aan te raken kunnen alle functies eenvoudig en 

snel op de LCD display worden ingesteld.

Alle Side-by-Side combinaties zijn met SmartSteel deuren uitgevoerd. 

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een 

minimum en is eenvoudig te reinigen. De harde, krasvaste en duurzame 

beschermlaag op de deuren biedt daarmee optimale bescherming.

De NoFrost Side-by-Sides van Liebherr bieden professioneel vriesver-

mogen. Levensmiddelen worden met gekoelde circulatielucht ingevroren en 

de vochtige lucht wordt afgevoerd. Daardoor blijft de vriesruimte altijd ijsvrij. 

De levensmiddelen worden niet meer met rijp bedekt en u hoeft nooit meer 

te ontdooien.

Side-by-Side combinaties



07

SBSes 8283 met BioFresh-Plus en IceCenter

D
e SBSes 8283 biedt 4 verschillende klimaatzones. Voor de 

dagelijkse boodschappen staat een ruim koeldeel met geïnte-

greerde LED lichtzuilen ter beschikking. Groente, fruit, vlees en 

zuivelproducten blijven aanzienlijk langer vers met BioFresh. Voor 

echte visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus techniek in de bovenste 

lade unieke mogelijkheden. Bij een temperatuur van -2 °C blijven vis 

en zeevruchten extra lang houdbaar. Maar bij een ingestelde 

tem peratuur van +6 °C kunnen ook zuidvruchten veel langer worden 

bewaard. Het vriesdeel overtuigt door de professionele NoFrost 

technologie met het gemak van nooit meer ontdooien. Met het 

geïntegreerde IceCenter zijn ijsblokjes, crushed ice en gekoeld water 

steeds beschikbaar.

De beste bewaartemperatuur voor vis en zeevruchten ligt net onder het 

vriespunt. Voor visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus-Safe met eigen elek-

tronische besturing een optimaal bewaarklimaat: in de bovenste lade kan de 

temperatuur tot -2 °C dalen waarmee in combinatie met een lage luchtvochtig-

heid vis en zeevruchten extra lang vers blijven.

In de BioFresh-Plus lade kunnen zelfs zuidvruchten, die gevoelig zijn voor te 

lage temperaturen, bijzonder lang vers worden gehouden. Door de lade in te 

stellen op een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +6 °C kunnen 

ook zuidvruchten extra lang worden bewaard. De BioFresh laden zijn met 

LED techniek uitgerust voor een optimaal overzicht en lopen comfortabel op 

soepele telescooprails.

Het IceCenter met LED verlichting is optisch een highlight. 

Met het tapmechanisme voor ijsblokjes, crushed ice en gekoeld 

water biedt het IceCenter de perfecte mogelijkheden voor het 

serveren van frisse drankjes. Voor de optimale kwaliteit van 

gekoeld water is in het koelgedeelte een water reservoir met 

waterfilter geïntegreerd.

Side-by-Side combinatie 

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Buitenafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen
Deur
Zijwanden

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

SBSes 8283  PremiumPlus

354 l

110 l

237 l

G

489 / 1,338 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

Edelstaal met SmartSteel

Edelstaal

LC-display

in de deur

Tiptoets
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Vitamine C  
(na 15 dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil

Gewicht 
(na 15 dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil

Houdbaarheid (in dagen)

HydroSafe

Groentelade

Verschil
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 100,3 % 78,2 % 161,6 % 88,3 % 82,9 % 134,4 % 26,6 % 104,4 %

 92,9 % 65 % 154,2 % 21,5 % 32,4 % 116,7 % 21,9 % 72,8 %

 8 % 20 % 5 % 310 % 156 % 15 % 21 % 92 %
       

       

 –0,6 % –4,8 % –1,7 % –3,8 % –9 % –0,6 % –3,1 % –3,1 %

 –1,1 % –4,5 % –2,8 % –5,6 % –12,8 % –1,7 % –5,9 % –4,6 %

 105 % 6 % 63 % 49 % 43 % 170 % 91 % 68,3 %
       

       

 80 18 30 13 80 29 13 

 50 10 17 5 50 12 5 

 30 8 13 8 30 17 8 
       

BioFresh van Liebherr
aantoonbaar gezonder

D
e lange houdbaarheid met BioFresh levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde 

voeding. Dit wordt bevestigd door twee recente onderzoeken die door gerenommeerde 

onderzoeksinstituten zijn uitgevoerd. Hun gemeenschappelijke conclusie: de kwaliteit van 

levensmiddelen profiteert duidelijk van de BioFresh-technologie. Welk effect heeft het 

bewaren van verse levensmiddelen in een BioFresh-Safe in vergelijking met het bewaren in 

een gewone groentelade? Hiermee hielden zich het Competentiecentrum fruitteelt Bodensee 

en het Duitse instituut voor wetenschappelijk voedingsonderzoek bezig. De resultaten spre-

ken duidelijk voor BioFresh van Liebherr: alleen al het vitamine C-gehalte ligt gemiddeld 

92% hoger. Bij sommige levensmiddelen kan zelfs een toename aan vitamine C worden 

geconstateerd. Het gewichtsbehoud tijdens het bewaren wordt gemiddeld 68,3% beter. Ook 

snijafval wordt aanmerkelijk minder.

*Bronnen: Competentiecentrum fruitteelt Bodensee (KOB) “Invloed van verschillende klimaatzones in koelapparaten op de 

kwaliteit van groente en fruit”; Duits instituut voor wetenschappelijk voedingsonderzoek (BFE): „Onderzoek van kwaliteitsbe-

houd van verse groenten en vers fruit”, 2003.

Sla + 8 dagen Druiven + 17 dagen Salami + 100 dagen 

Garnalen + 1 dag Frambozen + 2 dagen Artisjokken + 7 dagen

V
oor fitness en welzijn adviseren voedingsdeskundigen een eenvoudig recept: gezond 

eten. Want de natuur biedt een compleet spectrum aan vitale stoffen: vitamines, mine-

ralen en koolhydraten zorgen voor energie, conditie en bovendien een goed humeur. Maar 

alleen bij de juiste temperatuur en bij een ideale luchtvochtigheid houden levensmiddelen 

hun gezondheidswaarde en lekkere smaak zo lang mogelijk. De BioFresh-technologie van 

Liebherr zorgt daarom met superlange houdbaarheid voor een beslissende plus aan levens-

kwaliteit.

Kaas + 100 dagen Worteltjes + 30 dagen Asperges + 8 dagen 

Langer vers met BioFresh

Deze informatie is gebaseerd op houdbaarheid in een BioFresh-lade in vergelijking met een standaard groentelade.

BioFresh
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SBSes 7165: zes klimaatzones in één apparaat

Naar keuze kunt u alleen rode of witte wijnen of champagne maar ook ver-

schillende wijnen samen onder optimale omstandigheden langdurig bewaren. 

U kunt natuurlijk ook kiezen om uw wijnen op de ideale serveertemperatuur te 

be  waren. Het isolatieplateau zorgt voor twee separaat instelbare temperatuur-

zones tussen +5°C en +20°C. De isolatieglasdeur met UV-coating maakt van 

het wijncompartiment een attractieve blikvanger. Voor de presentatie van uw 

wijnen zorgt de apart schakelbare en traploos dimbare LED verlichting. 

Dankzij de minimale warmteontwikkeling van LED’s kunnen wijnen ook voor 

langere periodes worden belicht. De houten draagplateaus lopen op telescoop-
rails en zijn voor een deel neerklapbaar.

Met de IceMaker van Liebherr met vaste wateraansluiting heeft u voor elke 

gelegenheid ijsblokjes van de beste kwaliteit beschikbaar. Of het nu om een 

coole drink of om een grote party gaat, in de twee schuifladen liggen steeds 

voor elke gelegenheid voldoende ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt 

geheel automatisch dat er altijd genoeg ijsblokjes op voorraad zijn.

Voor een optimaal zicht op de gekoelde levensmiddelen worden 

de BioFresh laden met LED techniek verlicht. De LED ver-

lichting is vlak in de zĳwand verwerkt. Bovendien lopen de laden 

op soepele telescooprails en zijn zelfs bij een deuropening van 

90° uittrek- en uitneembaar.

D
e Side-by-Side combinatie SBSes 7165 met zes verschillende 

klimaatzones biedt een reeks van innovatieve oplossingen. In 

het wijnbewaargedeelte kunnen wijnen in twee apart regelbare 

zones tussen de +5 ºC en +20 ºC worden bewaard. Een lange 

bewaartijd is gegarandeerd in het NoFrost vriesdeel met auto-

matische IceMaker. Voor de dage lijkse boodschappen staat u een 

zeer ruim koeldeel ter beschikking. Fruit, groenten, vlees en vis 

blijven in de BioFresh-zone bij 0 °C aanzienlijk langer vers. Met de 

BioFresh-Plus technologie kan de tem peratuur in de bovenste 

BioFresh lade voor het perfect bewaren van vis tot -2 °C dalen 

en voor zuidvruchten op +6 °C worden ingesteld. Zo heeft u met 

de klimaatzones koelen, BioFresh, BioFresh-Plus, vriezen en twee 

verschillende temperatuurzones voor wijn voor ieder levensmiddel 

de optimale bewaartemperatuur.

Side-by-Side combinatie 

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 waarvan Wijngedeelte

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Buitenafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen
Deur
Zijwanden

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

SBSes 7165  PremiumPlus

483 l

111 l

128 l (max. 41 flessen bordeauxformaat)

119 l

G

444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

Edelstaal met SmartSteel

Edelstaal

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets
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SBSes 7353: Gigantische koelruimte
en apart BioFresh compartiment

De BioFresh-Safes garanderen het perfecte klimaat voor superlange 

versheid. Bij een temperatuur van iets boven de 0 °C en een ideale lucht-

vochtigheid behouden groente, fruit, vlees en vis hun gezonde vitamines, 

smakelijke aroma en appetijtelijke uiterlijk aanzienlijk langer dan in het 

gewone koelgedeelte. Beide BioFresh-Safes zijn instelbaar op hoge lucht-

vochtigheid.

Voor het opbergen van flessen biedt het flessendraagrooster zowel een 

praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hier snel en plaatsbe-

sparend worden opgeborgen.

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft voor iedere 

gelegenheid ijsblokjes van de beste kwaliteit voorradig. De uit-

schakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoende 

aanmaak van nieuwe ĳsblokjes.

D
e SBSes 7353 biedt naast een groot koelgedeelte een extra 

grote BioFresh zone. Hier vinden levensmiddelen als fruit, 

groente, vlees, vis en zuivelproducten hun ideale bewaarklimaat en 

blijven aanzienlijk langer vers in vergelijking met een normaal 

koeldeel. In het vriesdeel met automatische IceMaker blijven uw 

levensmiddelen lang houdbaar en u hoeft nooit meer te ontdooien 

dankzij de NoFrost techniek.

Side-by-Side combinatie 

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Buitenafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen
Deur
Zijwanden

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

SBSes 7353  Premium

548 l

157 l

119 l

J ¹

387 / 1,060 kWh ¹

SN-T

185,2 / 121 / 63 ¹

3

Edelstaal met SmartSteel

Edelstaal

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de 
afstandhouders niet  worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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SBSes 7253: Professionele koudetechnologie 
met drie temperatuurzones

D
e Side-by-Side combinatie SBSes 7253 beschikt met een 

acht laden groot vriesgedeelte over extra veel plaats voor 

professioneel invriezen van levensmiddelen. Naast een groot 

koelgedeelte vinden levensmiddelen als fruit, groente, vlees, vis en 

zuivelproducten hun ideale bewaarklimaat in de BioFresh laden.

NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invries-

vermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waar-

door er geen ijsvorming in uw vriezer meer ontstaat. Hierdoor 

worden de levensmiddelen niet meer met rijp bedekt en u hoeft 

nooit meer te ontdooien.

Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het geïnte-
greerde flessen plateau. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau 

bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote 

bekers of schalen.

De MagicEye besturing met tiptoetsbediening waarborgt een nauw keurige 

handhaving van de geselecteerde temperatuur. Door een zachte aanraking van 

het display kunnen alle functies overzichtelijk worden ingesteld. Onder het 

tiptoetspaneel is LED verlichting geïntegreerd. Dankzij de schuif laden met 

transparant front heeft u altijd een goed overzicht op uw diepvries voorraad 

levensmiddelen. 

Side-by-Side combinatie 

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Buitenafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen
Deur
Zijwanden

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

Ook leverbaar als

SBSes 7253  Premium

364 l

117 l

261 l

J ¹

381 / 1,042 kWh ¹

SN-T

185,2 / 121 / 63 ¹ 

2

Edelstaal met SmartSteel

Edelstaal

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

SBS 7253 in wit met LED plafondverlichting

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de 
afstandhouders niet  worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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CBNes 6256: de FrenchDoor combinatie 
met BioFresh en NoFrost

Het GlassLine interieur kunt u geheel naar eigen wens indelen. 

De gehard glazen plateaus en deurvakken met massief aluminium 

lijsten zijn in hoogte verstelbaar. Grote flessen en brede containers 

kunt u zonder problemen staande in de deur bewaren.

D
e 91 cm brede edelstalen combinatie CBNes 6256 met het prak-

tische FrenchDoor concept waarbij de koeldeuren onafhankelijk 

van elkaar kunnen worden geopend is een blikvanger in iedere keuken. 

Ook het interieur biedt vele innovaties, zoals LED zuil- en plafond-

verlichting en een automatische IceMaker met LED-verlichting in het 

vriesdeel. In de twee BioFreshladen blijven levensmiddelen aanzienlijk 

langer vers. Met twee volledig gescheiden koelsystemen kan met 

DuoCooling de temperatuur in het koel- en vriesgedeelte nauwkeurig 

en onafhankelijk worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling 

tussen koel- en vriesdeel plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en 

uitdroging van opgeslagen levensmiddelen voorkomen.

De op telescopische rails uittrekbare BioFresh-Safes kunnen moeiteloos 

worden geopend; voor een optimaal overzicht en ideale bewaarmogelijkheden. 

De geïntegreerde LED-lichtspots naast de laden creëren de perfecte interieur-

verlichting. Naar wens kan het variabele flessenplateau of de zich eronder 

bevindende glasplaat voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen 

worden gebruikt.

De twee uittrekbare diepvriesladen zijn bevestigd op hoogwaardige  

teles cooprails en kunnen moeiteloos worden geopend. De diepvriesladen 

beschikken tevens over een automatisch zelfsluitingsmechanisme. De pro-

fessionele NoFrost technologie van Liebherr werkt bijzonder energiezuinig 

en zorgt ervoor dat u nooit meer hoeft te ontdooien. 

FrenchDoor combinatie

Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Buitenafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen
Deur
Zijwanden

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

CBNes 6256  PremiumPlus

364 l

69 l

116 l

m

434 / 1,189 kWh

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - DuoCooling

Edelstaal

Edelstaal

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets
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SBS 66I3: Integreerbare Side-by-Side 
combinatie met BioFresh en NoFrost 

M
et de integreerbare Side-by-Side combinatie SBS 66I3 met 

BioFresh en NoFrost wordt maximale koelcapaciteit perfect 

geïntegreerd in iedere keuken. Ook het interieur biedt vele innovaties, 

zoals LED zuilverlichting, verlichting van de BioFreshladen met LED’s 

die vlak zijn weggewerkt onderin de scheidingsplaat en een auto-

matische IceMaker met een LED-lichtstrip, die zich direct boven de 

vriesladen bevindt en zo een optimale verlichting van de inhoud van 

de transparante laden mogelijk maakt. In de twee BioFreshladen 

blijven levensmiddelen aanzienlijk langer vers. Met twee volledig 

gescheiden koelsystemen kan met DuoCooling de temperatuur in het 

koel- en vriesgedeelte nauwkeurig en onafhankelijk worden ingesteld. 

Doordat er geen luchtuitwisseling tussen koel- en vriesdeel plaats-

vindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van opgeslagen 

levensmiddelen voorkomen.

De MagicEye besturing met tiptoetsbediening en digitale temperatuurweer-

gave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde tempera-

turen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvou-

dig worden ingesteld. Ook het deuralarm heeft een aparte tiptoets.

De IceMaker met vaste wateraansluiting heeft voor iedere gelegenheid 

ijsblokjes van de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt 

geheel automatisch voor voldoende aanmaak van nieuwe ĳsblokjes.

Integreerbare Side-by-Side 
combinatie

Deurmontage
Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Nisafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

SICN 3356  Premium

Deur op deur / integreerbaar

198 l

63 l

n

233 / 0,637 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye met LCD en digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

ICBN 3366  Premium

Deur op deur / integreerbaar

179 l

68 l

59 l

n

234 / 0,641 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye met LCD en digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

SBS 66I3  Premium
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Deurmontage
Netto inhoud Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Klimaatklasse
Nisafmetingen in cm (H / B / D)

Regelbare koelsystemen

Elektronische besturing
Bedieningspaneel

Bediening

Versie 001 / Versie 617

ECBN 6156  PremiumPlus

Deur op deur / integreerbaar

364 l

69 l

116 l

m

434 / 1,189 kWh

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

met rechtsdraaiende deur / met linksdraaiende deur

Inbouw koel/vries-
combinaties

ECBN 5066  PremiumPlus

Deur op deur / integreerbaar 

284 l

61 l

103 l

n

290 / 0,792 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 62,5

2 - DuoCooling

MagicEye met digitale temperatuuraanduiding

achter de deur

Tiptoets

met rechtsdraaiende deur / met linksdraaiende deur

D
e inbouw koel/vriescombinatie ECBN 6156 en ECBN 5066 met 

BioFresh 0° C zone en professionele NoFrost technologie van 

Liebherr, biedt maximale koelcapaciteit in de keuken. Ook het 

interieur biedt vele innovaties, zoals LED lichtzuilen en LED verlichting 

voor de twee op telescopische rails uittrekbare BioFreshladen en 

een automatische IceMaker met LED verlichting in het vriesdeel. Met 

DuoCooling kan de temperatuur in het koel- en vriesgedeelte nauw-

keurig en onafhankelijk worden ingesteld en wordt overdracht van 

geuren en uitdroging van opgeslagen levensmiddelen voorkomen.

ECBN 6156 en ECBN 5066:
extra brede inbouw koel/vriescombinaties

De MagicEye besturing met tiptoetsbediening en digitale temperatuurweer-

gave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde tempera-

turen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvou-

dig worden ingesteld. Ook het deuralarm heeft een aparte tiptoets.

De brede binnendeur met duurzame GlassLine deurvakken is ontwikkeld voor 

jarenlang gebruik. De deurvakken met gehard glazen bodem en aluminium 

afwerking zijn afzonderlijk in hoogte verstelbaar en eenvoudig te reinigen. Beide 

onderste deurvakken bieden plaats aan extra grote flessen en verpakkingen.

De automatische IceMaker met vaste wateraansluiting zorgt bij iedere gelegen-

heid voor ijsblokjes van de beste kwaliteit. Of het nu gaat om een koel drankje of 

een grote party - in de extra grote vrieslade heeft u  altijd voldoende ijsblokjes in 

voorraad. Het geïntegreerd waterfilter zorgt voor een optimale waterkwaliteit bij de 

productie van de ijsblokjes. Het display geeft aan wanneer u het waterfilter moet 

vervangen.

NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De 

luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw 

vriezer meer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet meer met rijp 

bedekt en u hoeft nooit meer te ontdooien.

ECBN 5066 617
linksdraaiend

ECBN 6156 617
linksdraaiend

Edelstalen panels zijn optioneel verkrijgbaar.
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Side-by-Side combinaties

1 Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

3 DIN Norm Bordeauxflessen 0,75 l

2  Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de 
apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet  worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het 
apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

4 4  Invriesvak met temperatuur van -18°C of kouder

5 Klimaatklasse:  SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C

   ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

6 IceMaker / IceCenter – uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraansluiting 3/4“ 

en veiligheidsventiel (slanglengte 1,5 m)

Side-by-Side combinaties

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ¹

Netto inhoud totaal

 Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 waarvan Wijngedeelte

 Vriesgedeelte

Sterrencode 4

Bewaartijd bij storing

Invriescapaciteit in 24 uur

Temperatuurzones

Klimaatklasse 5

Geluidsniveau

Spanning / Aansluitwaarde

Koelgedeelte
Ontdooisysteem

Interieurverlichting

BioFresh-Safes

BioFresh-Plus regelbaar

BioFresh-verlichting

Groente- en fruitladen

Flessenplateau / draagrooster

GlassLine Binnendeur

VarioBox

Vriesgedeelte
NoFrost

Ontdooisysteem

Interieurverlichting

Koude-accu’s

IceMaker / IceCenter 6

 IJsblokjescapaciteit in 24 uur

 IJsblokjesvoorraad

FrostSafe

Vriesladen

Afmetingen
Hoogte / Breedte

Diepte incl. wandafstand

Uitrustingsvoordelen
Interface

SoftSystem / SmartSteel

Design

SBSes 8283 PremiumPlus

G

489 / 1,338 kWh

591 l

354 l

110 l

237 l

4

43 uur

18 kg

4

SN-T

41 dB(A)

220-240V~ / 2,5 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen

3

•

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

2

– / vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

5

185,2 / 121 cm

63 cm

HomeDialog

• / •

SwingLine

SBSes 7165 PremiumPlus

G

444 / 1,214 kWh

602 l

483 l

111 l

128 l (max. 41 fl essen bordeauxformaat) ³

119 l

4

31 uur

16 kg

6

SN-ST

41 dB(A)

220-240V~ / 2,6 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen

3

•

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

2

vaste wateraansluiting 3/4" / –

0,8 kg

1,5 kg

•

5

185,2 / 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

• / •

SwingLine

SBSes 7353 Premium

J ²

387 / 1,060 kWh ²

667 l

548 l

157 l

119 l

4

31 uur

16 kg

3

SN-T

41 dB(A)

220-240V~ / 2,6 A

volautomatisch

LED

2

LED

2 op telescooprails

Flessendraagrooster / Champagnerooster

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

2

vaste wateraansluiting 3/4" / –

0,8 kg

1,5 kg

•

5

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

SBSes 7253 Premium

J ²

381 / 1,042 kWh ²

625 l

364 l

117 l

261 l

4

43 uur

20 kg

3

SN-T

41 dB(A)

220-240V~ / 2,5 A

volautomatisch

LED

3

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

2

•

8

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

SBS 7253 Premium

J ²

380 / 1,041 kWh ²

623 l

362 l

117 l

261 l

4

43 uur

20 kg

3

SN-T

41 dB(A)

220-240V~ / 2,5 A

volautomatisch

LED plafondverlichting

3

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

2

•

8

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / –

SwingLine
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Side-by-Side combinaties en FrenchDoor combinatie

Side-by-Side combinaties en

FrenchDoor combinatie

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ¹

Netto inhoud totaal

 Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Sterrencode ³

Bewaartijd bij storing

Invriescapaciteit in 24 uur

Temperatuurzones

Klimaatklasse 4

Geluidsniveau

Spanning

Aansluitwaarde

Koelgedeelte
Ontdooisysteem

Interieurverlichting

BioFresh-Safes

BioFresh-verlichting

Groente- en fruitladen

Flessenplateau / draagrooster

GlassLine Binnendeur

VarioBox

Vriesgedeelte
NoFrost

Ontdooisysteem

Interieurverlichting

Vriesladen

Koude-accu’s

IceMaker 5

 IJsblokjescapaciteit in 24 uur

 IJsblokjesvoorraad

FrostSafe

Afmetingen
Hoogte / Breedte

Diepte incl. wandafstand

Uitrustingsvoordelen
Interface

SmartSteel

Design

SBSes 7263 Premium

H ²

460 / 1,258 kWh ²

620 l

364 l

117 l

256 l

4

43 uur

18 kg

3

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

2,5 A

volautomatisch

LED

3

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

9

2

vaste wateraansluiting 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

•

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

•

SwingLine

SBSes 7252 Premium

J ²

364 / 0,995 kWh ²

652 l

391 l

261 l

4

43 uur

20 kg

2

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

2,5 A

volautomatisch

LED

2 op telescooprails

Flessendraagrooster

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

8

2

•

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

•

SwingLine

SBS 7252 Premium

J ²

364 / 0,995 kWh ²

652 l

391 l

261 l

4

43 uur

20 kg

2

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

2,5 A

volautomatisch

LED plafondverlichting

2 op telescooprails

Flessendraagrooster

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

8

2

•

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

SwingLine

SBSes 6352 Premium

G

452 / 1,238 kWh

570 l

346 l

224 l

4

43 uur

18 kg

2

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1,7 A

volautomatisch

LED

1 op telescooprails

Flessendraagrooster

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

7

2

•

165,5 / 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

•

SwingLine

CBNes 6256 PremiumPlus

m

434 / 1,189 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

4

21 uur

10 kg

3

SN-T

44 dB(A)

220-240V~

1,5 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen en LED plafondverlichting

2

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

NoFrost

volautomatisch

LED

2 op telescooprails

vaste wateraansluiting 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

•

203,9 / 91 cm

61,5 cm

HomeDialog

HardLine

3 4  Invriesvak met temperatuur van -18°C of kouder

4 Klimaatklasse:  SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C

   ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

5 IceMaker – uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraansluiting 3/4“ 

en veiligheidsventiel (slanglengte 1,5 m)

1 Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010 2  Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de 
apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet  worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het 
apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
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1 Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

2 4  Invriesvak met temperatuur van -18°C of kouder

3 Klimaatklasse:  SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C

   ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

4 IceMaker – uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraansluiting 3/4“ en veiligheidsventiel

Integreerbare Side-by-Side combinaties Inbouw koel/vriescombinaties

Integreerbare Side-by-Side 
combinaties en Inbouw koel/
vriescombinaties

Energie-effi  ciëntieklasse

Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ¹

Netto inhoud totaal

 Koelgedeelte

 waarvan BioFresh

 Vriesgedeelte

Sterrencode ²

Bewaartijd bij storing

Invriescapaciteit in 24 uur

Temperatuurzones

Klimaatklasse ³

Geluidsniveau

Spanning / Aansluitwaarde

Koelgedeelte
Ontdooisysteem

Interieurverlichting

BioFresh-Safes

SoftTelescopic

BioFresh-verlichting

Groente- en fruitladen

Flessenplateau / draagrooster

GlassLine Binnendeur

VarioBox

Vriesgedeelte
NoFrost 

Ontdooisysteem

Interieurverlichting

Vriesladen

Koude-accu’s

IceMaker

 IJsblokjescapaciteit in 24 uur

 IJsblokjesvoorraad

FrostSafe

IJsblokjeshouder

Uitvoering
Deurmontage

Nisafmetingen
Hoogte

Breedte

Diepte incl. wandafstand

SIGN 2566 Premium

m

320 / 0,875 kWh

206 l

206 l

4

34 uur

18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~ / 1,3 A

NoFrost

volautomatisch

9 (5 op telescooprails)

2

vaste wateraansluiting 3/4" 4

0,8 kg

1,5 kg

•

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

SIKB 3660 PremiumPlus

m

175 / 0,477 kWh

307 l

307 l

91 l

2

SN-ST

38 dB(A)

220-240V~ / 1,2 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen

3

•

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

SICN 3356 Premium

n

233 / 0,637 kWh

261 l

198 l

63 l

4

24 uur

10 kg

2

SN-T

39 dB(A)

220-240V~ / 1,4 A

volautomatisch

LED lichtzuil links

1 op telescooprails, LED

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

3

2

•

•

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

ICBN 3366 Premium

n

234 / 0,641 kWh

238 l

179 l

68 l

59 l

4

20 uur

10 kg

3

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~ / 1,4 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen

2

•

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

4

2

vaste wateraansluiting 3/4" 4

0,8 kg

1,0 kg

•

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

SICN 3356 Premium

n

233 / 0,637 kWh

261 l

198 l

63 l

4

24 uur

10 kg

2

SN-T

39 dB(A)

220-240V~ / 1,4 A

volautomatisch

LED lichtzuil links

1 op telescooprails, LED

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

3

2

•

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

ICN 3366 Premium

n

228 / 0,624 kWh

255 l

196 l

59 l

4

20 uur

10 kg

2

SN-T

39 dB(A)

220-240V~ / 1,4 A

volautomatisch

LED lichtzuil links

1 op telescooprails, LED

Premium

•

NoFrost

volautomatisch

LED

4

2

Watertank

0,8 kg

1,0 kg

•

Deur op deur / integreerbaar

177,2-178,8 cm

56-57 cm

min. 55 cm

ECBN 6156 
PremiumPlus

m

434 / 1,189 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

4

21 uur

11 kg

3

SN-T

42 dB(A)

220-240V~ / 1,5 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen en LED plafondverlichting

2

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

NoFrost

volautomatisch

LED

2 op telescooprails

vaste wateraansluiting 3/4" 4

1,3 kg

2,7 kg

•

Deur op deur / integreerbaar

203,2 cm

91,5 cm

min. 62,5 cm

ECBN 5066 
PremiumPlus

n

290 / 0,792 kWh

387 l

284 l

61 l

103 l

4

30 uur

12 kg

3

SN-T

42 dB(A)

220-240V~ / 1,5 A

volautomatisch

LED-lichtzuilen

2

LED

Geïntegreerd fl essenplateau

Premium

NoFrost

volautomatisch

LED

2 op telescooprails

vaste wateraansluiting 3/4" 4

1,0 kg

2,7 kg

•

Deur op deur / integreerbaar

203,2 cm

76,2 cm

min. 62,5 cm

001 met rechtsdraaiende deur

617 met linksdraaiende deur

001 met rechtsdraaiende deur

617 met linksdraaiende deur

SBS 61I4  Premium SBS 66I3  Premium SBS 66I2  Premium


