
Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs 
hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Dizájn.

Erőteljes technológia ideális formában: Tervezési szempontból 
nagyon fontos, hogy a Liebherr készülékei esztétikát, elegan-
ciát és minőséget sugározzanak. Az egyedülálló Liebherr stílus 
jellemzői a speciálisan kifinomult anyaghasználat és formás 
felépítés. Következetes kialakításuknak köszönhetően a 
Liebherr készülékek könnyen kombinálhatók és mindig 
megragadják a tekintetet.

Professzionális higiénia.

A professzionális szektorban a higiénia és a könnyű tisztíthatóság 
fontos szerepet játszik. Ezért készül a Liebherr készülékek belső 
tere hőformázásos technikával, amit – egyéb jellemzők mellett – a 
nagy ívű lekerekítéseknek köszönhetően kényelmes tisztán 
tartani. A magasságban állítható rácspolcok többek között 
lehetővé teszik, hogy a belső teret egyedileg alakítsuk a különböző 
csomagokhoz vagy termékekhez. Modelltől függően a robusztus 
görgők vagy a magasságban állítható lábak biztosítják, hogy a 
készülékek alatti felületek is könnyen tisztíthatók legyenek.

Legmagasabb szintű teljesítmény.

A Liebherr professzionális felhasználásra szánt hűtő- és 
mélyhűtő készülékei tökéletes hűtést biztosítanak még magas  
- akár +40 °C-os - környezeti hőmérséklet esetén is (5. klímaosz-
tály). Az ultramodern alkatrészek, a magas teljesítményű és 
környezetbarát hűtőközegek és a precíziós vezérlések optimáli-
san összehangoltak, hogy megfeleljenek a szigorú gyakorlati 
követelményeknek sok ajtónyitási ciklussal. Ennek eredménye-
képpen az élelmiszerek minősége és frissessége megbízhatóan 
megőrizhető – és a készülékek mindig gazdaságosan üzemelnek.

Csúcsteljesítmény profik 
számára. 
---

GKPv 1440  
ProfiLine

Bruttó-/hasznos űrtartalom:
külső méretek mm (szé/mé/ma):
belső méretek mm (szé/mé/ma):

energiahatékonysági osztály: 

energiafogyasztás év:
klímaosztály:
környezeti hőmérséklet:
hűtőközeg:
zajszint:
teljesítmény:
frekvencia/feszültség:
hűtőrendszer:
leolvasztás:
hűtési hőmérséklet:
gasztronorm:
külső burkolat:
ajtó anyaga:
belső burkolat:
állítható polcok száma:
polcok terhelhetősége:
zár:
önműködően csukódó ajtó:
Nettó listaár:

GKPv 6540  
ProfiLine

1361/1056 l
1430/830/2120
1236/650/1550

1189 kWh
5

+10 °C max +40 °C
R 290

58 dB(A)
3,0 A

50 Hz / 220-240 V~
ventilációs

automatikus
+1 °C max +15 °C

650 x 530 mm
porszórt acél

rm.acél
rm.acél

6
60 kg

van
van

1 345 990 HUF

D

Bruttó-/hasznos űrtartalom:
külső méretek mm (szé/mé/ma):
belső méretek mm (szé/mé/ma):

energiahatékonysági osztály: 

energiafogyasztás év:
klímaosztály:
környezeti hőmérséklet:
hűtőközeg:
zajszint:
teljesítmény:
frekvencia/feszültség:
hűtőrendszer:
leolvasztás:
hűtési hőmérséklet:
gasztronorm:
külső burkolat:
ajtó anyaga:
belső burkolat:
állítható polcok száma:
polcok terhelhetősége:
zár:
önműködően csukódó ajtó:
Nettó listaár:

597/465 l
700/830/2120
510/650/1550

542 kWh
5

+10 °C max +40 °C
R 290

58 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
ventilációs

automatikus
+1 °C max +15 °C

650 x 530 mm
porszórt acél

rm.acél
rm.acél

3
60 kg

van
van

799 990 HUF

C

További információ: home.liebherr.com

A szálloda- és vendéglátóiparban és az élelmezés területén 
a hűtő- és mélyhűtőszekrényeknek különösen szigorú 
előírásoknak kell megfelelniük. Ha Liebherr készüléket 
választ, Ön a biztonságos működés, az innovatív csúcsmi-
nőség – és a legmagasabb szintű dizájn mellett dönt. A 
Liebherr készülékei minden olyan előnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek, amelyre a professzionális területeken 
szükség van: kiváló minőségű komponensek, maximális 
hasznos térfogat, hatékony hűtési teljesítmény, biztonságos 
hőmérsékletállandóság és rendkívül könnyű tisztíthatóság. 
A Liebherr készülékek különösen meggyőzőek alacsony 
energiafelhasználásukkal és maximális gazdaságosságuk-
kal. A készülékek integrálhatóak HACCP rendszerbe, és 
megfelelnek a legmagasabb szintű élelmiszer-higiéniai 
követelményeknek. 



Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs  
hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Minőség minden részletében. 
---

GGPv 1440  
ProfiLine

bruttó-/hasznos űrtartalom:
külső méretek mm (szé/mé/ma):
belső méretek mm (szé/mé/ma):

energiahatékonysági osztály: 

energiafogyasztás év:
klímaosztály:
környezeti hőmérséklet:
hűtőközeg:
zajszint:
teljesítmény:
frekvencia/feszültség:
hűtőrendszer:
leolvasztás:
hűtési hőmérséklet:
gasztronorm:
külső burkolat:
ajtó anyaga:
belső burkolat:
állítható polcok száma:
polcok terhelhetősége:
zár:
önműködően csukódó ajtó:
Nettó listaár:

GGPv 6540  
ProfiLine

1361/1056 l
1430/830/2120
1236/650/1550

3660 kWh
5

+10 °C max +40 °C
R 290

60 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
ventilációs

automatikus
-10 °C max -26 °C

650 x 530 mm
porszórt acél

rm.acél
rm.acél

6
60 kg

van
van

1 490 990 HUF

D

bruttó-/hasznos űrtartalom:
külső méretek mm (szé/mé/ma):
belső méretek mm (szé/mé/ma):

energiahatékonysági osztály: 

energiafogyasztás év:
klímaosztály:
környezeti hőmérséklet:
hűtőközeg:
zajszint:
teljesítmény:
frekvencia/feszültség:
hűtőrendszer:
leolvasztás:
hűtési hőmérséklet:
gasztronorm:
külső burkolat:
ajtó anyaga:
belső burkolat:
állítható polcok száma:
polcok terhelhetősége:
zár:
önműködően csukódó ajtó:
Nettó listaár:

597/465 l
700/830/2120
510/650/1550

1874 kWh
5

+10 °C max +40 °C
R 290

60 dB(A)
4,0 A

50 Hz / 220-240 V~
ventilációs

automatikus
-10 °C max -26 °C

650 x 530 mm
porszórt acél

rm.acél
rm.acél

3
60 kg

van
van

855 990 HUF

C

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülékek csak 
szükség esetén olvadnak le, mivel az elektronikus vezérlés a 
kompresszor működési ideje alapján kiszámítja az optimális 
leolvasztási ciklusokat. Az energiatakarékos forrógázos 
leolvasztás 30 percről kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztás 
időtartamát – miközben a hőmérséklet-emelkedés a belső 
térben minimális. Ez pozitív hatással van az élelmiszerek 
minőségére: a leolvasztási fázis alatt az élelmiszereket nem 
kell kivenni, és nincsenek kitéve felesleges hőmérsékletinga-
dozásoknak.

Alacsony üzemeltetési költségek.

Precíz elektronikájukkal és optimalizált hűtőrendszerükkel a 
Liebherr készülékek rendkívül erőteljesek – miközben nagyon 
kevés energiát fogyasztanak. Ezt elősegíti a rendkívül jó 
hatásfokú szigetelés, amely hatékonyan akadályozza meg a 
hideg veszteséget. Így védi a környezetet és alacsony energia-, 
valamint üzemeltetési költségeket biztosít. A magas minőség 
garantálja a készülékek hosszú élettartamát és megbízható 
működését. Számíthat a Liebherr-re – minden tekintetben!

Környezetbarát hűtőközeg.

A Liebherr kizárólag az ökológiailag nem káros R 290 hűtőközeget 
alkalmazza. A rendkívül hatékony hűtőkomponensekkel felszerelt 
Liebherr hűtők a piacon kapható leginkább környezetbarát és 
energiatakarékos készülékek közé tartoznak.

További információ: home.liebherr.com

A Liebherr csúcs szériája, ProfiLine készülékei minden olyan 
előnyt biztosítanak, amit az igényes ipari felhasználók a 
modern hűtő- és mélyhűtőszekrényektől elvárnak: nagytelje-
sítményű hűtőkomponensek gondoskodnak az élelmiszerek 
folyamatos hűtéséről, alacsony energiafogyasztás mellett.  
A HACCP-konform elektronika fok pontosságú hőmérséklet- 
beállítást tesz lehetővé. Az állítható magasságú rácspolcok 
és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodnak a lehető 
legjobb variálhatóságról a tárolás során. A Liebherr profi 
modelljeiben nyugodtan megbízhat – a nap 24 órájában és  
az év 365 napján.


