מקרר  4Doorsבנפח כללי  700ליטר דגם RF60J9000SL/SG
 2מדחסים  –Digital Inverterמדחס אינוורטר  BLDCללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך
שנים  ,אחריות של  10שנים למדחס דיגיטל אינוורטר.
מקרר חצי אינטגרלי – עומק גוף של  61.5ס"מ בלבד
 –Blue Light Digital Displayצג דיגיטלי מעוצב עם כפתורי טאץ' לשליטה על מערכות המקרר
 – Triple Fresh Cooling Systemמערכת קירור משולשת ,בלעדית לסמסונג ,הכוללת  2מדחסי אינוורטר 3
מאיידים ו 3-מאווררים ,מערכת אחת לתא הקירור ומערכת אחת לתא ההקפאה ומערכת שלישית לתא Cool Select
 .Roomהמערכת מזרימה אויר קר לכל אחד מהתאים בנפרד ,ובכך מאפשרת קבלת טמפ' אופטימלית כמו כן
המערכת שומרת על לחות של כ  70%לשמירה מירבית על מוצרי המזון.
 -Silver Nanoבלעדי לסמסונג -טכנולוגיה המונעת ומחסלת ב 99% -התפתחות בקטריות ,מונעת היווצרות ריחות לא
נעימים במקרר ושומרת על אורך חיי המדף של המוצרים.

 - Solar Power Deodorizerסופג ריחות המונע היווצרות ריחות לא נעימים במקרר.
 -MultiFlowטכנולוגיית פיזור אויר בתא הקירור ובתא ההקפאה .מערכת פיזור האויר  Multi Flowמפזרת את האויר הקר
בתא הקירור ובתא ההקפאה באופן שווה ואחיד.
 - Cool Select Roomתא המקפיא השמאלי שיכול להפוך בלחיצת כפתור ממקפיא למקרר  ,לתא להקפאה קלה או לתא
לקירור מהיר :מקפיא , -23~ -17הקפאה קלה , -5קירור מהיר  , -1מקרר 2

תכונות נוספות:
תאורת  LEDבמקפיא ומקרר לחסכון מרבי
באנרגיה ותאורה בהירה.
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקרר ובמקפיאים
מדפי זכוכית מחוסמת המונעים גלישת נוזלים.
מגירות אחסון מחוזקות דלתות המקרר והמקפיא.
צבעים - SL :פלטינום סטיל
 - SGבלאק סטיל
צריכת אנרגיה שנתית 618 :קוט"ש
דרוג אנרגטיA :
נפחים:
נפח כללי 700 :ליטר
תא קירור 438 :ליטר
תא הקפאה 262 :ליטר
נפח אחסון נטו תא קירור 423 :ליטר
נפח אחסון נטו תא הקפאה 242 :ליטר
בחירת  Cool Select Roomלמצב Cool
נפח אחסון נטו תא קירור 544 :ליטר
נפח אחסון נטו תא הקפאה 121 :ליטר
מידות:
גובה 182.5 :ס"מ
רוחב 91 :ס"מ
עומק כולל דלתות 74 :ס"מ
עומק גוף 61.5 :ס"מ
מעבר דלת מינימלי
לאחר פירוק דלתות 63.5 :ס"מ

www.samline.co.il

