מקרר טריפל  3דלתות סמסונג עם קיוסק דגם RF264BEAESP/SG
סמסונג מציגה את מקרר ה Triple-עם מקפיא תחתון ומערכת קירור כפולה לשמירה על טריות המזון לכפול זמן מכל מקרר אחר.
כולל קיוסק אלקטרוני!
מדחס  –Digital Inverterמדחס אינוורטר  BLDCללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים  ,אחריות של 10
שנים למדחס דיגיטל אינוורטר.
 – Twin Cooling Plus Systemמערכת קירור כפולה ,בלעדית לסמסונג ,הכוללת  2מאיידים ושני מאווררים ,מערכת אחת לתא
הקירור ומערכת אחת לתא ההקפאה .המערכת מזרימה אויר קר לכל אחד מהתאים בנפרד ,ובכך מאפשרת קבלת טמפ' אופטימלית כמו כן
המערכת שומרת על לחות של כ  75%לשמירה מירבית על מוצרי המזון.
 -Fuzzy Logicבקרת הטמפרטורה ותהליכי הקירור מבוצעים על ידי מערכת  ,Fuzzy Logicדור שלישי של בינה מלאכותית .באמצעות
חיישני טמפרטורה ,מזהה המערכת שינויי טמפ' ומזרימה במהירות אויר קר במטרה לשמור על טמפ' אופטימלית ואחידה בכל חלל המקרר.
 -Multi Blastטכניקת פיזור האוויר הרב -זרימתית  ,Multi Blastמזרימה את האוויר הקר לתא הקירור ולתא ההקפאה באמצעות פתחי
קירור הממוקמים ומפוזרים בדופן האחורית ,בהתאם למיקום המגירות השונות והמרווחים בין מדפי הזכוכית.
התוצאה  -קירור אחיד ושווה בכל פינה ופינה במקרר.
קיוסק אלקטרוני -קיוסק אלקטרוני מהודר לקרח ומים עם צג דיגיטלי וכפתורי טאץ' מואר בתאורה כחולה ,מתקן לייצור קוביות קרח וקרח
כתוש צר במיוחד להגדלת נפח אחסון המקרר.
מגירת  - Cool Selectמגירה נשלפת המהווה "מקרר בתוך מקרר" עם  3מצבי טמפרטורה שונים מטמפרטורת המקרר לאחסון מזון
בתנאים מיוחדים.
תא קירור:
 4מדפי זכוכית מחוסמת עם שוליים למניעת זליגת נוזלים.
 2מגירות לפירות וירקות עם ווסת לחות לכל מגירה.
 5תאי אחסון בדלת.
תאורה פנימית LED
פילטר מים מובנה.
תא הקפאה:
 -EZ Handleלפתיחה קלה ושמירה על גומיות
מגירה תחתונה גדולה הכוללת מחיצה
ניתנת לפירוק בקלות לצורך ניקוי.
מגירה עליונה נשלפת לניקוי קל.
תאורה פנימית  LEDהמותקנת בתחתית
דלתות המקרר לנוחות מרבית
דרוג אנרגטי B
צריכת אנרגיה שנתית 628 -קוט"ש
צבע-SP :פלטיניום - SG,בלאק סטיל
תוצרת מקסיקו
נפח כללי 736 -ליטר
תא קירור 505 -ליטר ,תא הקפאה 231 -ליטר.
נפח אחסון נטו תא קירור 461 -ליטר.
נפח אחסון נטו תאי הקפאה 175 -ליטר.
מידות בס"מ:
רוחב  ,90.8גובה כולל צירים ודלתות 178
גובה ללא צירים ודלתות  ,174.3עומק 85.5
עומק כולל ידיות  ,90.5עומק גוף 74.3
מעבר דלת מינימלי 77
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