Hűtőszekrények 2020

ÉLVEZD A FRISSESSÉG ÍZÉT

JAPANESE
Technology

A Hitachi megoldásávalThe
hatékony
és kivételes
Hitachihűtőteljesítményt
Solution for Powerful
Refrigeration Plus Exceptional Ener
energiatakarékosságot érhetünk el.

Dual Fan Cooling

Különálló ventilátorok rekeszenként
Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben,
melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja
az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak
köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális
hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Fagyasztó
ventilátor

Hűtőszekrény
ventilátor

Inverteres kompresszor

Nagy teljesítményű inverteres kompresszor
Kivételesen erős hűtést tesz lehetővé nagy mennyiségű hűtött levegő létrehozásával és a
microcomputeres vezérlésnek köszönhetően az alacsony energiafogyasztást tartja szem előtt.

Energiatakarékosság mesterfokon
Folyamatosan ellenőrzi, hogy mekkora
mennyiségű és milyen hőfokú hűtött
levegőre van szükség az egyes
rekeszekben, így kerülve el az
energiapazarlást. A Hitachi hűtők
energiatakarékossága világszínvonalú.

Hatékony hűtés
A készülék minden pontja tökéletesen hűt akkor is,
ha a környező hőmérséklet 60°C-ra emelkedik.

Tökéletes hűtés
-ban is
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Hitachi által tesztelve.
Tesztelés körülményei: 60°C-os környező hőmérséklet, állandó
feltételek a készülék belsejében az ajtók nyitása vagy csukása nélkül.

Dual Sensing Control
A Hitachi hűtőszekrények két "Eco- Thermo" érzékelővel rendelkeznek, egyik a
fagyasztóban, másik a hűtőszekrényben kapott helyet. A szenzorok érzékelik a
hőmérsékletingadozást, így tartva optimális hőfokon az adott rekeszeket.

A fagyasztó
ideális
hőmérséklete

Megközelítőleg

-18oC

A hűtőszekrény
ideális
hőmérséklete
Megközelítőleg

3oC

*A képek csak illusztrációk.
*Az illusztrált specifikációk a kétajtós felülfagyasztós modellt ábrázolják. Más modellek esetében az értékek eltérhetnek.

Stabilizátor nélkül

Hosszú hőmegtartás

A Hitachi hűtőszekrényei az inverternek
köszönhetően külön stabilizátor nélkül is
tökéletesen tolerálnak akár nagy
feszültségingadozásokat is.
Garantált hűtésteljesítmény
nagy feszültségingadozások
mellett is

A hűtőszekrény egy esetleges áramkimaradás
esetén is hosszú ideig megtartja a belső
hőmérsékletét annak érdekében, hogy az
ételek frissek maradjanak.
Hőmegtartás ideje

12-15 óra

Hitachi által tesztelve.
A működési állapotot
befolyásolhatják
különböző tényezők.

Áramszünet alatt is

Hitachi által tesztelve.
Az időtartam különböző
modellek esetében változhat.

Feszültségingadozás ábra
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A Hitachi Luxus Side-by-side hűtőszekrényeinek energiatakarékossága a világ élvonalába tartozik.
Az alkalmazott csúcstechnológia kényelmes kezelhetőséget, és kiváló minőséget biztosít. Az egyedülálló
design és a hatalmas méretek teszik az Ön konyhájának ékkövévé.
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Side-by-Side

R-M700VAGRU9X - GBZ

R-M700VAGRU9X - DIA

R-M700VAGRU9X - MIR

R-S700GPRU2 - GBK

R-S700GPRU2 - GS
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Side-by-Side

Grande

R-M700VAGRU9X
3 Ajtós
Kapacitás: Bruttó 633 liter / Nettó 569 liter

Hűtőrekesz

Általános jellemzők

• Víztartály szűrővel
• Palacktartó polc
• Edzett üvegpolcok
• Hatékony hűtés
• LED világítás
• Tejtermék tartó polc

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Tartály típusa: jég- és vízadagoló
• VIP (vákuum szigetelő panel)
• Automata nyitású ajtó
• Vákuum rekesz
• Eco Monitoring szenzor
• Eco Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Hatékony szagtalanítás
(háromszoros hatékonyságú szűrő)
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Zöldségtároló rekesz
• Különálló zöldségtároló rekesz
• Páratartalom szabályozó rekesz
• LED világítás

Fagyasztórekesz
• Automata jégkészítő
• Gyorsfagyasztás
• Edzett üvegpolcok
• LED világítás

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Vákuum
rekesz

Méretek (mm)

Szín
aprox.

Bronz üveg (GBZ)
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Onyx üveg (DIA)

Tükörüveg (MIR)

Szükséges szabad hely

aprox.

Zöldségtároló rekesz

Frissesség mindenek felett - Vákuum rekesz

Vákuum az ételek
frissességéért

Üdítően friss technológia
0,8 atm vákuum fenntartásával

A hosszantartó frissesség titka a csökkentett oxigén-szint.
A Hitachi eredeti vákuum tartósítása kivonja a levegőt
(kb. 0,8 atm nyomást hagyva). Hús, hal és tejtermékek
is frissek és tápanyagban gazdagok maradnak.

Hitachi innováció a legjavából és ellentmondást nem tűrően: zárt,
nyomásálló vákuum képződik és fenntartja a vákuumos környezetet.
A vákuum pumpa kivonja a levegőt és csökkenti az oxigénszintet
(kb. 0,8 atm nyomásra).
*A vákuum egy olyan teret jelent, ahol a nyomás alacsonyabb, mint a légköri nyomás. A vákuum rekesz
nyomása kb. 0.8 atm, amely alacsonyabb, mint a légköri nyomás, így a Hitachi ezt vákuumnak nevezi.

Tápanyag megtartás
Maradj egészséges. A vákuumos környezet meggátolja az oxidációt és megtartja az ételek tápanyagtartalmát.

DHA-érték

C-vitamin érték

makrélában 3 napos tárolás után

Ananászban 3 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

Eredeti érték
2.71g/100g

100%
93%

Hűtő rekesz

97%

Vákuum rekesz

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a
szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

Eredeti érték
3.61g/100g

100%
63%

Hűtő rekesz

81%

Vákuum rekesz

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a
szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

Frissesség megőrzése
Az ételek megőrzik optimális nedvességtartalmukat, eredeti ízüket és textúrájukat csomagolás nélkül is,
így minden esetben élvezheti a tökéletes frissességet.
Szeletelt sonka

Szeletelt sajt

Lazac

Leveles saláta

94.9%

32.8%

98.6%

68.6%

96.8%

73.1%

96.9%

67.3%

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

* A nedvességtartó szint a Hitachi által tesztelve

Gyors pácolás

A fűszerezés beszívódásának mértéke

A vákuum rekesz kivonja a levegőt a tárolt ételekből, azokban a fűszerek
jóval gyorsabban szívódnak fel. Így a fűszerezés és az ételek elkészítése
kevesebb időt vesz igénybe és több idő marad az evésre.
*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat.

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz
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Áttörés az energiagazdálkodásban
Eco monitoring szenzor
A kijelző automatikusan megjelenik, amikor valaki
megközelíti a hűtőszekrényt. Érzékeli, ha egy
személy közel tartózkodik a hűtőszekrényhez,
ezáltal automatikusan be- és kikapcsolja az
energiatakarékos üzemmódot.
Ez a funkció különösen hasznos akkor, amikor
huzamosabb ideig távol tartózkodik otthonától.

VIP

VIP - Vákuum-szigetelőpanel
A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel.
Szigetelő képessége sokkal magasabb az uretánnál, a hűtőszekrények
hagyományos szigetelőanyagánál. Meggátolja a hő eltávozását,
mellyel rendkívüli energiamegtakarítás érhető el. A hőmegtartás időtartama
15 óra áramszünet esetén, amely a legjobb hőszigetelő teljesítmény.

Üveggyapot

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve. Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben,
melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja
az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak
köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig
optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Energiatakarékosság

Hatékony hűtés

Stabilizátor nélkül

Hosszú hőmegtartás (15 óra)

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve. Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.

Gyors hűtés

Erőteljes szagtalanítás

Ha gyorsabban és hatékonyabban szeretné lehűteni az
élelmiszereket, kapcsolja be a Quick Cooling (gyorshűtés)
üzemmódot, amellyel megközelítőleg 19%-kal gyorsabban
hűt a készülék.

Háromszoros erősségű szűrő

* A Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.
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*Hitachi által tesztelve. Szagkomponensek: metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav.
**Ezáltal sterilizáló hatást is biztosít. Egyesítve az aktív szén, a zeolit és a mangán-oxid (katalizátor) tulajdonságait,
a szűrő százalékosan nagymértékben csökkenti a jelenlévő szagokat. Tesztelő szerv: Broken Minőségértékelő Intézet.
Tesztelési módszer: JISZ2801. Az összetevő megnevezése: szűrő. Sterilizációs módszer: oxidációs katalizátor alkalmazása
a szűrőn. Tárgy: a szűrő által felvett baktériumok. Teszteredmények: 99%, 24 óra elteltével sterilizálva, önmagában a szűrő
használatával érhető el. Nincs hatással a környezetre és az élelmiszerekre a hűtőszekrényben.

Kényelemre tervezve
Automatikusan nyíló ajtók
Az "Auto Door" technológia elragadóan könnyű nyitási élményt biztosít.
Kétféle módon is kinyitható az ajtó egy egyszerű érintéssel, akkor is, ha tele
van a keze, vagy ha több dolgot tárol az ajtóban és emiatt nehezebben nyílik.

Érintésre nyitás
"Touch open" funkció
Egyetlen érintéssel nyitható mindegyik
ajtó, külön-külön.

“Slide open” funkció
Húzza végig az ujját rajta, hogy
mind a két ajtó kinyíljon!
A fagyasztó és hűtő ajtajának
kinyitásához.

Érintőszenzoros vezérlés

Elegáns belső design

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja
a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az
edzett üvegből készült panelt.

A hűtő belső tere elegáns, kényelmet biztosít ehhez a fényes
energiatakarékos LED-világítás, a dekoratív palack és bortartó,
valamint az extra nagy tárolóhely. Az alumínium panel luxust
ad a világos rekesznek.

Tiszta víz palackozott vízből

Friss zöldségek

Víztartály típusa: víz és jégadagoló
Csak öntsön ásvány vagy tisztított vizet a 3,2 literes tartályba,
a víz lehűtéséről vagy jég készítéséről már a készülék gondoskodik.
A tartály könnyen eltávolítható, így tisztítása is egyszerű.

Különálló zöldségtároló rekesz
A tartós frissesség megőrzéséhez megközelítőleg 90%- os
páratartalmat tart fenn a rendszer, közvetett hűtéssel. A különálló
rekeszben mindig tiszta a levegő és a Triple Power Filternek
(háromszoros hatékonyságú szűrő) köszönhetően nem ad át szagokat a
hűtőrekesz többi részéből sem, így maradnak a zöldségek mindig frissek.
*Hitachi által tesztelve. A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségének és típusának függvényében.
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Side-by-Side | Üveg

R-S700GPRU2
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 589 liter

Hűtőrekesz
• Víztartály szűrővel
• Edzett üvegpolcok
• LED világítás
• Tejtermék tartó polc

Szín
Fagyasztórekesz
Fekete üveg (GBK)

Hűtőrekesz

Ezüst üveg (GS)

Zöldségtároló rekesz
• Páratartalom szabályozó rekesz

Méretek (mm)

Fagyasztórekesz
• Automata jégkészítő
• Edzett üvegpolcok
• LED világítás
• Gyorsfagyasztás

aprox.

aprox.

Szükséges szabad hely

Általános jellemzők
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• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Eco Thermo szenzor
• Jég- és vízadagoló
• Érintőszenzoros vezérlés
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Zöldségtároló rekesz

Frissesség mindenek felett
Jég- és vízadagoló rendszer
Élvezze bármikor a tiszta jeget és vizet,
a készülékbe integrált vízellátó rendszerből!
Csak öntsön ásvány-, vagy tiszított vizet a nagy, 4 literes tartályba, a jég
elkészítéséről már a készülék gondoskodik. Nincs szüksége a zavaró
vízvezetékre, gyakorlatilag bárhová beépíthető. A tartály könnyed
eltávolítása lehetővé teszi az egyszerű tisztítást.

Nano Titánium
A Nano Titánium szűrő TiO2 katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen.
Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és
penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

Elegáns design

Érintőszenzoros vezérlés

Extra tárolóhely

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen
megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig
elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

Az ajtóban lévő jégadagoló további 18 liter tárolókapacitást
nyújthat, ha éppen extra helyigény merül fel a használat során.
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Alulfagyasztós hűtőszekrény

A Hitachi csúcstechnológiás alulfagyasztós hűtőszekrénye kiváló választást
jelent otthonába.
A fejlett, környezetbarát megoldások és a minőségi anyaghasználat együttesének
köszönhetően a Hitachi hűtőszekrények megkönnyítik mindennapjait, használatukkal
folyamatosan élvezheti a frissesség ízét.
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R-WB640VRU0 (GBK)

R-WB800PRU6Χ - XGR

R-WB561PRU9 - GBK

R-B500PRU6 - GS

R-BG410PRU6X - XGR

R-BG410PRU6 - GPW

R-B410PRU6 - INX
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4 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény

R-WB640VRU0
4 ajtós
Kapacitás: Bruttó 638 liter / Nettó 569 liter

Hűtőrekesz

Általános jellemzők

• Választható zóna
(hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)
• Választható üzemmódú rekesz
(zöldség vagy száraz áru)
• Aero-care zöldségtároló rekesz
• Páratartalom megőrző
zöldségtároló rekesz
• Snack ﬁók
• Nyitássegítő fogantyú
• LED világítás
• Edzett üvegpolcok
• Gyorshűtés

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Automata jégkészítő
• VIP (vákuum szigetelő panel)
• Vákuum rekesz
• Eco Thermo szenzor
• Intelligens inverteres ventilátor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Erőteljes szagtalanítás
(Háromszoros erősségű szűrő)
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Fagyasztórekesz
• Kihúzható tálca
• Jégtálca
• Gyorsfagyasztás

Zöldségtároló rekesz

Hűtőrekesz

Választható
üzemmódú
rekesz
Vákuum
rekesz

Méretek (mm)

Szín

Fekete üveg (GBK)
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Mályva szürke üveg (GMG)

R-WB640VRU0
Szükséges szabad hely

Választható zóna
(hűtő vagy fagyasztó
lehetőséggel)

Fagyasztórekesz

Frissesség mindenek felett - Vákuum rekesz

Vákuum az ételek
frissességéért

Üdítően friss technológia
0,8 atm vákuum fenntartásával

A hosszantartó frissesség titka a csökkentett oxigén-szint.
A Hitachi eredeti vákuum tartósítása kivonja a levegőt
(kb. 0,8 atm nyomást hagyva). Hús, hal és tejtermékek
is frissek és tápanyagban gazdagok maradnak.

Hitachi innováció a legjavából és ellentmondást nem tűrően: zárt,
nyomásálló vákuum képződik és fenntartja a vákuumos környezetet.
A vákuum pumpa kivonja a levegőt és csökkenti az oxigénszintet
(kb. 0,8 atm nyomásra).
*A vákuum egy olyan teret jelent, ahol a nyomás alacsonyabb, mint a légköri nyomás. A vákuum rekesz
nyomása kb. 0.8 atm, amely alacsonyabb, mint a légköri nyomás, így a Hitachi ezt vákuumnak nevezi.

Tápanyag
megőrzése
A vákuumos környezet
meggátolja az oxidációt
és megtartja az ételek
tápanyagtartalmát.

DHA-érték

C-vitamin érték

C-vitamin érték

makrélában 3 napos tárolás után

ananászban 3 napos tárolás után

papayában 7 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

Tesztelve a Hitachi által

Eredeti érték
2.71g/100g

Eredeti érték
3.61mg/100g

Eredeti érték
56.6mg/100g

Hűtő
rekesz

Hűtő
rekesz

Hűtő
rekesz

Vákuum
rekesz

Vákuum
rekesz

Vákuum
rekesz

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

2 hőmérséklet zóna
Most már tényleg megnyugodhat. Tárolja az ételeket fagyasztás nélkül a megfelelő hőmérsékletet
kiválasztva, és segítsen megelőzni az élelmiszerek gyors megromlását, ízének és textúrájának
megváltozását.

Gyors pácolás

A fűszerezés beszívódásának mértéke

A vákuum rekesz kivonja a levegőt a tárolt ételekből, azokban a fűszerek jóval
gyorsabban szívódnak fel. Így a fűszerezés és az ételek elkészítése kevesebb
időt vesz igénybe és több idő marad az evésre.
*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat.

Frissesség megőrzése
Az ételek megőrzik optimális
nedvességtartalmukat, eredeti ízüket
és textúrájukat csomagolás nélkül is,
így minden esetben élvezheti
a tökéletes frissességet.

Vákuum rekesz

Szeletelt sonka

Szeletelt sajt

Hűtő rekesz

Lazac

Leveles saláta

94.9%

32.8%

98.6%

68.6%

96.8%

73.1%

96.9%

67.3%

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

Vákuum rekesz

Hűtő rekesz

*Nedvességmegtartó hatás a Hitachi által tesztelve.

Bárányhús 7 napos tárolás után

Ízek megőrzése
Az ételek megőrzik eredeti ízüket és textúrájukat fagyasztás
nélkül is, minimális folyadékvesztéssel, így minden esetben
élvezheti a tökéletes frissességet és a mennyei ételeket.
*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat,
és nem hosszabbítja meg az ételek lejárati idejét.

Folyadékvesztés 0.37g / 100g
Vákuum rekesz (vákuum "Sub Zero" üzemmód: kb. -1°C)

Folyadékvesztés 0.69g / 100g
Fagyasztó rekesz (természetes kiolvasztás)
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Flexibilis tárolási
lehetőségek
Választható zóna
(hűtő vagy fagyasztó
lehetőséggel)

Választható
zóna

A választható zóna lehetőséget biztosít 4
különböző hőmérséklet beállítására a tárolási
és életmód-igényeinek megfelelően.

Fagyasztás -18-tól -20°C-ig

Jégkrém & fagyasztott
ételek

El szeretné különíteni a különböző
fagyasztott ételeket a jégkrémektől
és a jégtől? Ezt most megteheti a
fagyasztó rekesz egy plusz tárolási
lehetőségével.

Lágy fagyasztás -3°C

Hűvös +1°C

Hűtő +3°C

Hús & Hal

Tejtermékek & hús

Italok & Ételek

Válassza a "Soft Freeze" (lágy
fagyasztás) beállítást húsok és
halak frissen tartásához;
könnyedén és azonnal elkészítheti
azokat kiolvasztás nélkül.

Tartsa a tejtermékeket, húst és
friss élelmiszereket ideális
1°C-os hőmérsékleten a
Hűvös üzemmódban.

Nincs elég helye az ételek és italok
hűtéséhez? Most extra tároló helyet
alakíthat ki hűtésre +3°C-on.

Főzzön azonnal a "Soft Freeze" -3°C -os funkciót használva
anélkül, hogy az ételeket ki kellene olvasztania.

Könnyű szeletelés

Az enyhén fagyott ételeket
könnyű szeletelni.

Friss zöldségek
rendszerezett tárolással
Különálló zöldségtároló rekesz

A tartós frissesség megőrzéséhez megközelítőleg 90%- os
páratartalmat tart fenn a rendszer, közvetett hűtéssel. A különálló
rekeszben mindig tiszta a levegő és a Nano Titanium filternek
köszönhetően nem ad át szagokat a hűtőrekesz
többi részéből sem, így maradnak a zöldségek mindig frissek.
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*Hitachi által tesztelve. A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

Könnyen előkészíthető
adagok
Egyszerűen vegye ki
a megfelelő mennyiséget.

Azonnal elkészíthetőek
az ételek

Anélkül, hogy ki kellene azokat
olvasztani.

Optimális tárolás
Választható üzemmódú rekesz (zöldség- vagy száraz áru)
Válassza ki az üzemmódot a tárolási szükségleteinek megfelelően.
Ideális száraz áru és zöldségek tárolására.

Száraz áru

Zöldség

Áttörés az energiagazdálkodásban
VIP - Vákuum-szigetelőpanel
A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel.
Szigetelő képessége sokkal magasabb az uretánnál, a
hűtőszekrények hagyományos szigetelőanyagánál. Meggátolja
a hő eltávozását, mellyel rendkívüli energiamegtakarítás érhető el.
A hőmegtartás időtartama áramszünet esetén 15 óra, mely a
legjobb hőszigetelő teljesítmény.

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a
hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett
Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes
hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden
rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális
hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve.
Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.

*A kép csak illusztráció.

Gyors hűtés

Könnyen áttekinthető hűtőrekesz

Ha gyorsabban és hatékonyabban
szeretné lehűteni az élelmiszereket,
kapcsolja be a Quick Cooling
(gyorshűtés) üzemmódot, amely
kb. 29%-kal gyorsabban hűt.

A gyakran használt hűtőrekesz kialakítása
lehetővé teszi a könnyű tárolást és
rendszerezést, biztosítva az áttekinthetőséget.
Egy pillantás is elég, hogy megtalálja,
amit keres, még egy telepakolt
hűtőszekrényben is.

*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Cooling
(gyorshűtés) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.

Kényelemre
tervezve
Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével
egyszerűen megváltoztathatja a
beállításokat, tisztántartásához
pedig elegendő áttörölnie az edzett
üvegből készült felületet.

Prémium design
A hűtő belső tere elegáns, kényelmet
biztosít ehhez a fényes energiatakarékos
LED-világítás, az elegáns palack és
bortartó, valamint az extra nagy tároló
hely. Az alumínium panel prémium
megjelentést nyújt a világos rekesznek.
A kifinomult design visszaköszön a
lapos ajtókialakításokon, a rejtett
fogantyúknál, ezzel harmonikus
megjelenést adva a belső térnek.

Erőteljes szagtalanítás

Jégkocka automatikusan

Háromszoros erősségű szűrő

Automatikusan és folyamatosan készülnek a jégkockák
mindaddig, míg a víztartály fel van töltve vízzel. Figyeljen arra,
hogy mindig legyen víz a víztartályban. Ha gyorsabban szeretne
jégkockát készíteni, kapcsolja be a Quick Freezing
(gyorsfagyasztás) üzemmódot, ezzel kb. 24%-kal gyorsabban
tud jégkockát készíteni.

A háromszoros erősségű szűrő eltávolítja a szagkomponenseket
és a baktériumok 99%-át.
*Hitachi által tesztelve. Szagkomponensek: metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav.
**Ezáltal sterilizáló hatást is biztosít. Egyesítve az aktív szén, a zeolit és a mangán-oxid (katalizátor) tulajdonságait, a szűrő százalékosan
nagymértékben csökkenti a jelenlévő szagokat. Tesztelő szerv: Broken Minőségértékelő Intézet. Tesztelési módszer: JISZ2801.
Az összetevő megnevezése: szűrő. Sterilizációs módszer: oxidációs katalizátor alkalmazása a szűrőn. Tárgy: a szűrő által felvett
baktériumok. Teszteredmények: 99%, 24 óra elteltével sterilizálva, önmagában a szűrő használatával érhető el. Nincs hatással a
környezetre és az élelmiszerekre a hűtőszekrényben.

*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Freezing (gyorsfagyasztás) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.
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4 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény

R-WB800PRU6X / R-WB730PRU6X
4 ajtós
Kapacitás: Bruttó 697/647 liter / Nettó 637/587 liter

Hűtőrekesz

Szín

• Aero-care zöldségtároló rekesz
• Nyitássegítő fogantyú
• Víztartály szűrővel
• Dupla rétegű ajtótárolók
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Fekete üveg (GBK)

Hűtőrekesz
Árnyaltszürke üveg (XGR)

Méretek (mm)

Fagyasztórekesz
• Easy Twist jégkocka készítő
• Dupla csúsztatható rekesz
• Extra széles rekesz

aprox.

aprox.

R-WB800PRU6×

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Víztartály szűrővel
• Eco Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes
18

aprox.

aprox.

R-WB730PRU6×
Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Zöldségtároló rekesz

4 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény

R-WB800PRU5 / R-WB730PRU5
4 ajtós
Kapacitás: Bruttó 700/650 liter / Nettó 640/590 liter

Hűtőrekesz
• Aero-care zöldségtároló rekesz
• Nyitássegítő fogantyú
• Dupla rétegű ajtótárolók
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Szín
Hűtőrekesz
Fekete üveg (GBK)

Zöldségtároló rekesz

Árnyaltszürke üveg (XGR)

Méretek (mm)

Fagyasztórekesz
• Easy Twist jégkocka készítő
• Dupla csúsztatható rekesz
• Extra széles rekesz

aprox.

aprox.

aprox.

aprox.

R-WB800PRU5

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Eco-Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

R-WB730PRU5
Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz
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Nagy teljesítményű hűtés
Dual Fan Cooling
Különálló ventilátorok
rekeszenként
Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a
hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett
Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes
hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden
rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális
hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Nagy teljesítményű
inverteres kompresszor

Érintőszenzoros vezérlés
A síküveg vezérlőpanel segítségével
egyszerűen megváltoztathatja a
beállításokat, tisztán tartásához pedig
elegendő áttörölnie az edzett üvegből
készült felületet.

Kivételesen erős hűtést tesz lehetővé nagy mennyiségű hűtött
levegő létrehozásával és a microcomputeres vezérlésnek
köszönhetően az alacsony energiafogyasztást tartja szem előtt.

Kiváló fényerejű,
energiatakarékos LED világítás
Időtállóbb és lényegesen
kevesebb energiát fogyaszt,
mint a hagyományos égők.

Aero-care zöldségtároló rekesz

ECO jelzés
Automatikusan aktiválódó jelzés, amely
világít, ha a hűtőszekrény eléri a stabil
működési állapotot és legkedvezőbb
a fogyasztása.

Dupla ventilátor jelzés
Automatikusan aktiválódó jelzés,
mely Dual Fan Cooling rendszer
aktiválásakor jelenik meg.

Mágneses
tömítés

Páratartalmat szabályozó elem
Alumínium panel

A közös kutatás eredményei
magukért beszélnek: a Hokkaido
Egyetem és a Hitachi közös munkája
A platinum katalizátor most először jelent meg
háztartási hűtőszekrényekben, mely alacsony
hőmérsékleten is képes növelni a szén-dioxid
mennyiségét az Aero-Care zöldségtároló rekeszben.
Atsushi Fukuoka Professzor, Katalizátor Kutatóközpont, Hokkaido Egyetem

Tartsa frissen
zöldségeit akár
7 napon keresztül!
7 napig tárolt zöldségek
összehasonlítása: aero-care
rendszerű és hagyományos tároló
rekeszben.
* Hitachi által tesztelve

Hagyományos
Aero-care nélküli rekesz

Nagy

Etilán
gáz

*R-WB800PRU6X
és R-WB800PRU5
modellekre vonatkozik.

A platinum katalizátor magas szén-dioxid koncentrációt tart fenn a tágas
zöldségtároló rekeszben, így hosszabb ideig maradnak frissek az itt tárolt
zöldségek és gyümölcsök.
Aero-care

Vízvisszatartás*

Aero-care
nélkül

Vitamin C

Hagyományos
Aero-care nélküli rekesz

Vízvisszatartás*

Aero-care

Aero-care
nélkül

Aero-care

Vitamin C

Kelkáposzta
Aero-care
nélkül

Aero-care

*1

*1

Aero-care

Víziparaj

Aero-care
nélkül

Nyitássegítő fogantyú

20

59*L

A nyitássegítő fogantyú az ajtó nyitását akár 50%-kal
is könnyebbé teheti, még akkor is, ha az ajtó rekeszei
tele vannak.
*Az összehasonlítás alapja a rekeszek kihúzása 12 kg-os nehezékkel.

Aero-care

Approx.

32Í

Hagyományos
Nyitássegítő
fogantyúval
ellátva

13Í

50%

reduction

models.

Könnyen áttekinthető hűtő rekesz
A gyakran használt hűtőrekesz kialakítása lehetővé teszi a könnyű tárolást és rendszerezést,
biztosítva az áttekinthetőséget.
Egy pillantás is elég, hogy megtalálja, amit keres, még egy telepakolt hűtőszekrényben is.

Hatalmas hűtőtér

Extra széles belső tér

Könnyű hozzáférés

463
77
*A R-WB800PRU6Χ & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

*A R-WB800PRU6Χ & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

Tágas fagyasztó sok előnnyel
A fagyasztó rekesz bőséges kapacitása nagy mennyiségű étel tárolását teszi lehetővé. Dupla kihúzható rekeszek a praktikum szolgálatában,
és egy extra széles tároló rekesz a nagyobb dolgok tárolására. Az Easy Twist jégkészítővel felszerelt ajtóknál szóba sem jöhet a helypazarlás!

Easy Twist jégkészítő

Tágas fagyasztó rekesz kialakítás

A fagyaszó rekesz ajtajában
található, ezért gyerekjáték a
jégkészítés és a jég kivétele.

Dupla kihúzható rekesz a
praktikus elrendezésért.

Egyszerű vízfeltöltés

Teljes széles

ség 69cm*

Extra széles tároló rekesz a nagyobb
méretű dolgoknak

Nagy

59L*
*A R-WB800PRU6Χ & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

Vízadagoló
Dupla kiosztású ajtópolcok
Kialakításának köszönhetően egyszerűvé válik a különböző
méretű palackok tárolása: egy nagyobb ajtórekesz hátul és
egy kisebb elöl

Élvezze a palackozott víz tisztaságát
Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a 3 literes víztartályba, a víz
lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható
az egyszerű tisztítás érdekében.
*A R-WB800PRU6Χ & R-WB730PRU6X modellekre vonatkozóan.

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz
Az üzemmódválasztóval
egyszerűen igényeire
szabhatja a beállításokat,
ha zöldség és tejtermék /
hús üzemmódba kapcsoljuk.

Zöldség üzemmód
• Sérülékeny, lágy gyümölcsök és
zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód
• Tartsa a húsokat és halakat frissen
• Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait
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3 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény

R-WB561PRU9 / R-WB491PRU9
3 ajtós
Kapacitás: Bruttó 511/451 liter / Nettó 435/388 liter

Hűtőrekesz
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Világos zöldségtároló rekesz LED világítással
• LED világítás
• Edzett üveg polcok
• Gyorshűtés
• Extra nagy ajtótárolók

Szín
Hűtőrekesz

Zöldségtároló rekesz

Fekete üveg (GBK)

Fagyasztórekesz

22

50
1,845

1,795
608

approx.

760
1,190

10

1,142
760 50

10

304

304

50

10

1,106
760 50

10

approx.

760
1,190

approx.

750

R-WB561PRU9

1,845

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Eco-Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Dual Sensing Control (Eco-Thermo szenzorral)
• Erőteljes szagtalanítás
(háromszoros erősségű szűrő)
• Penészbiztos ajtótömítés
• No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

1,795

Általános jellemzők

Méretek (mm)

608

• Kétszintes rekesz
• Mozgatható Twist Ice jégtároló
• Gyorsfagyasztás

2772
R-WB491PRU9

Szükséges szabad hely

680

approx.

77

Fagyasztórekesz

Könnyen átlátható és használható
A francia ajtós design az ajtó
kinyitásakor helytakarékosabb,
ideális megoldás kisebb
helyiségekben.

Könnyen átlátható, kedvenc
ételei kevesebb hajolgatással
és emeléssel elérhetőek.
Mostantól egyszerűen
kiveheti az élelmiszereket
a hűtő rekeszből.

Hagyományos
ajtó

Francia
ajtó

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre
programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.
Zöldség
Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

Tejtermék/Hús
Megközelítőleg

Tejtermék / hús üzemmód

Zöldségtároló rekesz LED világítással
Az automata LED világítással a zöldségtároló rekesz világosabb, és a friss élelmiszerek is
könnyen megtalálhatóak benne.

Kétszintes
zöldéstároló rekesz
Válassza a Fresh
Select frissentartó
rekesz zöldség
üzemmódját, hogy
a tökéletes rendszerezés
érdekében még több
helyhez jusson.

Gyors hűtés
Ha gyorsabban és hatékonyabban szeretné
lehűteni az élelmiszereket, kapcsolja be a
Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmódot.

Érintőszenzoros vezérlés Mozgatható Twist Ice
A beállítások egy egyszerű érintéssel
jégtároló
megváltoztathatók.

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus
helykihasználás jegyében.

Kb.
-kal
gyorsabb hűtés
* Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás
a normál hűtő hagyományos hűtés
üzemmódja és az új 3 ajtós francia ajtós
alulfagyasztós hűtő Quick Cooling
(gyorshűtés) üzemmódja között
(felső polcon mérve).

Erőteljes szagtalanítás

Extra nagy ajtótárolók Könnyen nyitható ajtó kialakítás

Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve,
amely 7 szagkomponenst képes eltávolítani.

8 db 2 literes palack tárolására.

Metántiol

hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Egyedi fogantyú design az ajtók könnyű kinyitásához

Acetaldehid
ecet
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R-B570PRU7/ R-B500PRU6
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 525/466 liter / Nettó 444/392 liter

Hűtőrekesz
• Smart-Open zöldségtároló rekesz
• Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Zöldségtároló
rekesz

Szín

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Fagyasztórekesz
• Kétszintes zöldségtároló rekesz
• Mozgatható Twist Ice jégtároló

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Eco-Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Nano titánium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Barna üveg (GBW)

Méretek (mm)

aprox.

R-B570PRU7

aprox.

R-B500PRU6
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Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Nagy tárolókapacitású ajtó
A méretes ajtó rekeszei lehetővé teszik 5 db 2 literes palack tárolását, szem előtt tartva a könnyű hozzáférést.

Állítható ajtótárolók
16 féle módon változtatható rekeszek a praktikus tárolásért.

Nagy ajtórekeszek 2 literes palackokhoz
Kiegészítő ajtórekesz

Intelligens, bővíthető
zöldségtároló rekesz a friss
és roppanós zöldségeknek
Ez a fiókos kialakítású zöldségtároló lehetővé
teszi a gyors, könnyű hozzáférést mindenhez,
amit benne tárol. Erős üvegkeretének
köszönhetően terhelés alatt is könnyedén
nyitható, csukható. A tároló rekesz elég
nagy ahhoz, hogy nagy mennyiségű
zöldséget és gyümölcsöt tároljon benne.
A fedőlapnak köszönhetően a benne
lévő zöldségek és gyümölcsök
megőrzik frissességüket.
keret

üveg

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók
segítségével, így igazodva az Ön életstílusához.

Zöldség üzemmód

Tejtermék / hús üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök és
zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket méret szerint

• Tartsa a húsokat és halakat frissen
• Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Fagyasztórekesz
Kétszintes fagyasztó
rekesz

Mozgatható Twist Ice
jégtároló

Kétszintes kialakítás a könnyebb és
átláthatóbb elrendezésért.

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus
helykihasználás jegyében.
25
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Deluxe

Hűtő rekesz
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Zöldségtároló rekesz
• Kihúzható polc kialakítás
• Palacktartó polc
• Edzett üveg polcok
• Állítható ajtótárolók
• Alsó ajtótároló
• LED világítás

Fagyasztó rekesz

R-BG410PRU6X
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

Szín
Zöldségtároló rekesz
Árnyaltszürke üveg (XGR)

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Fehér üveg (GPW)

Bézs üveg (GBE)

Méretek (mm)

• Hibrid fagyasztás
• Könnyen hozzáférhető tároló
• Mély és nagy rekesz
• Gyorsfagyasztás
aprox.

Általános jellemzők
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• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Eco-Thermo szenzor
• Érintőszenzoros vezérlés
• Nano titánium ﬁlter
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Szükséges szabad hely

Fagyasztó rekesz

Hűtő rekesz

Hűtőrekesz

Kihúzható polc kialakítás

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Könnyű hozzáférés és tárolás még a polc belső részén is.

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet
változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús
funkciók segítségével.

Állítható ajtótárolók
A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez
igazítható a rekeszek kiosztása a teljes
helykihasználás érdekében.

Zöldség üzemmód

Tejtermék/ hús üzemmód

Alsó ajtótároló

Érintőszenzoros vezérlés

Praktikus közepes méretű tároló rekesz
0.5 literes palackok számára.

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen
megváltoztathatja a beállításokat,
tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az
edzett üvegből készült felületet.

Elegáns
palacktartó polc

Zöldségtároló rekesz

Ez a polc biztosítja az akár 1.5 literes
palackok tökéletes, stabil tárolását.
A kialakítás lehetővé teszi a prémium
borok megfelelő tárolását is.

Közvetett hűtést biztosít a zöldségek számára a
megfelelő páratartalom fenntartásának érdekében.
Megközelítőleg
Magas
páratartalom

Fagyasztórekesz

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek
mennyiségétől és típusától.

Mély és nagy rekesz

Hibrid fagyasztás
Az ízletes ételekért

Az alumínium tálcának köszönhetően a benne
tárolt élelmiszerek rendkívül gyorsan megfagynak.
Nem csak a frissességüket tartják meg, de csökken
a felolvasztáskor jelentkező vizesedés is, így őrizve
meg az ízeket. A kiváló íz főzés után is garantált!
Hagyományos

Könnyen hozzáférhető
alumínium tálca

Hibrid fagyasztás

Nagy mennyiségű folyadékvesztés 0.57g/ 100g

Ezekbe az egyedileg tervezett,
tágas fagyasztórekeszekbe
könnyedén beférnek a
nagyméretű fagyasztott ételek is.

Minimális folyadékvesztés 0.24g/ 100g

Könnyű hozzáférés

Mi a hibrid fagyasztás előnye?
Amikor egy hagyományos fagyasztóban az étel megfagy,
a benne lévő vízmolekulák nagy kristályokká jegesednek,
melyek kárt tesznek az étel rácsszerkezetében, így aztán
olvadáskor jelentős vizesedés tapasztalható. Ez az egyik
fő oka a fagyasztás utáni ízvesztésnek. Azonban ha a
lefagyasztani kívánt ételek gyorsan átlépik a -1°C és a
-5°C közötti zónát, a jégkristályok kicsik maradnak, így
nem tesznek kárt az ételek szerkezetében és megőrzik
az ízeket is.

Az étel belsejének hőmérséklete (°C)

*3 nap fagyasztást követő 4 órás kiolvasztás eredménye.

Hagyományos

A maximális
jégkristályosodás
helye

Hibrid fagyasztás
Idő
Ez az ábra szemléltető jellegű

A fagyasztó rekesz felső része nyitott,
így az élelmiszerek közvetlenül
hozzáférhetőek.
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Üveg & Standard

R-BG410PRU6

R-BG410PRU6/R-B410PRU6
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

R-B410PRU6

R-BG410PRU6

R-B410PRU6

R-BG410PRU6

Hűtőrekesz

Szín

• Zöldségtároló rekesz
• Edzett üveg polcok
• Állítható ajtótárolók
• Alsó ajtótároló
• LED világítás

R-BG410PRU6
(üveg)

Zöldségtároló rekesz
Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Fehér üveg (GPW)

Fagyasztórekesz
• Könnyen hozzáférhető tároló
• Mély és nagy rekesz

Szín
R-B410PRU6
(standard)
Hófehér (PWH)

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Eco-Thermo szenzor
• Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
• Nano titánium ﬁlter
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Fekete, szálcsiszolt
hatás (BBK)

Szálcsiszolt inox
hatás (BSL)
Méretek (mm)

aprox.
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Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Hűtőrekesz
Zöldségtároló rekesz
Közvetett hűtést biztosít a zöldségek számára a megfelelő
páratartalom fenntartásának érdekében.
Megközelítőleg
Magas
páratartalom

Edzett üveg polcok

*Hitachi által tesztelve.
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

Állítható
ajtótárolók

A polcok karc és hőállóak,
teherbírásuk egyenként eléri
a 100 kg*-ot.

A tárolni kívánt élelmiszerek
méretéhez igazítható a rekeszek
kiosztása a teljes helykihasználás
érdekében.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Alsó ajtótároló
Praktikus közepes méretű tároló
rekesz 0.5 literes palackok számára.

Kiváló fényerejű,
energiatakarékos LED világítás
Időtállóbb és lényegesen
kevesebb energiát fogyaszt,
mint a hagyományos égők.

Nano Titanium
A Nano Titanium szűrő TiO2 katalizátort
használ a baktériumok, penész és a
kellemetlen szagok ellen. Nem igényel
karbantartást és nem használ fel extra
energiát. Erős antibakteriális hatása és
penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

Fagyasztórekesz
Könnyen hozzáférhető tároló
A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszerek
közvetlenül hozzáférhetőek.

Mély és nagy rekesz
Nagyméretű élelmiszerek
egyszerű tárolása
Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe
könnyedén beférnek a nagyméretű fagyasztott ételek és
tárolóedények is.
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R-B330PRU8
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 275 liter

Hűtőrekesz
• Fresh Select
(különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Zöldségtároló rekesz
• Edzett üveg polcok
• Alsó ajtótároló
• LED világítás

Szín

Fekete, szálcsiszolt
hatás (BBK)

Zöldségtároló rekesz

Szálcsiszolt inox
hatás (BSL)

Méretek (mm)

Fagyasztórekesz
• Edzett üveg polc
• Könnyen hozzáférhető tároló
• Mély és nagy rekesz
• Jégtálca
• Jégtároló

Szükséges szabad hely

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Sensing Control
(Eco-Thermo szenzorral)
• Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
• Nano titanium ﬁlter
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes
30

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Dupla érzékelős vezérlés

Ideális
hőmérséklet a
hűtő rekeszben

A Hitachi hűtőszekrényei két Eco Thermo szenzorral vannak ellátva,
melyek bármilyen hőmérsékletingadozást érzékelnek a hűtőrekeszben
és a fagyasztórekeszben egyaránt.

Megközelítőleg

+3oC

Amennyiben a hűtőszekrény csak egy szenzorral van ellátva, - amely
általában a hűtőrekeszben helyezkedik el - úgy a fagyasztórekesz
hőmérsékletváltozásait nem érzékeli, és ez sokszor nem megfelelő
fagyasztáshoz vezet. Ezt kiküszöböli egy különálló szenzor a
fagyasztórekeszben, így minden részben ideális körülményeket
biztosít a benne tárolt élelmiszereknek.

Ideális
hőmérséklet
a fagyasztó
rekeszben

Megközelítőleg

-18oC

Hűtőrekesz - Spot cooling
gyorshűtés funkció

Ajtó polcok

Azokhoz az élelmiszerekhez, amiket gyorsan és hatékonyan szeretne
hűteni, rendelkezésére áll a középső polcon egy speciális tároló hely
helyszíni gyorshűtés funkcióval. Itt közvetlen hűtött levegő éri az
elhelyezett élelmiszereket. Kényelmes megoldás arra az esetre is,
ha az italokat gyorsan kívánja lehűteni.

Lehetősége van különféle üvegek és dobozok tárolására
az ajtó tárolóiban.

Alsó ajtótároló
2 literes palackok és 1 literes dobozok tárolására kiválóan alkalmas.

Megközelítőleg
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%* -kal
gyorsabb hűtés
*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás
alapján, a helyszíni gyorshűtés funkcióval
és a funkció nélkül (fentről a második polc).

Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)

Spot cooling
gyorshűtés funkció

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség
Megközelítőleg

Tejtermék/Hús

Fresh Select
(különböző
üzemmódokkal
ellátott rekesz)
Zöldségtároló
rekesz

Alsó
ajtótároló

Jégtálca és
jégtároló

Megközelítőleg

Könnyen
hozzáférhető
tároló
Mély és
nagy rekesz

Zöldség üzemmód

Tejtermék / hús üzemmód

Nano Titanium

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak,
teherbírásuk egyenként
eléri a 100 kg*-ot.

A Nano Titanium szűrő TiO2 katalizátort használ
a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok
ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ
fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és
penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Fagyasztó rekesz
Könnyen hozzáférhető tároló
A fagyasztórekesz felső része
nyitott, így az élelmiszer
közvetlenül hozzáférhető.

Mély és nagy rekesz
A nagyobb méretű fagyasztott
ételeket könnyebben tárolhatja
a speciális kialakítású mély és
nagy fagyasztó rekeszben.
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Felülfagyasztós hűtőszekrény

A Hitachi felülfagyasztós hűtőszekrényei gondtalanná teszik a mindennapjait. Köszönhető ez a legújabb
technológiáknak, valamint a 100 éves tapasztalatból fakadó bizalomnak. Életre szól.
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R-W660PRU7 - GBK

R-VG660PRU7 - GGR

R-V610PRU7 - BSL

R-VG540PRU7 - GPW

R-V470PRU8 - BBK

R-H350PRU7 - BSL
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Deluxe & Standard

Hűtőrekesz

Általános jellemzők

• Víztartály szűrővel
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Tágas páratartalom megőrző
zöldségtároló rekesz
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Vízadagoló
• Érintőszenzoros vezérlés
• Cool Power Kijelző
• Nano Titanium szűrő
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

Fagyasztórekesz
• Automata jégkészítő
(Deluxe modellek)
• Mozgatható Twist jégtároló
(Standard modellek)
• LED világítás
• Gyorsfagyasztás
• Edzett üveg polc

R-W660PRU7X / R-W660PRU7
4 ajtós
Kapacitás: Bruttó 586 liter / Nettó 540 liter

Deluxe

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Zöldségtároló
rekesz

Standard

Fagyasztórekesz

Hűtőrekesz

Zöldségtároló
rekesz

Méretek (mm)

Szín
34

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Fehér üveg (GPW)

Bézs üveg (GBE)

Barna üveg (GBW)

aprox.

Szükséges szabad hely

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség
Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Tejtermék/Hús
Megközelítőleg

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
Optimálisan magas páratartalom
megőrzése a nedvesség
megőrző rendszerrel
A zöldségtároló rekesz speciális
fedele intenzív hűtést és optimális
páratartalmat biztosít a zöldségek
számára.

Kétrészes zöldségtárolás
Válassza ki a zöldség módot a
kétrészes tárolóhoz, így további
helyet nyerhet a zöldségek
tárolására.

Megközelítőleg

Magas
páratartalom

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek
mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer

Vízadagoló

Automata jégkészítő

Élvezze a palackozott víz tisztaságát

Automatikusan és folyamatosan készülnek a jégkockák
mindaddig, míg a víztartály fel van töltve vízzel.
Figyeljen arra, hogy mindig legyen víz a tartályban.

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított
vizet a víztartályba, a víz lehűtéséről
már a készülék gondoskodik. A tartály
könnyen eltávolítható az egyszerű
tisztítás érdekében.

Érintőszenzoros
vezérlés

*Csak a Deluxe modelleknél

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri
a 100kg*- ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.

A síküveg vezérlés segítségével
egyszerűen megváltoztathatja a
beállításokat, tisztántartásához
pedig elegendő áttörölnie az edzett
üvegből készült panelt.
*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.
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R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7 / R-VG540PRU7
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

Hűtőrekesz
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Tágas páratartalom megőrző
zöldségtároló rekesz
• LED világítás
• Állítható ajtótárolók
• Edzett üveg polcok

Szín
Fagyasztórekesz

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Fehér üveg (GPW)

Fagyasztórekesz

Méretek (mm)

• Mozgatható Twist jégtároló
• LED világítás
• Edzett üveg polcok
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aprox.

Általános jellemzők

R-VG660PRU7

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Érintőszenzoros vezérlés
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes

R-VG610PRU7

aprox.

R-VG540PRU7
Szükséges szabad hely

Zöldségtároló
rekesz

Hűtőrekesz

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség
Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Tejtermék/Hús
Megközelítőleg

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
Optimálisan magas páratartalom
megőrzése a nedvesség
megőrző rendszerrel
A zöldségtároló rekesz speciális
fedele intenzív hűtést és optimális
páratartalmat biztosít a zöldségek
számára.

Kétrészes zöldségtárolás
Válassza ki a zöldség módot a
kétrészes tárolóhoz, így további
helyet nyerhet a zöldségek
tárolására.

Megközelítőleg

Magas
páratartalom

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek
mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer

Érintőszenzoros
vezérlés

Mozgatható Twist jégtároló
Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás
jegyében.

A síküveg vezérlés segítségével
egyszerűen megváltoztathatja a
beállításokat, tisztántartásához
pedig elegendő áttörölnie az edzett
üvegből készült panelt.
*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.

Állítható
ajtótárolók
A tárolni kívánt élelmiszerek
méretéhez igazítható a rekeszek
kiosztása a teljes helykihasználás
érdekében. Elég hely van a 2
literes palackok tárolására is.

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a
100 kg*-ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.

* A képen az R-V660PRU7 modell ajtó tároló rekeszei láthatók.
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Felülfagyasztós | Standard | 2 ajtós

R-V660PRU7 / R-V610PRU7 / R-V540PRU7
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

Hűtőrekesz
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Tágas páratartalom megőrző
zöldségtároló rekesz
• LED világítás
• Állítható ajtótárolók
• Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

Szín
Fagyasztórekesz
Fekete, szálcsiszolt
hatás (BBK)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Hófehér (PWH)

Bézs (BEG)

Méretek (mm)

• Mozgatható Twist jégtároló
• LED világítás
• Edzett üveg polcok
aprox.

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Érintőszenzoros vezérlés
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
• HFC-mentes
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R-V660PRU7

R-V610PRU7

aprox.

R-V540PRU7
Szükséges szabad hely

Zöldségtároló
rekesz

Hűtőrekesz

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség

Tejtermék/Hús

Megközelítőleg

Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
Optimálisan magas páratartalom
megőrzése a nedvesség
megőrző rendszerrel
A zöldségtároló rekesz speciális
fedele intenzív hűtést és optimális
páratartalmat biztosít a zöldségek
számára.

Kétrészes zöldségtárolás
Válassza ki a zöldség módot a
kétrészes tárolóhoz, így további
helyet nyerhet a zöldségek
tárolására.

Megközelítőleg

Magas
páratartalom

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek
mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer

Érintőszenzoros
vezérlés

Mozgatható Twist jégtároló
Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás
jegyében.

A síküveg vezérlés segítségével
egyszerűen megváltoztathatja a
beállításokat, tisztántartásához
pedig elegendő áttörölnie az edzett
üvegből készült panelt.
*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.

Állítható
ajtótárolók
A tárolni kívánt élelmiszerek
méretéhez igazítható a rekeszek
kiosztása a teljes helykihasználás
érdekében. Elég hely van a 2
literes palackok tárolására is.

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a
100 kg*-ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.
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Felülfagyasztós hűtőszekrény | Üveg | 2 ajtós

R-VG470PRU8 / R-VG440PRU8 / R-VG400PRU8
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 407/366/340 liter

Hűtőrekesz

Szín
Fagyasztórekesz

• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Zöldségtároló rekesz
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Fagyasztórekesz

Barna üveg (GBW)

Fehér üveg (GPW)

300
1,456
720 100

50

approx.

435

680

R-VG470PRU8

50

1,976
300
1,428
720 100

50

approx.

650

R-VG440PRU8

411
50

1,886
300
1,428
720 100

50

1,605
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50

2,051

1,770

Általános jellemzők
• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Erőteljes szagtalanítás
• Intelligens vezérlőpanel
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes

1,695

• Mozgatható Twist jégtároló
• Edzett üveg polc

Méretek (mm)

R-VG400PRU8

650

Szükséges szabad hely

approx.

411

Zöldségtároló
rekesz

Hűtőrekesz

Inverter vezérlés x Dual Fan Cooling rendszer
A nagy teljesítményű inverteres kompresszor és a ventilátorok egyidejűleg hatékony hűtést és kivételes energiamegtakarítást
biztosítanak.

Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.
Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Megközelítőleg

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz
A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a
nagyobb gyümölcsök és zöldségek tárolására
és frissen tartására. Használja a zöldség
üzemmódot a Fresh Select rekeszben, így a
készülékben még több hely használható tároláshoz,
rendezéshez.
*A zöldség üzemmód által biztosított extra 20 literrel összesen 51 liter áll rendelkezésre a tároláshoz.
Csak a 407 literes modellekre vonatkozik.

20L*

31L*

Erőteljes szagtalanítás
Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely 7
szagkomponenst képes eltávolítani (metántiol, ammónia,
acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav),
ugyanakkor gátolja a sterilizáló baktériumok aktivitását.
Az aktív szén, zeolit és mangán oxid (katalizátor)
együttesével a szűrő jelentősen csökkenti az
időszakosan megjelenő szagok százalékos arányát.
*1 A Hitachi által tesztelve.

Metántiol

hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Acetaldehid
ecet

*2 Tesztelő szervezet: Boken Quality Evaluation Intézet
Tesztelési eljárás: film adhéziós eljárás (JISZ2801)
A vizsgált komponens neve: szűrő
Sterilizációs eljárás: az oxidációs katalizátor használata a szűrőn
Vizsgálandó elmélet: baktérium fennakadás a szűrőn
Teszt eredménye: 24 óra elteltével 99%-ban sterilizálódott kizárólag a szűrő alkalmazásával.
A hűtőszekrényben nem volt hatással a környezetre és az élelmiszerekre.

Nagy, mozgatható Twist jégtároló
A tároló hely hatékonyabb és kényelmesebb használatához
mozgathatja vagy akár eltávolíthatja a jégtálcát. Az újonnan
kifejlesztett jégtároló nagy, 5.3 literes kapacitással rendelkezik,
ami különféle alkalmakkor, például összejöveteleknél praktikus.

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Nagy kapacitás

5.3L

*Az előző modellel összehasonlítva
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Felülfagyasztós hűtőszekrény | Standard | 2 ajtós

R-V470PRU8 / R-V440PRU8 / R-V400PRU8
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 407/366/340 liter

Szálcsiszolt inox
hatás (BSL)

300
1,456
720 100

1,770

2,051

approx.

435

680
50

approx.

650

R-V440PRU8

411
50

50

R-V400PRU8

650

Szükséges szabad hely
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Hófehér (PWH)

50

50

1,695

• Inverter vezérlés
• Dual Fan Cooling rendszer
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Erőteljes szagtalanítás
• Intelligens vezérlőpanel
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes

50

R-V470PRU8

1,605

Általános jellemzők

Fekete, szálcsiszolt
hatás (BBK)

Méretek (mm)

Fagyasztórekesz
• Mozgatható Twist jégtároló
• Edzett üveg polc

Fagyasztórekesz

1,976
300
1,428
720 100

• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Zöldségtartó rekesz
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Szín

1,886
300
1,428
720 100

Hűtőrekesz

approx.

411

Zöldségtároló
rekesz

Hűtőrekesz

Inverteres vezérlés x Dual Fan Cooling rendszer
A nagy teljesítményű inverteres kompresszor és a ventilátorok egyidejűleg hatékony hűtést és kivételes energiamegtakarítást
biztosítanak.

Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.
Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Megközelítőleg

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz
A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a
nagyobb gyümölcsök és zöldségek tárolására
és frissen tartására. Használja a zöldség
üzemmódot a Fresh Select rekeszben, így a
készülékben még több hely használható tároláshoz,
rendezéshez.
*A zöldség üzemmód által biztosított extra 20 literrel összesen 51 liter áll rendelkezésre a tároláshoz.
Csak a 407 literes modellekre vonatkozik.

20L*

31L*

Erőteljes szagtalanítás
Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely 7
szagkomponenst képes eltávolítani (metántiol, ammónia,
acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav),
ugyanakkor gátolja a sterilizáló baktériumok aktivitását.
Az aktív szén, zeolit és mangán oxid (katalizátor)
együttesével a szűrő jelentősen csökkenti az
időszakosan megjelenő szagok százalékos arányát.
*1 A Hitachi által tesztelve.

Metántiol

hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Acetaldehid
ecet

*2 Tesztelő szervezet: Boken Quality Evaluation Intézet
Tesztelési eljárás: film adhéziós eljárás (JISZ2801)
A vizsgált komponens neve: szűrő
Sterilizációs eljárás: az oxidációs katalizátor használata a szűrőn
Vizsgálandó elmélet: baktérium fennakadás a szűrőn
Teszt eredménye: 24 óra elteltével 99%-ban sterilizálódott kizárólag a szűrő alkalmazásával.
A hűtőszekrényben nem volt hatással a környezetre és az élelmiszerekre.

Nagy, mozgatható Twist jégtároló
A tároló hely hatékonyabb és kényelmesebb használatához
mozgathatja vagy akár eltávolíthatja a jégtálcát. Az újonnan
kifejlesztett jégtároló nagy, 5.3 literes kapacitással rendelkezik,
ami különféle alkalmakkor, például összejöveteleknél praktikus.

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Nagy kapacitás

5.3L

*Az előző modellel összehasonlítva
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Felülfagyasztós hűtőszekrény | Standard | 2 ajtós

R-H350PRU7 / R-H310PRU7 / R-H270PRU7/ R-H240PRU7
2 ajtós
Kapacitás: Bruttó 318/289/253/223 liter / Nettó 290/260/230/203 liter

Hűtőrekesz
• Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
• Zöldségtartó rekesz
• LED világítás
• Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

Szín

Hófehér (PWH)

Fagyasztórekesz

Szálcsiszolt
inox hatás (BSL)

Fekete,
szálcsiszolt hatás (BBK)

Méretek (mm)

• Jégtálca
• Edzett üveg polc

Általános jellemzők
• Inverteres vezérlés
• Dual Sensing Control
(Eco Thermo szenzorral)
• Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
• Nano Titanium ﬁlter
• Penészbiztos ajtótömítés
• Full No Frost
• CFC-mentes
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aprox.

aprox.

R-H350PRU7

R-H310PRU7

aprox.

R-H270PRU7

R-H240PRU7
Szükséges szabad hely

Zöldségtároló
rekesz

Hűtőrekesz

Dupla érzékelős vezérlés
A Hitachi hűtőszekrényei két Eco Thermo szenzorral vannak ellátva,
melyek bármilyen hőmérsékletingadozást érzékelnek a hűtőrekeszben
és a fagyasztórekeszben egyaránt. Amennyiben a hűtőszekrény csak
egy szenzorral van ellátva, - amely általában a hűtőrekeszben
helyezkedik el - úgy a fagyasztó rekesz hőmérsékletváltozásait nem
érzékeli, és ez sokszor nem megfelelő fagyasztáshoz vezet. Egy
különálló szenzor a fagyasztórekeszben ezt kiküszöböli, így minden
részben ideális körülményeket biztosít a benne tárolt élelmiszereknek.

Tényezők, melyek befolyásolják a fagyasztótér
hőmérsékletét.
A tárolt ételek mennyisége

Ideális
hőmérséklet
a fagyasztó
rekeszben
Megközelítőleg

-18oC
Ajtónyitások gyakorisága

Ideális
hőmérséklet a
hűtő rekeszben
Megközelítőleg

+3oC

Fresh Select (különböző
üzemmódokkal ellátott rekesz)
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását
előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.
Megközelítőleg

Megközelítőleg

Zöldség üzemmód

• Sérülékeny, lágy gyümölcsök
és zöldségek tárolására
• Rendezze az élelmiszereket
méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

• Tartsa a húsokat és halakat
frissen
• Olvassza ki fagyasztott
élelmiszereit
• Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz
A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a nagyobb
gyümölcsök és zöldségek tárolására és frissen tartására.
Használja a zöldség üzemmódot a Fresh Select rekeszben,
így a készülékben még több hely használható tároláshoz,
rendezéshez.
* Az üzemmódválasztó kapcsoló segítségével további 15 literes tér áll rendelkezésére, amely összesen 41 literes
tároló rekesz használatot tesz lehetővé .
(Kapacitás: 26 literes zöldségtároló rekesz, 41 literes teljes tároló rekesz, mely csak az R-H350PRU7 és az
R-H310PRU7 modellekre vonatkozik)

Edzett üveg polcok
A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.
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ÁBRÁK JEGYZÉKE
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Energiaosztály

Full No Frost

Nano Titanium filter

A hűtőszekrények energiahatékonysági
teljesítménye A+/A++.

A technológia, ami megakadályozza a
jegesedést.

A Nano Titanium egy erős antibakteriális és
penészgátló szűrő, amely szagtalanító hatású.

Eco-Thermo szenzor

Edzett üveg polcok

Érintőszenzoros vezérlés

Érzékelő, amely a hűtőszekrényen belüli
hőmérsékletváltozást figyeli.

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk
egyenként eléri a 100 kg -ot.

A síküveg vezérlőpanel segítségével
egy egyszerű érintéssel megváltoztathatja
a beállításokat.

Fresh Select (különböző üzemmódokkal
ellátott rekesz)
Állítsa be a rekesz belső hőmérsékletét a
Select Lever segítségével a gyümölcsök
és zöldségek, valamint a tejtermékek és
a húskészítmények tárolásához megfelelően.

Aero-care technológia

LED világítás

Az Aero-care technológia segítségével a
zöldség rekeszben hosszabb ideig marad
friss az élelmiszer.

Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát
fogyaszt, mint a hagyományos világítás.

Vízadagoló

Jégadagoló

Hibrid fagyasztás

Csak öntsön ásványvizet vagy más tisztított
vizet a tartályba és később automatikusan
hűtött víz áll rendelkezésére.

Csak öntsön ásványvizet vagy más tisztított
vizet a 4.0 literes tartályba és a jég készítése
automatikusan megtörténik.

Az alumínium lemeznek köszönhetően az
élelmiszerek gyorsan megfagynak. A
gyorsfagyasztás csökkenti a vizesedést
kiolvasztáskor, így az élelmiszerek íze is megmarad.

Háromszoros erősségű szűrő

Kihúzható polckialakítás

VIP - Vákuum-szigetelőpanel

A háromszoros erősségű szűrő 7
szagkomponenst képes eltávolítani,
ugyanakkor gátolja a sterilizáló
baktériumok aktivitását is.

A csúsztatható polcrendszer könnyű
hozzáférést és tárolást biztosít még a
polc belső részén is.

A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító,
rendkívül vékony panel.

Vákuum rekesz

Hatékony hűtés

Választható zóna (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)

Vákuumos tároló rekesz, amely
megakadályozza az oxidációt és
fenntartja az ételek frissességét.

A Quick Cooling üzemmód bekapcsolásával
gyorsabban és hatékonyabban lehűlnek
az élelmiszerek.

A választható zóna lehetőséget biztosít 4
különböző hőmérséklet beállítására a tárolási és
életmód-igényeinek megfelelően.

* További információkért látogasson el weboldalunkra: https://www.homeappliances.hitachi.com/hu/hu/

SZÍNVÁLASZTÉK

Bronz üveg (GBZ)

Onyx üveg (DIA)

Tükörüveg (MIR)

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Árnyaltszürke üveg (XGR)

Bézs üveg (GBE)

Fehér üveg (GPW)

Szürke üveg (GGR)

Barna üveg (GBW)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Mályva szürke üveg (GMG)

Bézs (BEG)

Hófehér (PWH)
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MŰSZAKI ADATOK

MODELL

R-M700VAGRU9X R-S700GPRU2 R-WB640VRU0 R-WB800PRU6× R-WB730PRU6× R-WB800PRU5 R-WB730PRU5 R-WB561PRU9 R-WB491PRU9 R-W660PRU7X R-W660PRU7

Típus/No Frost

3 ajtó / •

2 ajtó / •

4 ajtó / •

4 ajtó / •

4 ajtó / •

4 ajtó / •

4 ajtó / •

3 ajtó / •

3 ajtó / •

4 ajtó / •

4 ajtó / •

Vákuum rekesz

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

Dual Fan Cooling rendszer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inverter vezérlés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

120

145

150

170

170

170

170

130

130

140

140

Hálózati feszültség

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

8h 28m

8h 8m

22h 58m

24h 18m

19h 17m

24h 42m

22h 11m

16h 23m

11h 40m

11h 16m

15h 43m

569

589

569

637

587

640

590

465

388

540

540

Hűtőrekesz nettó kapacitás

362

377

372

463

427

466

430

343

306

396

396

Fagyasztórekesz nettó kapacitás

207

212

97

174

160

174

160

122

82

144

144

Bemenet (W)

Teljes nettó kapacitás

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Energiaosztály

A++

Á++

Á++

A++

Á++

A++

A++

Á+

Á+

A+

A+

Fogyasztás (KWh/év)

345

347

345

285

281

285

281

326

305

393

393

Klímaosztály

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Zajszint dB

42

43

43

46

44

46

44

41

40

45

43

4 csillagos fagyasztó

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Állítható edzett üveg polcok

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Erőteljes szagtalanítás (háromszoros erősségű szűrő)

•

-

•

-

-

-

-

•

•

-

-

Választható zóna nettó kapacitás

Nano Titanium filter
Fagyasztórekesz világítás
Vezérlőpanel
Vízadagoló
Jégadagoló
Automata / manuális jégkészítő
Eco Thermo szenzor

-

•

-

•

•

•

•

-

-

•

•

(LED)

(LED)

-

-

-

-

-

-

-

(LED)

(LED)

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

•

•

-

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•/ -

•/ -

•/ -

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

•/ -

-/ •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben
Szélesség

92

92

90

91,5

86

91,5

86

75

68

85,5

85,5

Magasság

179,5

177,5

184

183,5

183,5

183,5

183,5

179,5

179,5

183,5

183,5

72

76,5

72

80,8

80,8

80,8

80,8

79,7

79,7

73,7

73,7

-

72

72

77,7

77,7

77,7

77,7

76

76

72,7

72,7

124

115

116

129

125

128

124

90

84

99

99

Barna üveg (GBW)

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

Ezüst üveg (GS)

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fekete üveg (GBK)

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Szürke üveg (GGR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

Bézs üveg (GBE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

Fehér üveg (GPW)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

Árnyaltszürke üveg (XGR)

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-

Mályva szürke üveg (GMG)

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

Tükörüveg (ΜΙR)

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onyx üveg (DIA)

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bronz üveg (GBZ)

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mélység fogantyúkkal
Mélység fogantyúk nélkül
Súly (kg)
Elérhető színek:

* tartalmazza a zöldségrekesz nettó kapacitását
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MŰSZAKI ADATOK

MODEL

R-VG660PRU7

R-V660PRU7

R-VG610PRU7

R-V610PRU7

R-VG540PRU7

R-V540PRU7

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

Dual Fan Cooling rendszer

•

•

•

•

•

•

Inverter vezérlés

•

•

•

•

•

•

Típus/No Frost

120

120

120

120

120

120

Hálózati feszültség

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

Bemenet (W)

19h 43m

19h 43m

19h 39m

19h 39m

16h 31m

16h 31m

Teljes nettó kapacitás

550

550

510

510

450

450

Hűtőrekesz nettó kapacitás

405

405

365

365

333

333

Fagyasztórekesz nettó kapacitás

145

145

145

145

117

117

Energiaosztály

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Fogyasztás (KWh/év)

296

296

281

281

269

269

Klímaosztály

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Zajszint dB

43

42

41

40

40

41

4 csillagos fagyasztó

•

•

•

•

•

•

Állítható edzett üveg polcok

•

•

•

•

•

•

Nano Titanium filter

•

•

•

•

•

•

Fagyasztórekesz világítás

•

•

•

•

•

•

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

-

-

-

-

érintőkijelző érintőkijelző

Vezérlőpanel
Vízadagoló

-

Jégadagoló
Automata / manuális jégkészítő
Eco Thermo szenzor

-

-

-

-

-

-

-

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

•

•

•

•

•

•

Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben
Szélesség

85,5

85,5

85,5

85,5

71,5

71,5

Magasság

183,5

183,5

176

176

183,5

183,5

Mélység fogantyúkkal

74

74

74

74

74

74

Mélység fogantyúk nélkül

74

74

74

74

74

74

Súly (kg)
Elérhető színek:

97

90

94

86

84

78

Hófehér (PWH)

-

•

-

•

-

•

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

-

•

-

•

-

•

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

-

•

-

•

-

•

Bézs (BEG)

-

•

-

•

-

•

Fekete üveg (GBK)

•

-

•

-

•

-

Szürke üveg (GGR)

•

-

•

-

•

-

Fehér üveg (GPW)

•

-

•

-

•

-
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MŰSZAKI ADATOK

MODEL
Típus/No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Inverter vezérlés

R-B570PRU7

R-B500PRU6

2 ajtó / •

2 ajtó / •

R-ÂG410PRU6X R-ÂG410PRU6

2 ajtó / •

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

2 ajtó / •

R-Â410PRU6

2 ajtó / •

R-B330PRU8

2 ajtó / •

130

130

120

120

120

95

Hálózati feszültség

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

16h 56m

13h 21m

27h 48m

26h 01m

26h 01m

11h 19m

Teljes nettó kapacitás

444

392

320

320

320

275

Hűtőrekesz nettó kapacitás

350

308

215

215

215

183

94

84

105

105

105

92

Bemenet (W)

Fagyasztórekesz nettó kapacitás

A++

Á+

Á++

Á++

Á++

A+

Fogyasztás (KWh/év)

260

274

219

219

219

263

Klímaosztály

ST

ST

ST

ST

ST

ST

40

40

41

43

43

46

•

•

•

•

•

•

Állítható edzett üveg polcok

•

•

•

•

•

•

Nano Titanium filter

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

-

-

-

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

•

•

•

•

•

Energiaosztály

Zajszint dB
4 csillagos fagyasztó

Fagyasztórekesz világítás
Vezérlőpanel
Automata / manuális jégkészítő
Eco Thermo szenzor

•（

Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben

75

68

59,5

59,5

59,5

56

Magasság

179,5

179,5

190

190

190

160

Mélység fogantyúkkal

79,7

79,7

65

65

65

65,5

76

76

65

65

65

65,5

Szélesség

Mélység fogantyúk nélkül
Súly (kg)
Elérhető színek:

50

94

86

71

68

63

53

Hófehér (PWH)

-

-

-

-

•

-

Fehér üveg (GPW)

-

-

•

•

-

-

Barna üveg (GBW)

•

•

-

-

-

-

Szürke üveg (GGR)

-

-

-

-

-

-

Ezüst üveg (GS)

•

•

•

•

-

-

Fekete üveg (GBK)

•

•

•

•

-

-

Bézs üveg (GBE)

-

-

•

-

-

-

Árnyaltszürke üveg (XGR)

-

-

•

-

-

-

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

-

-

-

-

•

•

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

-

-

-

-

•

•

MŰSZAKI ADATOK

R-H350PRU7

R-H310PRU7

R-H270PRU7

R-H240PRU7

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

-

-

-

•

•

•

100

95

95

220-240

220-240

220-240

220-240

13h 16m

13h 03m

14h 15m

11h 13m

11h 59m

340

340

290

260

230

203

265

239

239

220

190

176

152

101

101

101

101

70

70

54

51

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A+

A+

A+

240

240

246

246

258

258

264

258

238

227

Klímaosztály

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Zajszint dB

41

41

40

40

41

41

41

41

40

41

4 csillagos fagyasztó

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Állítható edzett üveg polcok

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nano Titanium filter

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

Triple Power Filter (Háromszoros erősségű szűrő)

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

Fagyasztórekesz világítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vezérlőpanel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vízadagoló

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jégadagoló

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

-/ •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Szélesség

68

68

65

65

65

65

60

60

54

54

Magasság

177

177

169,5

169,5

160,5

160,5

167,2

155,2

158,5

146

Mélység fogantyúkkal

72

72

72

72

72

72

66,3

66,3

65

65

Mélység fogantyúk nélkül

72

72

72

72

72

72

-

-

-

-

Súly (kg)

69

63

65

60

53

58

55

52

48

45

Hófehér (PWH)

-

•

-

•

-

•

•

•

•

•

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

-

•

-

•

-

•

•

•

•

•

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

-

•

-

•

-

•

•

•

•

•

Fehér üveg (GPW)

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

Barna üveg (GBW)

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

Szürke üveg (GGR)

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

Fekete üveg (GBK)

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

MODEL

R-VG470PRU8 R-V470PRU8

R-VG440PRU8

R-V440PRU8 R-VG400PRU8 R-V400PRU8

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

2 ajtó / •

Dual Fan Cooling rendszer

•

•

•

•

•

•

-

Inverter vezérlés

•

•

•

•

•

•

•

80

80

80

80

80

80

100

Hálózati feszültség

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

13h 14m

13h 14m

12h 25m

12h 25m

13h 16m

Teljes nettó kapacitás

407

407

366

366

Hűtőrekesz nettó kapacitás

298

298

265

Fagyasztórekesz nettó kapacitás

109

109

Energiaosztály

A++

Fogyasztás (KWh/év)

Típus/No Frost

Bemenet (W)

Automata / manuális jégkészítő
Eco Thermo szenzor
Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben

Elérhető színek:

51

ECORGAN Kft. a Hitachi hűtőszekrények magyarországi képviselete

Cím: 6640 Csongrád, Attila u. 32.

52

Tel.: +36 63 570 880

www.ecorgan.hu

A specifikációk és a fényképek előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékek színárnyalatai a valóságban eltérhetnek a katalógusban látottaktól. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

adaptation

