
 

 

 فروشگاه عنایتی
 لوازم خانگی هیتاچی با گارانتی معتبر

 :زمینه فعالیت
ü واردات لوازم خانگی برقی هیتاچی ژاپن  
ü  ماهه ٦٠ماهه و خدمات  ٢٤ارائه گارانتی  
ü واردات قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچی  
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 هیتاچی RWBآشنایی با مهمترین امکانات بکار رفته در یخچال فریزرهاي سري 

 

سیستم اینورتر و فن سرمایی دوگانه -1  

 

 یخچال فریزر

ریزرفن ف  
یخچالفن   

 موتور کم مصرف اینورتر
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 اینورتر
  

این کمپرسور اینورتر کم حجم اما پرقدرت بکار رفته در 
یخچال هیتاچی با ایجاد حجم زیادي از هواي سردشده 

ند. ستثنایی ایجاد ککنندگی ا(چیلر) میتواند قدرت خنک
این کمپرسور اینورتر همچنین از توانایی تنظیم قدرت 

کنندگی نیز برخوردار است. کمپرسور اینورتور این خنک
یخچال فریزر هیتاچی داراي قدرت خنک کنندگی 
کارآمد با کنترل میکروکامپیوتر و حسگر گرمایی سازگار 

  .است  با محیط زیست
 

 

 

فن سرمایی دوگانهسیستم خنک کننده با   

تواند انجام دهد. با کند؛ کاري که تنها یک فن نمیکردن مستقل محیط داخلی فریزر و یخچال را فراهم می ین سیستم امکان خنکا
آیدشده توسط عملیات اینورتور قدرتمند با سرعت و بازده باال به گردش درمیاستفاده از دو فن هواي سرد فراهم  
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مایی دوگانه در یخچال فریزر هیتاچیسیستم فن سر  
 

 

 

 

 سرمازایی قدرتمند
 

درجه سانتی گراد نیز برسد، هر گوشه از  60حتی زمانیکه دماي محیط یه 
  یخچال فریزر بصورت کامل و بدون نقص سرد و یکنواخت میماند.

  
  
  

  
 

 صرفه جوي در مصرف انرژي بتمام عیار
 
 رزیفر خچالیبه مناطق مختلف  و نحوه ارسال آن يدیسرد تول يهوا زانیم

حاصل  نانیاطم يمورد انرژ یاز هدر رفتن ب بیترت نیکنترل شده و بد
 يدر مصرف انرژ ییصرفه جو یبه رتبه جهان یابیکه باعث دست  شودیم
  .شودیم
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ساعت 12حبس سرما تا   
 

امکان نگهداري  VIPعملکرد عایق حرارتی بی نظیر بطلف استفاده از پنل 
  سازد.ساعت پس از قطعی برق میسر می 12اي داخل یخچال را تا سرم

  

  
 

 تثبیت کننده نواسانات
 

یخچال فریزر اینورتر هیتاچی تحت نوسانات وسیع ولتاژ از ولتاژ پایین 
ولت نیز میتواند حتی بدون نیاز به یک  300ولت تا ولتاژ باالي  130

  .تثبیت کننده ولتاژ کار کند

 

 

 

2- VIP: ایق خالپنل ع  
 VIP یک پنل نازك است که درون آن یک وضعیت خالء با عایق حرارتی با عملکرد بسیار باال برقرار است. 

 .کنداز ورود گرماي خارجی یا فرار هواي سرد داخلی جلوگیري میVIP  جویی در انرژي،براي صرفه
 .شودها استفاده میدر یخچالاین پنل عملکرد عایق حرارتی بسیار باالتري از یورتان دارد که معموال 
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  محفظه یخچال با قابلیت دید آسان و سریع -3
گیرد به شکلی قرار گرفته که استفاده از آن آسان است و میدان دید فراخی فضاي داخلی یخچال که بیشتر مورد استفاده قرار می

قالم انید هر چیزي را پیدا کنید. بنابراین، درآوردن و گذاشتن توادارد. حتی اگر غذاي زیادي در این فضا نگهداري شود با یک نگاه می
 .خواهد بوددر داخل آن آسان  خوراکی

      

 

 

 کنترلرهاي لمسی -4
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  روشن ECOالمپ 
 

  

 

 المپ فن سرمایی دوگانه روشن

 

  

 اي با مد انتخابیمحفظه -5

با انتخاب بین مدهاي سبزیجات و لبنیات/گوشت آن را با سبک زندگی خود اهرم انتخاب راهی آسان براي تنظیم فضا است تا بتوانید 
 .هماهنگ کنید

 

  مد سبزیجات
 پذیر و سبزیجاتهاي نرم و آسیببراي نگهداري میوه •
  مرتب کردن اقالم بر اساس اندازه •
  

  

  مد لبنیات/ گوشت
 داشتن گوشت و ماهیتازه نگه •
 زدهباز کردن یخ غذاهاي یخ •
  هاکردن سریع نوشیدنیخنک  •
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  (ائروکر) 1محفظه نگهداري سبزیجات با استفاده از گاز -6
  

  

کاتالیزور پالتینی غلظت باالي دي اکسید کربن را در محفظه 
حفظ می کند. در این محفظه بزرگ می توان سبزیجات را 

  براي مدت زمان طوالنی تري نگهداري کرد.

  

 

  

Gasket with magnet یکی با آهنربانوار الست  
Ethylene gas گاز اتیلن 

Humidity Control Sheet صفحه کنترل رطوبت 
Aluminum panel صفحه آلومینیومی 

 

 نتیجه پژوهشی مشترك با دانشگاه اوکایدو

 

اکنون براي نخستین بار است که از کاتالیزور پالتینی در یک یخچال خانگی استفاده می شود. این کاتالیزور 
.حتی در دماهاي پایین نیز، مقدار دي اکسید کربن را در محفظه نگهداري سبزیجات ائروکر افزایش می دهد  

  

  

  

                                                           
1 - Aero-care  
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روز تازه نگه دارید!  7سبزیجات را   

 کلم برگ چینی
اي قابلیت نگهداري باگازدر محفظه دار  در محفظه بدون قابلیت نگهداري باگاز 

  
 حفظ آب Cویتامین 

  
 محفظه داراي قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه بدون قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه داراي قابلیت 
 نگهداري باگاز

 محفظه بدون قابلیت 
 نگهداري باگاز

 

 کلم برگ 
نگهداري باگازدر محفظه داراي قابلیت   در محفظه بدون قابلیت نگهداري باگاز 

  
 حفظ آب Cویتامین 

  
 محفظه داراي قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه بدون قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه داراي قابلیت 
 نگهداري باگاز

 محفظه بدون قابلیت 
 نگهداري باگاز
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 اسفناج آبی
اگازدر محفظه داراي قابلیت نگهداري ب  در محفظه بدون قابلیت نگهداري باگاز 

 

 

 حفظ آب Cویتامین 

  
 محفظه داراي قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه بدون قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه داراي قابلیت 
 نگهداري باگاز

 محفظه بدون قابلیت 
 نگهداري باگاز

 

 گشنیز
بدون قابلیت نگهداري باگاز در محفظه در محفظه داراي قابلیت نگهداري باگاز  

  
 حفظ آب Cویتامین 

  
 محفظه داراي قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه بدون قابلیت

نگهداري باگاز   
 محفظه داراي قابلیت 
 نگهداري باگاز

 محفظه بدون قابلیت 
 نگهداري باگاز
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 )Open-Assistدستگیره بازشونده (

 

حفظه را با کمترین تالش باز کردن م بازشوندهدستگیره 
امکان پذیر می کند و حتی زمانی که اقالم زیادي در داخل 

 50آن گذاشته شده و محفظه پر است، می توان با نیرویی 
  کمتر در مقایسه با دیگر محفظه ها آن را باز کرد. *درصد

  

 

  مخزن دوالیه درب یخچال -7
  

هاي هاي با اندازهطراحی خوب براي نگهداري منظم بطري
  مختلف

  

  پر نور ولی کم مصرف LEDالمپ  -8
  

هاي عمر طوالنی داشته و بسیار کمتر از المپپر نور  LEDاین المپ 
 .کندمعمولی انرژي مصرف می
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  یخساز دستی با چرخش آسان -9
  

ساختن و بیرون آوردن یخ را  ،ساز در یخچالجاسازي این یخ
  .کندراحت میبسیار 

  

دهد به ر جاي مناسب قرار گرفته به شما امکان میاهرمی که د
  .راحتی و تنها با یک انگشت آن را بچرخانید و یخ بگیرید

  تامین آب آسان

  
  

  طرح فریزر جادار -10
  زدهفضاي بیشتر براي نگهداري اقالم یخایجاد 

ي کشویی براي نگهداري هاي دوالیهمحفظه
  یافتهسازمان

  

  راي اقالم بزرگي بسیار عریض بمحفظه
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  هیتاچی RWBانواع یخچال فریزر سري 
  

  

   

  

    
  

 موتور اینورتر ·
 فن سرمایشی دوگانه ·
 تثبیت کننده نوسانات برق ·
 60°عملکرد سرمایشی در دماي  ·
 نگهداري طوالنی مدت سرما ·
 کنترلر لمسی ·
 Ecoسنسور دماي  ·

 VIPپنل عایق حرارتی  ·
 Aero-Careمحفظه با قابلیت  ·
 دستگیره بازشونده ·
 محفظه با قابلیت انتخاب حالت ·
 مخزن دوالیه درب یخچال ·
 آبریز خودکار-آبسردکن ·
 یخریز دستی با چرخش آسان ·

 اي حرارت دیدهطبقه هاي شیشه ·
 فناوري نانو تیتانیوم ·

  

  

R-WB800_X R-WB730_X 

R-WB730 R-WB800 
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  تهیه و تنظیم توسط :

  

  
  

 
 
ü وارد کننده لوازم خانگی برقی هیتاچی اصل ژاپن 

o  ماهه شرکتی ٢٤با گارانتی 
o  ماهه سرتاسر ایران ٦٠پس از فروش همراه خدمات 
ü وارد کننده و تنها دارنده قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچی 

  
 تماس با ما:

http://hitachiiran.com  
 

04442238855 
09143426863 
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