מקרר  Samsungאינוורטר דגם RT62K7040SL/WW/BS
בלעדי לסמסונג מערכת  Smart Conversionמקרר  5 in 1אפשרות להפעלת מקרר ב  5תוכניות שונות לפי דרישת הלקוח

מקרר-מיני מקרר-ענק מצב חופשה מקפיא כבוי
רגיל

מקרר

מדחס  –Digital Inverterמדחס אינוורטר  BLDCללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים  ,אחריות של 10
שנים למדחס דיגיטל אינוורטר.
 -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%
 – Twin Cooling Plus Systemמערכת קירור כפולה ,בלעדית לסמסונג ,הכוללת  2מאיידים ושני מאווררים,
מערכת אחת לתא הקירור ומערכת אחת לתא ההקפאה לשמירת לחות גבוהה עד  .70%המערכת מזרימה אויר קר
לכל אחד מהתאים בנפרד ,ובכך מאפשרת קבלת טמפ' אופטימלית בתא הקירור ובתא ההקפאה ומונעת מעבר ריחות בין התאים.
 - Multi Flowטכנולוגיית פיזור אויר רב-זרימתית בתא הקירור .מערכת פיזור האוויר  Multi Flowמשתמשת במספר פתחי קירור
ושומרת על אויר קר וטמפרטורה אחידה.
פונקצית שבת מובנת באישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה– לחיצה רציפה של  10שניות על כפתור Freezer
מכניסה את המקרר למצב שבת (לחיצה חוזרת של  3שניות מבטלת).
 - Silver Deodorizerבלעדי לסמסונג  -סופג ריחות בשיטת  .Silver Nanoסופג הריחות משתמש בחלקיקי כסף על מנת לטהר
ולחסל ב 99.9% -את התפתחות הבקטריות הנפוצות ומונע היווצרות ריחות לא נעימים במקרר.
תאורת  LEDפנימית -לתאורה בהירה וחזקה יותר.
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תא קירור:
מגירת מעדנים
 4מדפי זכוכית מחוסמת
 2 Big Boxמגירות ענקיות לפירות וירקות
 4תאי אחסון מודולריים בדלת
תא אחסון ענק לבקבוקים
תא הקפאה:
 2תאי אחסון בדלת
מתקן קרח  Ice Max 3xנשלף
להגדלת נפח האחסון.
תכונות נוספות:
No Frost
צבעים:
 -BSבלאק סטיל
 -SLפלטינום סטיל
 -WWלבן
צריכת אנרגיה שנתית 496 :קוט"ש
דרוג אנרגטיA :
נפחים:
נפח כללי 650 :ליטר
תא קירור 480 :ליטר
תא הקפאה 170 :ליטר
נפח אחסון נטו תא קירור 466 :ליטר
נטו תא הקפאה 165 :ליטר
מידות בס"מ:
גובה 186 :רוחב 83.1 :עומק75.7 :
ידיות 80 :עומק גוף65.7 :
מעבר דלת מינימלי לאחר פירוק דלתות67.5 :
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נפח אחסון
עומק כולל

