
ประหยดัพลังงานสงูสดุ

ความเย็นคงทีต่ลอดเวลา

เยน็เร็วเตม็ประสทิธภิาพ

เกบ็รกัษาความเยน็ยาวนานกว่า (15 ชม.)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคและดีไซน์ของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากสีที่ปรากฏในเว็ปไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ RF21-RSX04

ข้อมูลจําเพาะ

ประตู

เกรด

สี

วัสดุประตู

ขนาด (มม.)

ความจุ (ลิตร)

รุ่น

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่แข็ง

คุณสมบัติท่ัวไป

คุณสมบัติในการทําความเย็น

กลาสแบล็ค (GBK)

ไซด ์บาย ไซด์

2 ประตู

Deluxe

590

364

226

920

1,795

720

720

5

3

•(14 ฟอง)

รวมท้ังหมด

ชอ่งแชเ่ยน็

ชอ่งแชแ่ขง็

กว้าง

สงู

ลกึ (รวมทีจั่บ)

ลกึ (มม.)

ชัน้วางกระจกนริภยั

ชอ่งแชข่วดน้ําท่ีบานประตู

ถาดใสไ่ข่

ไฟ LED

โหมดเร่งความเยน็ในชอ่งแชเ่ยน็ (Quick Cooling)

ชอ่งแชแ่บบลิน้ชกั

ชอ่งแชข่วดน้ําท่ีบานประตู

ระบบทําน้ําแขง็อตัโนมัติ

ชัน้วางกระจกนริภยั

ชอ่งแชแ่บบลิน้ชกั

ชอ่งแชข่วดน้ําท่ีบานประตู

ไฟ LED

โหมดเร่งความเยน็ในชอ่งแชแ่ขง็ (Quick Freezing)

ระบบกดน้ําและน้ําแขง็

แทงคน์ํา้พร้อมแผ่นกรอง

แผงควบคุมระบบสมัผสั

ขอบยางประตปู้องกนัเชือ้รา

โหมดประหยัดพลงังาน

สญัญาณเตือนเมือ่ประตูปิดไมส่นทิ

แผ่นกรองกลิน่ Triple Power Filter

อนิเวอร์เตอร์ × ระบบทาํความเยน็แยกอิสระแบบพัดลมคู่

เซน็เซอร์อัจฉริยะ ตรวจจับอุณหภมูิ

No Frost

สารทําความเยน็ R-600a

กระจก (ดีไซนก์ระจกไร้ขอบ)
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บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
333, 333/1-8 หมูท่ี ่13 ถนนบางนา-ตราด (กม.7) ตาํบลบางแกว้ อําเภอบางพล ีจงัหวัดสมุทรปราการ 10540 
แผนกลกูค้าสัมพันธ ์และบรกิารขอ้มลู 0-2335-5455
Website : https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/
Email : service.h-ahst@arcelik-hitachi.com สีกลาสแบล็ค (GBK)

เต็มอิ่มกับรสชาติของความสดใหม่
ความสุขออกแบบได้

ช่องแช่ผัก



ประมาณ ประมาณ

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่แข็ง ช่องแช่ผัก

เพิ่มความสง่างามหรูหราให้กับห้องครัวของคุณ ด้วยประตูตู้เย็นแบบบานกระจกไร้ขอบดีไซน์ใหม่

Glass Black
เพิ่มความสวยหรูคู่ครัว
ด้วยตู้เย็นดีไซน์ใหม่
ประตูกระจกแก้วไร้ขอบ

ช่องแช่แบบล้ินชักได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
อย่างสะดวกสบาย และสามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
เพียงปรายตามอง

จดัเกบ็อาหารในลิน้ชกัไดอ้ยา่งงา่ยดาย

เยน็เรว็เตม็พลัง
เมื่อต้องการทําความเย็นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่เปิด
โหมด Quick Cooling เครื่องจะทําความเย็นเร็วขึ้น
ประมาณ 8%*2

ใหญจ่ใุจ งา่ยตอ่การใชง้าน
ดา้นบนเป็นตําแหนง่ของชอ่งแชเ่ยน็ซึง่ถกูใชง้านบอ่ยครัง้
สามารถมองเหน็ของทีแ่ชไ่วไ้ด้อยา่งชดัเจนและหยบิใชง้าน
หรอืจดัวางไดง้า่ย แมจ้ะแชอ่าหารไวม้ากมายแคไ่หน
กส็ามารถจัดวางชอ่งแชไ่ดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ 
เพยีงแค่คุณกวาดตามองกเ็จออาหารทีค่ณุมองหาอยู่
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

แผน่กรอง Triple Power Filter
ขจัดกลิน่*3 และแบคทเีรีย 99%*4

*1 ทดสอบโดยฮิตาช ิเปรยีบเทยีบระหวา่ง โหมดทาํความเย็นแบบเรง่ดว่น (Quick Freezing) และโหมดปกติ
*2 ทดสอบโดยฮิตาช ิเปรยีบเทยีบระหวา่ง โหมดทาํความเย็นแบบเรง่ดว่น (Quick Cooling) และโหมดปกติ
*3 แผ่นกรอง Triple Power Filter ขว่ยขจัดองค์ประกอบของกลิน่ 7 ประเภท (ทดสอบโดยฮิตาช ิประเภทของกลิน่: เมทิล เมอรแ์คปเทน, แอมโมเนยี, แอซิทาลดไีฮด,์ ไตรเมทลิามนี, โพรพานอล, เฮกซานอล และกรดอะซติิก) 
*4 ให้ผลด้านการฆ่าเชื้อร่วมกับถ่านกัมมันต์, ซีโอไลต์ และแมงกานีส ออกไซด์ (ตัวเร่งปฏิกิริยา) แผ่นกรองช่วยลดการเกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี ทดสอบโดย: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute 
    วิธกีารทดสอบ: Film Adhesion (JISZ2801) ชิน้สว่นทีใ่ชท้ดสอบ: แผน่กรอง วิธกีารฆ่าเชือ้: กระตุน้กระบวนการออกซเิดชนับนแผน่กรอง เป้าหมาย: คราบแบคทเีรยีทีส่ะสมบนแผ่นกรอง ผลการทดสอบ: ขจัดได ้99% หลังจากฆา่เชือ้ 24 ชม. 
    ด้วยประสทิธภิาพของแผน่กรองเพียงอย่างเดยีว ไมม่ผีลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและอาหารภายในตู้เยน็

พื้นที่สําหรับการระบายความร้อน

สีกลาสแบล็ค (GBK)

ระบบทาํนํา้แขง็และนํา้เยน็อตัโนมตัิ
ดว้ยแทงกภ์ายในตู้
เพียงเติมนํ้าแร่ หรือนํ้าสะอาดลงในแทงก์น้ําขนาด 5.0 ลิตรภายในตู้ ระบบจะทํานํ้าเย็น
และนํ้าแข็งโดยอัตโนมัติ ไม่จําเป็นต้องต่อท่อนํ้าให้วุ่นวาย จะติดตั้งบริเวณไหนก็สะดวก

นํา้แขง็สะอาดถกูทาํขึน้โดยอตัโนมตัิ
เพ่ือคณุ
เมื่อคุณต้องการทํานํ้าแข็งแบบเร่งด่วน ให้เปิดโหมดเร่งความเย็นในช่องแช่แข็ง
(Quick Freezing) เพื่อเร่งการทํานํ้าแข็งให้เย็นเร็วขึ้นประมาณ 14%*1

ดไีซนบ์านกระจกไรข้อบ

ลํา้หนา้ดว้ยระบบประหยดัพลงังาน

นํา้สะอาด เยน็สดชืน่

คุณสมบตัอิืน่ ๆ

ขนาด (มม.)

แผน่กรองขจดักลิน่
ประสทิธภิาพสงู

สี

ระบบทําความเย็นแบบพัดลมคู่เพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น
สูงสุดทั้งในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น ซึ่งไม่สามารถทําได้ด้วยระบบ
ทาํความเยน็แบบพดัลมเดีย่วในตู้เยน็ทัว่ไป ระบบทําความเยน็แบบพัดลม
คู่ช่วยประหยัดพลงังานและกระจายความเย็นไดอ้ยา่งทรงพลงั ระบบนี้
ทํางานควบคู่กับเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ โดยควบคุมการ
เปลีย่นแปลงของอณุหภูมใินแตล่ะชอ่งแช่ และรกัษาอณุหภูมใินแตล่ะชอ่ง
แช่ใหค้งท่ีตามคา่ทีทเหมาะสม

ประหยดัพลงังานสงูสดุ

ความเยน็คงทีต่ลอดเวลา

เยน็เร็วเตม็ประสทิธภิาพ

เกบ็รกัษาความเยน็ยาวนานกวา่ (15 ชม.)


