מקרר  SBSחצי אינטגרלי עומק גוף  60ס"מ עם קיוסק דגם RSG5PUSL
סמסונג מציגה את מקרר  SBSחצי אינטגרלי עם עומק גוף של  60ס"מ בטכנולוגיית Space Max
מדחס  –Digital Inverterמדחס אינוורטר  BLDCללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים  ,אחריות של 10
שנים למדחס דיגיטל אינוורטר.
 –Blue Light Digital Displayצג דיגיטלי מעוצב עם כפתורי טאץ' לשליטה על מערכות המקרר
 – 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.
 -Space Maxבלעדי לסמסונג -טכנולוגיה המאפשרת הגדלת נפח המקרר ללא הגדלת מידות חיצוניות של המקרר ע"י שימוש בחומרי
בידוד מתקדמים ועוזרת להפחתת צריכת האנרגיה עד 10%
 -Silver Nanoבלעדי לסמסונג -טכנולוגיה המונעת ומחסלת ב 99% -התפתחות בקטריות ,מונעת היווצרות ריחות לא נעימים במקרר
ושומרת על אורך חיי המדף של המוצרים.
 -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 ,מים וקרח מרוסק עם צג דיגיטלי וכפתורי טאץ' מואר בתאורה כחולה ,מתקן לייצור
קוביות קרח וקרח כתוש.
בר בדלת המקרר -גישה נוחה לבקבוקי שתיה או כל דבר אחר
ומזיגה על הבר מבלי לפתוח את דלת המקרר
תא קירור:
 5מדפי זכוכית מחוסמת עם שוליים למניעת זליגת נוזלים.
 2מגירות לפירות וירקות עם ווסת לחות לכל מגירה.
 5תאי אחסון בדלת.
תאורה פנימית TOWER LED
מגש נירוסטה לבקבוקים ופחיות
פילטר מים מובנה
תא הקפאה:
 4מדפי זכוכית מחוסמת עם שוליים למניעת זליגת נוזלים.
 2מגירות
 3תאי אחסון בדלת
אייס מייקר מובנה בדלת להגדלת נפח האחסון
תאורה פנימית LED
דרוג אנרגטי C
צריכת אנרגיה שנתית 872 -קוט"ש
צבע :פלטינום סטיל
תוצרת קוראה
נפח כללי 663 -ליטר
תא קירור 426 -ליטר
תא הקפאה 237 -ליטר.
נפח אחסון נטו תא קירור 401 -ליטר.
נפח אחסון נטו תאי הקפאה 193 -ליטר.
נפח תא קרח 15 -ליטר
מידות בס"מ:
רוחב 90.8
גובה כולל צירים ודלתות 177.8
עומק גוף 60
עומק 69
עומק כולל ידיות 73.8
מעבר דלת מינימלי לאחר פירוק דלתות 62

www.samline.co.il

