מקרר  4דלתות סמסונג  SMARTדגם RF30HSMRTSL
מקרר  SMARTעם מסך  8” LCDענק  -עם חיבור  Wi-Fiורמקולים ומיקרופון מובנים וסינכרון מול
מכשירי אנדרואיד או  IOSמגוון אפליקציות כגון  :רדיו דיגיטלי ,מזג אוויר  ,מתכונים  ,יומן ,חדשות,
הקרנת תמונות ,ביצוע וקבלת שיחות דרך המקרר ,מירורינג עם הטלפון וחיבור לטלוויזיה סמארט של
סמסונג.
מדחס - Digital Inverterמדחס אינוורטר  BLDCללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות
לאורך שנים  ,אחריות של  10שנים 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 .75%
המערכת מזרימה אויר קר לכל אחד מהתאים בנפרד ,ובכך מאפשרת קבלת טמפ' אופטימלית 30C :בתא
הקירור ו -180C -בתא ההקפאה.
 -Multi Flowטכנולוגיית פיזור אויר בתא הקירור ובתא ההקפאה .טכניקת פיזור האוויר Multi Flow
שולחת אוויר קר ממספר פתחי אוורור הממוקמים בכל מדף .התוצאה :טמפרטורה אחידה בתנאי לחות
אופטימליים.
קיוסק אלקטרוני -עם מערכת  Slim Ice makerלהגדלת נפח האחסון של המקרר
תאורת  LEDפנימית -לתאורה בהירה וחזקה יותר ולחסכון באנרגיה.
תא קירור:
 5מדפים בינהם מדף מתקפל לאחסון פריטים גבוהים
 2מגירות עם ווסת לחות לכל מגירה
 6תאי אחסון בדלת
תאורת  LEDפנימית
פילטר מים מובנה למים וקרח.
מדפי  SPILL PROOFעוזר למנוע גלישה של נוזלים במקרה ונשפך משהו
גישה קלה למקרר ע"י פתיחת דלת אחת.
מגירה אמצעית חכמה :Flex Zone
מגירה מיוחדת עם  4מצבי טמפרטורה
(שמירת בשר טרי ,מוצרי חלב ,קירור משקאות מהיר ,קירור יין).
 -Smart Dividerלסידור נוח של מוצרים
תא הקפאה:
מגירה תחתונה גדולה.
מגירה עליונה נשלפת אוטומטית לגישה קלה יותר.
תא אחסון רחב במיוחד.
כיס פיצה
תאורת LED
תכונות נוספות
ציפוי אנטי בקטריאלי Silver plus
 -EZ Handleלפתיחה קלה ושמירה על גומיות
גומיות מתפרקות בקלות לניקוי.
התראת דלת פתוחה (לאחר  2דק')
דרוג אנרגטי B
צריכת אנרגיה שנתית 656 -קוט"ש
צבע פלטיניום סטיל
נפח כללי 860 -ליטר
תא קירור 469 -ליטר ,מגירה חכמה 138 -ליטר ,תא הקפאה 253 -ליטר.
נפח אחסון נטו :תא קירור 416 -ליטר ,תא הקפאה 155 -ליטר ,מגירה חכמה 48 -ליטר.
נפח תא קרח 37 -ליטר
מידות בס"מ:
רוחב  ,91גובה  ,177.5עומק 87
עומק כולל ידיות ,93 :עומק ללא דלתות74 :
מעבר דלת מינימלי  77ס"מ
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