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แบงตามประเภท



สำนักงานใหญไฮเซนส

เครือขายการตลาดของไฮเซนส

พื้นที่ศูนยคนควาวิจัยและพัฒนา, 
ฐานการผลิต และ เครือขายบริษัท

ฐานการผลิตในตางประเทศ
บริษัทตางชาติ
ประเทศและภูมิภาคของผลิตภัณฑที่สงออก
ศูนยวิจัยและพัฒนา

ฐานการ
ผลิตสินคา

ศูนยพัฒนา
และวิจัย

บริษัททั่วโลก ประเทศที่จำหนาย
ผลิตภัณฑ

วิศกร
ทั่วโลก

นอกจากสงออกผลิตภัณฑไปมากกวา 130 ประเทศทั่วโลก บริษัทไฮเซนสยังเปนผูสนับสนุนการแขงขันกีฬาชั้นนำของโลกมากมาย เชน UEFA EURO ป 2016,
FIFA World Cup ป 2018, และ UEFA EURO ป 2020 บริษัทไฮเซนสมีโรงงานและฐานการผลิตถึง 14 แหง ตั้งอยูที่ ชิงเตา, ซุนเตอ, เจียงเหมิน, หยางโจว, หูโจว,

สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐแอฟริกาใต, เม็กซิโก, และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศูนยพัฒนาและวิจัยอีกจำนวน 12 แหงทั่วโลก ที่ชิงเตา, เซี่ยงไฮ, เซินเจิ้น,
สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, อิสราเอล, ญี่ปุน, ฯลฯ

ผูสนับสนุนอยางเปนทางการของ
UEFA EURO 2020

พันธมิตร
อยางเปนทางการ
ของสโมสรฟุตบอล

Schalke 04

ผูสนับสนุน
อยางเปนทางการของ

Australian Open

ผูสนับสนุน
อยางเปนทางการของ
UEFA EURO 2016

ผูสนับสนุนการผลิตรถ
สำหรับการแขงขัน F1

ของทีม Red Bull

ผูสนับสนุน
อยางเปนทางการของ
สโมสรฟุตบอลทีมชาติ

สหรัฐอเมริกา

ผูสนับสนุน
อยางเปนทางการของ
UEFA EURO 2018

ผูสนับสนุนการแขงขันกีฬา
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Multi-door RQ560N4AF1 Multi-doorRQ560N4AF1
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ชั้นวางกระจก

ชั้นวางกระจก

ชีสเคก
อาหารรมควัน
ขนมขบเคี้ยว

เคกและขนมอบ
เครื่องปรุงรส
นมและโยเกิรต
อาหารสำเร็จรูป

ชองเก็บผักและผลไม

ชองแชแข็ง
ไอศครีมและเชอรเบท
ปลาสดและอาหารทะเล
เนื้อสัตว

ผลไม
ผัก

ชั้นวางของขางประตู
ชั้นบน
ชอคโกแลต
ไข

ชั้นวางของขางประตู
น้ำผลไม
นม

ชั้นวางของขางประตู
ขนาดใหญพิเศษ XXL 
น้ำผลไมและเครื่องดื่มอื่น ๆ
นม

My fresh Choice
       (-5°C~-18°C)

อาหารสำเร็จรูป

RQ560N4AF1

การจัดเก็บอยางชาญฉลาด
สำหรับอาหารของคุณ

07 08

Multi-door RQ560N4AF1 Multi-doorRQ560N4AF1

794

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ระบบละลาย
น้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบทำความเย็น
แบบ Dual-Tech

ระบบหมุนเวียน
อากาศ

รุนผลิตภัณฑ RQ560N4AF1Multi-door Fridge Freezer 

ดวยการตกแตงภายในตูเย็นดวยแผงโลหะดานหลัง นอกจากจะชวยเพิ่มความ
สวยงามใหกับตูเย็นแลว ยังมีฟงกชันพิเศษอยางเพิ่มความเย็นเปนพิเศษใหกับ
อาหารและเครื่องดื่มอีกดวย

เพียงกดปุม Super Cool จะทำใหอาหารและเครื่องดื่มเย็นลงอยางรวดเร็ว ใน
ขณะที่ Super Freeze นั้นสำหรับการแชแข็งอาหารและทำใหน้ำแข็งมากขึ้น

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

455

16.0 

ดำ

794 × 706 × 1817

854 × 763 × 1900

102/ 110

5 ดาว

40

T

516.84

Dual-tech

มี

มี

ระบบทำความเย็นดวยโลหะ

ระบบทำความเย็นและแชแข็งอยางรวดเร็ว

ระบบไฟ LED จะสวางขึ้นทุกซอกมุมภายในตูเย็น โดยหลอดไฟมีขนาดใหญขึ้นและ
กวางขึ้น พรอมดวยแสงที่นุมนวลและสวางขึ้น ชวยใหคุณคนหารายการอาหารที่
คุณกำลังมองหาไดอยางงายดาย นอกจากนี้หลอดไฟ LED ยังมีขอไดเปรียบในการ
ใชพลังงานไฟฟาที่ต่ำอีกดวย

แสงไฟ LED

RQ560N4AF1

ระบบทำความเย็นแบบ Dual-tech

ระบบทำความเย็นอยางอิสระ ใหการควบคุมที่แมนยำขึ้น สามารถตั้งอุณหภูมิ
ไดตามที่ตองการ ทำใหไมเกิดเหตุการณ เชน มีนมแชแข็ง หรือ ไอศครีมนิ่ม 
 ไมจับตัว อีกตอไป
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การจัดเก็บอยางชาญฉลาด
สำหรับอาหารของคุณ

   

ชองแชแข็ง

ไอศครีมและเชอรเบท
ปลาสดและอาหารทะเล
เนื้อสัตว

ชั้นวางกระจก
ชีสเคก
อาหารรมควัน

ชั้นวางกระจก
เคกและขนมอบ
เครื่องปรุงรส
นมและโยเกิรต
อาหารสำเร็จรูป

ชองเก็บผักและผลไม
ผลไม
ผัก

RS670N4AF1

Side By Side RS670N4AF1Side By Side RS670N4AF1

538L ความจุขนาดใหญ 538 ลิตร

ขอบคุณนวัตกรรม Multi Air Flow ของไฮเซนส ที่ชวยใหภายในชองแชแข็งมี
อุณหภูมิที่เหมาะสมทั่วถึงทุกบริเวณ ทำใหอาหารภายในชองแชแข็งสดใหมตลอด
เวลา

การออกแบบที่สวยงามโฉบเฉี่ยวเหมาะกับการตกแตงในหองครัว นอกจากนี้ยัง
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บอาหารมากถึง 538 ลิตร

ฟงกชัน Super Freeze สามารถลดอุณหภูมิภายในชองแชแข็งไดอยางรวดเร็ว
ทำใหอาหารของคุณแชแข็งไดเร็วกวาปกติ ซึ่งจะสามารถล็อควิตามินและคุณคา 
ทางโภชนาการของอาหารใหสดใหมอยางที่คุณซื้อมาและทำใหอาหารของคุณ
อยูไดนานขึ้น

ระบบหมุนเวียนความเย็น Multi Air Flow

ฟงกชัน Super Freeze

ระบบทำความเย็น Super Cool สามารถลดอุณหภูมิอาหารลงดวยประสิทธิภาพ
การทำความเย็นสูงสุด ชวยประหยัดเวลาในการลดอุณหภูมิอาหาร

ระบบทำความเย็น Super Cool 

910

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ระบบละลาย
น้ำแข็งอัตโนมัติ

มือจับโลหะทั้งชิ้น

ระบบทำความเย็น
แบบ Surround Cooling 

รุนผลิตภัณฑAmerican Fridge Freezer

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

RS670N4AF1 RS670N4AF1

538

19.0 

ดำ

910 × 643 × 1786

977 × 727 × 1896

94/ 107

5 ดาว

43

T

434.72

Surround Cooling

มี

มี



การจัดเก็บอยางชาญฉลาด
สำหรับอาหารของคุณ

ชั้นวางกระจก

ชั้นวางกระจก

ชีสเคก
อาหารรมควัน

เคกและขนมอบ
เครื่องปรุงรส
นมและโยเกิรต
อาหารสำเร็จรูป

ชองเก็บผักและผลไม

ชองแชแข็ง
ไอศครีมและเชอรเบท
ปลาสดและอาหารทะเล
เนื้อสัตว

ผลไม
ผัก

ชั้นวางของขางประตู
ชั้นบน
ไข
เครื่องปรุงรส

ชั้นวางของขางประตู
ชอคโกแลต
นม

ชั้นวางของขางประตู
ขนาดใหญพิเศษ XXL 
น้ำผลไมและเครื่องดื่มอื่น ๆ
นม

ชองทำน้ำแข็ง อาหารสำเร็จรูป

RB546N4AF1

11 12

RB546N4AF1

บานประตูตูเย็นสามารถติดต้ังใหเปดไดจากขวาหรือซายตามการออกแบบหองครัว 
ซ่ึงคุณสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับคุณท่ีสุด

426.4

15.1 

ดำ

704 × 687 × 1723

750 × 733 × 1825

81/ 89

5 ดาว

39

T

282.14

Surround Cooling

Yes

Yes

ประตูเปลี่ยนทิศทาง

มอบประสิทธิภาพการทำความเย็นที่รวดเร็วขึ้น เพียงกดปุม Super Cool จะ
ทำใหอาหารและเครื่องดื่มเย็นลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่ฟงกชันการทำงานของ
ระบบ Super Freeze นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการแชแข็ง ทำใหอาหารแข็งตัวไดเร็ว
ขึ้นและทำใหผลิตน้ำแข็งไดมากยิ่งขึ้น

ระบบทำความเย็น Super Cool และ ฟงกชัน Super Freeze 

ขอบคุณนวัตกรรม Multi Air Flow ของไฮเซนส ที่ชวยใหภายในชองแชแข็งมี
อุณหภูมิที่เหมาะสมทั่วถึงทุกบริเวณ ทำใหอาหารภายในชองแชแข็งสดใหม
ตลอดเวลา

ระบบหมุนเวียนความเย็น Multi Air Flow

เม่ือใชการควบคุมอุณหภูมิของตูแชเย็นและชองแชแข็งดวยระบบไมโครคอมพิวเตอร 
อุณหภูมิภายในจะถูกตั้งคาแยกจากกันทั้งการควบคุมและแสดงผล ซึ่งจะทำให 
การควบคุมอุณหภูมินั้นแมนยำมากขึ้นและชวยใหอาหารสามารถเก็บรักษาได
นานขึ้น

การควบคุมอุณหภูมิที่แมนยำ

 Bottom Fridge (2 Door) RB546N4AF1  Bottom Fridge (2 Door)RB546N4AF1

704

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ระบบละลาย
น้ำแข็งอัตโนมัติ

เทคโนโลยี
อินเวอรเตอร

ระบบทำความเย็น
แบบ Surround Cooling 

รุนผลิตภัณฑ
ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

Fridge Freezer RB546N4AF1



แผนกรองขจัดกลิ่น

แผนกรองกำจัดกลิ่นทำมาจาก Catalyzer ซึ่งมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น
ที่ไมพึงประสงค ชวยรักษาอากาศภายในตูเย็นใหบริสุทธิ์และชวยรักษารสชาติ
อาหารของคุณ

เทคโนโลยีอินเวอรเตอรสงผลใหการทำงานของคอมเพรสเซอรเสถียรมากขึ้น 
การทำงานของตูเย็นคอนขางเงียบกวาเดิม นอกจากนี้อุณหภูมิภายในตูเย็น 
คอนขางคงที่ เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอรมีการทำงานอยางตอเนื่อง

เทคโนโยลีอินเวอรเตอร

ทำไมตองละลายน้ำแข็งในชองแชแข็ง? คุณสมบัติพิเศษของระบบ Total No Frost 
ชวยรักษาอุณหภูมิภายในชองแชแข็งใหสม่ำเสมอ ปองกันการสะสมของน้ำแข็งและ
ชวยใหคุณไมตองเสียเวลากับการละลายน้ำแข็ง

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาระดับความชื้นที่สมบูรณแบบไดอยางรวดเร็ว
และงายดาย เพื่อใหอาหารของคุณคงความสดใหมเปนเวลานาน

ความชุมชื่นและความสดใหม

13 14

ชองแชแข็งดานบน
ไอศครีมและเชอรเบท
ปลาสดและอาหารทะเล
เนื้อสัตว
พิซซา

ชั้นวางกระจก

ชองเก็บผักและผลไม
ผลไม
ผัก

ชีสเคก
อาหารรมควัน

ชั้นวางของขางประตู
อาหารแชแข็ง

ชั้นวางของขางประตูชั้นบน
ชอคโกแลต
ไข

ชั้นวางของขางประตู
น้ำผลไม
นม

ชั้นวางของขางประตู
ขนาดใหญพิเศษ XXL 
น้ำผลไมและเครื่องดื่มอื่น ๆ
นม

ชั้นวางกระจก
เคกและขนมอบ
เครื่องปรุงรส
นมและโยเกิรต
อาหารสำเร็จรูป

RT488NAF1

 Top Fridge (2 ประตู)RT488NAF1 Top Fridge (2 ประตู) RT488NAF1

การจัดเก็บอยางชาญฉลาด
สำหรับอาหารของคุณ 700

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

เทคโนโลยี
อินเวอรเตอร

แผนกรอง
กำจัดกลิ่น

เทคโนโลยี
การหมุนเวียนอากาศ

รุนผลิตภัณฑ
ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

Top Freezer Fridge RT488NAF1 RT488NAF1

390

13.8 

ดำ

700 × 635 × 1720

747 × 680 × 1815

66/ 73

5 ดาว

40

T

306.24

Surround Cooling

มี

มี
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 Top Fridge (2 ประตู) RT417NAD1  Top Fridge (2 ประตู)RT295NAD1

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

รุนผลิตภัณฑ

550

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ระบบละลาย
น้ำแข็งอัตโนมัติ

ชองแชเย็นเทคโนโลยี
การหมุนเวียนอากาศ

RT295NAD1
Top Freezer Fridge 

แผนกรองขจัดกลิ่น

แผนกรองกำจัดกลิ่นสวนใหญทำมาจาก Catalyzer ซึ่งมีความสามารถในการ
กำจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค ชวยรักษาอากาศภายในตูเย็นใหบริสุทธิ์และชวยรักษา
รสชาติอาหารของคุณ

เทคโนโลยีที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาระดับความชื้นที่สมบูรณแบบไดอยางรวดเร็ว
และงายดาย เพื่อใหอาหารของคุณคงความสดใหมเปนเวลานาน

228

8.1

เงิน

550 × 605 × 1556

583 × 627 × 1608

52/ 57

5 ดาว

43

T

304.04

Surround Cooling

มี

มี

ความชุมชื่นและความสดใหม

RT295NAD1

ทำไมตองละลายน้ำแข็งในชองแชแข็ง? คุณสมบัติพิเศษของระบบ Total No Frost 
ชวยรักษาอุณหภูมิภายในชองแชแข็งใหสม่ำเสมอ ปองกันการสะสมของน้ำแข็งและ
ชวยใหคุณไมตองเสียเวลากับการละลายน้ำแข็ง

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

หลอดไฟ LED สองสวางทุกซอกทุกมุมภายในตูเย็นมีความทนทานและประหยัด
พลังงานมากกวาแสงมาตรฐาน

แสงไฟ LED

รุนผลิตภัณฑ

700

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ระบบละลาย
น้ำแข็งอัตโนมัติ

แผนกรอง
กำจัดกลิ่น

เทคโนโลยี
การหมุนเวียนอากาศ

RT417NAD1
Top Freezer Fridge 

แผนกรองขจัดกลิ่น

แผนกรองกำจัดกลิ่นสวนใหญทำมาจาก Catalyzer ซึ่งมีความสามารถในการ
กำจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค ชวยรักษาอากาศภายในตูเย็นใหบริสุทธิ์และชวยรักษา
รสชาติอาหารของคุณ

เทคโนโลยีที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาระดับความชื้นที่สมบูรณแบบไดอยางรวดเร็ว
และงายดาย เพื่อใหอาหารของคุณคงความสดใหมเปนเวลานาน

319.4

11.3 

เงิน

595 × 665 × 1696

646 × 716 × 1770

62/ 70

5 ดาว

43

T

287.62

Surround Cooling

มี

มี

ความชุมชื่นและความสดใหม

หลอดไฟ LED สองสวางทุกซอกทุกมุมภายในตูเย็นมีความทนทานและประหยัด
พลังงานมากกวาแสงมาตรฐาน

แสงไฟ LED

RT417NAD1

ทำไมตองละลายน้ำแข็งในชองแชแข็ง? คุณสมบัติพิเศษของระบบ Total No Frost 
ชวยรักษาอุณหภูมิภายในชองแชแข็งใหสม่ำเสมอ ปองกันการสะสมของน้ำแข็งและ
ชวยใหคุณไมตองเสียเวลากับการละลายน้ำแข็ง

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ
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1 Door 1 DoorRR229D4AD1

รุนผลิตภัณฑ

519

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ชองเก็บ
ผักและผลไม

กระจกนิรภัยชองแชเย็น

RR229D4AD1
Fridges

ชองแชเย็น

ชองแชเย็นเปนโซนที่ออกแบบอยางชาญฉลาด เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในชอง
แชเย็นเหมาะสำหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตวและปลา ระบบจะรักษาอุณหภูมิใหเหมาะ
สมเพื่อใหคงความสดใหมและมีรสชาติที่ดีที่สุด

179

6.3

สีเงิน

519×536×1280

542×565×1332

33/37

5 ดาว

40

T

165

Direct Cooling

ไมมี

ไมมี

RR229D4AD

ชวยใหคุณมีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บสินคาจำนวนมากและการออกแบบที่
โปรงใสทำใหคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูภายใน

ชองเก็บผักและผลไม

ชั้นวางกระจกนิรภัยสามารถรับน้ำหนักไดมากขึ้น ในขั้นตอนการทำความสะอาด
แมวาจะมีของตกมากระแทกโดยไมตั้งใจ ชั้นวางกระจกก็ยังคงรูปรางเหมือนเดิม

ชั้นกระจกนิรภัย

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

ตูเย็นนี้มีระบบละลายน้ำแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไมตองละลายน้ำแข็ง
ดวยตัวเอง หากน้ำแข็งเกาะบนผนังชองแชแข็งขึ้นถึง 5 มม. เพียงกดปุมละลาย 
น้ำแข็ง ระบบจะทำการละลายน้ำแข็งใหอัตโนมัติ และปุมจะกลับสูตำแหนงปกติิเมื่อ
การละลายน้ำแข็งเสร็จสมบูรณ

ระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ
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1 DoorRR120D4BD1  RR60D4AD1 Door RR195D4AR1

475

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ชองเก็บ
ผักและผลไม

กระจกนิรภัย ชองแชเย็น

รุนผลิตภัณฑ RR120D4BD1

Fridges
95.8

3.4 

สีเงิน

475 × 446 × 842

492 × 466 × 873

20/ 23

5 ดาว

40

T

174.47

Direct Cooling

ไมมี

ไมมี

RR120D4BD1

รุนผลิตภัณฑ RR60D4AD

46

1.6 

สีเงิน

439 × 470 × 510

465 × 500 × 533

14/16

5 ดาว

40

T

138.70

Direct Cooling

ไมมี

ไมมี

RR60D4AD

475

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

46 ลิตร

46L

Fridges

รุนผลิตภัณฑ

475

ความกวาง
ผลิตภัณฑ

ชองเก็บ
ผักและผลไม

กระจกนิรภัย

RR195D4AD1/RR195D4AR1

166.2

5.9 

สีเงิน (RR195D4AD1)

สีแดง (RR195D4AR1)

519×536×1130

542×565×1182

31/34

5 ดาว

40

T

147.46

Direct Cooling

ไมมี

ไมมี

RR195D4AD1/RR195D4AR1Fridges

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

ความจุ

ทั้งหมด （ลิตร）

ทั้งหมด （คิว）

ขอมูลจำเพาะทางการภาพ

สี

ขนาดเครื่องใชไฟฟา（มม.）

ขนาดบรรจุภัณฑ（มม.）

น้ำหนัก（สุทธิ/รวม กก.）

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ความดังเสียง（เดซิเบล）

ชั้นอุณหภูมิ

การใชพลังงานไฟฟา（Kwh/ป）

คุณสมบัติในการทำความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ระบบการหมุนเวียนอากาศ

ชองแชเย็น

ชองแชเย็น

ชองแชเย็นเปนโซนที่ออกแบบอยางชาญฉลาด เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในชอง
แชเย็นเหมาะสำหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตวและปลา ระบบจะรักษาอุณหภูมิใหเหมาะ
สมเพื่อใหคงความสดใหมและมีรสชาติที่ดีที่สุด

ชวยใหคุณมีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บสินคาจำนวนมากและการออกแบบที่
โปรงใสทำใหคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูภายใน

ชองเก็บผักและผลไม

ชั้นวางกระจกนิรภัยสามารถรับน้ำหนักไดมากขึ้น ในขั้นตอนการทำความสะอาด
แมวาจะมีของตกมากระแทกโดยไมตั้งใจ ชั้นวางกระจกก็ยังคงรูปรางเหมือนเดิม

ชั้นกระจกนิรภัย

ตูเย็นนี้มีระบบละลายน้ำแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไมตองละลายน้ำแข็ง
ดวยตัวเอง หากน้ำแข็งเกาะบนผนังชองแชแข็งขึ้นถึง 5 มม. เพียงกดปุมละลาย 
น้ำแข็ง ระบบจะทำการละลายน้ำแข็งใหอัตโนมัติ และปุมจะกลับสูตำแหนงปกติิเมื่อ
การละลายน้ำแข็งเสร็จสมบูรณ

ระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ


