Hűtőszekrények 2018-2019
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A Hitachi megoldásával hatékony hűtőteljesítményt és kivételes
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, ezzel
elkerüli az energiapazarlást. A Hitachi hűtők energiatakarékossága
világszínvonalú.
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Dual Sensing Control

A Hitachi hűtőszekrényeit kettő darab Eco Thermo szenzorral látta el, egyik a
fagyasztóban, másik a hűtőrekeszben kapott helyet. A szenzorok érzékelik a
hőmérsékletingadozást, így tartva optimális hőfokon az adott rekeszeket.

A fagyasztó
ideális
hőmérséklete
Megközelítőleg

-18oC

A hűtőrekesz
ideális
hőmérséklete
Megközelítőleg

3oC

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

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

130V-300V

Hitachi által tesztelve.
A működési állapotot
befolyásolhatják különböző
tényezők.

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-M700AGPRU4X - DIA

R-M700AGPRU4X - MIR

R-S700GPRU2 - GBK

R-S700GPRU2 - GS
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Side-by-Side | Üveg

Luxus széria

R-M700AGPRU4X

Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 584 liter

• A ++ energiaosztály
• No Frost

• Dual Fan Cooling

• Bruttó kapacitás 651 liter
(395 literes hűtőrekesz és zöldségtároló, 256 literes fagyasztó)
• VIP (vákuum-szigetelőpanel)
• Eco Monitoring szenzor
• Automata nyitású ajtó
• Inverter vezérlés

• Érintőszenzoros vezérlés
• Palacktartó polc

• Különálló zöldségtároló rekesz
• Jég- és vízadagoló
• Víztartály filterrel

• Automatikus jégkészítő
• Edzett üveg polcok
• LED lámpa

• Nano Titanium filter

Méretek (mm)

• Eco Thermo szenzor

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x méylség): 92 x 179,5 x 72
• Színek: Onyx üveg (DIA)
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Tükörüveg (MIR)

aprox.

Szükséges szabad hely

aprox.

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.

VIP

Külső réteg
Belső réteg

Üveggyapot
Üvegszál vastagsága nagyjából 4μm (0,004mm)
*A képek csak illusztációk.

Automatikus energiagazdálkodás
az Eco Monitoring szenzor
segítségével

Érzékeli, ha egy személy közel tartózkodik a hűtőszekrényhez, ezáltal
automatikusan be- és kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
Ez a funkció különösen hasznos akkor, amikor Ön huzamosabb ideig
tartózkodik távol otthonától.

Automatikus kijelzőaktiválás az Eco Monitoring
szenzor segítségével
A kijelző automatikusan megjelenik, amikor valaki megközelíti a
hűtőszekrényt.
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Automatikusan nyíló ajtók
Minél több dolgot tárol a hűtőajtóban, az
ajtók annál nehezebben nyílnak. Ugyancsak
jól jön a segítség, ha épp teli kézzel szeretne
hozzáférni a hűtőhöz. A Hitachi hűtők ajtói
kétféle módon is nyithatóak, csupán egyetlen
érintéssel.

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

“Slide open”
funkció
Érintse meg az ajtónyitó
gombot, majd húzza végig
az ujját rajta, hogy mind a két
ajtó kinyíljon! Az az ajtó fog
először kinyílni, amelynek az
ajtónyitó gombjához először
hozzáért.
• Az ajtónyitó gomb csak közvetlen bőrfelületre reagál, ruhán keresztül nem érzékeli az érintést.
• A funkció segíti a teli kézzel történő ajtónyitást, de csak részben nyitható ki. Az ajtó kinyílásának szöge a hűtőszekrény elhelyzésétől függ.
• Az Automatikus ajtónyitás gomb kikapcsolható, visszakapcsolásáig csak manuálisan nyitható a hűtőszekrény.
• Amennyiben a zöldségtároló ajtaja nyitva van, az automatikus ajtónyitás nem lehetséges.
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Frissesség mindenek felett

Magas
páratartalom

90%

Megközelítőleg

*

Jég- és vízadagoló tartály
Élvezze bármikor a tiszta jeget és vizet, a készülékbe
integrált vízellátó rendszerből!
Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a nagy, 4 literes tartályba,
a jég elkészítéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyed
eltávolítása lehetővé teszi az egyszerű tisztítást.

Különálló rekesz a zöldségek
frissentartásához

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

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.

Nano Titanium
A Nano Titanium filter 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 megjelenés

Érintőszenzoros vezérlés

Elegáns palacktartó polc

Extra tárolóhely

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

Ez a polc biztosítja a palackok tökéletes,
stabil tárolási helyzetét anélkül, hogy
egymásnak koccannának. A kialakítás
akár prémium borok hosszantartó
tárolását is lehetővé teszi.

Az ajtóban lévő jégadagoló tartály további
18 liter tárolókapacitást nyújthat, ha éppen
extra helyigény merül fel a használat
során.
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Side-by-Side | Üveg

R-S700GPRU2

Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 589 liter

• A++ energiaosztály
• No Frost
• Dual Fan Cooling rendszer
• Bruttó kapacitás 651 liter
(395 literes hűtőrekesz és 256 literes fagyasztó rekesz)
• Érintőszenzoros vezérlés
• Jég- és vízadagoló
• Víztartály szűrővel
• Automatikus jégkészítő
• Edzett üveg polcok
• Inverteres vezérlés
• Nano Titanium filter
• LED lámpa
• Eco Thermo szenzor

Méretek (mm)

• Méretek cm- ben (szélesség x magasság x mélység): 92 x 177,5 x 76,5
• Színek: Fekete üveg (GBK)
Ezüst üveg (GS)

aprox.

Szükséges szabad hely
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aprox.

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

Nano Titanium
A Nano Titanium filter TiO2 katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok
ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát.

Elegáns design

Érintőszenzoros vezérlés

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

Extra tárolóhely

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

A Hitachi csúcstechológiájú alulfagyasztós hűtőszekrényei, kiváló választást jelentenek az otthonába!
A fejlett, környezetbarát megoldások és a minőségi anyaghasználat együttesének köszönhetően egy
Hitachi hűtőszekrény az Ön mindennapjait is megkönnyíti. Életre szól.

12

R-WB730PRU6Χ - XGR

R-WB550PRU2 - GBK

R-B500PRU6 - GS

R-BG410PRU6X - XGR

R-BG410PRU6 - GPW

R-B410PRU6 - INX
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Alulfagyasztós hűtőszekrény | Üveg | 4 Ajtós

R-WB800PRU6Χ / R-WB730PRU6Χ

Kapacitás: Bruttó 697/647 liter / Nettó 637/587 liter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A++ energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Aero-care zöldségtároló rekesz
Bruttó kapacitás R-WB800PRU6Χ: 697 liter
(497 literes hűtőrekesz és 203 literes fagyasztó)
Bruttó kapacitás R-WB730PRU6Χ: 647 liter
(458 literes hűtőrekesz és 189 literes fagyasztó rekesz)
Inverteres vezérlés
VIP (vákuum-szigetelőpanel)
Dupla rétegű ajtótárolók
Vízadagoló
Víztartály szűrővel
Nyitássegítő fogantyú
LED világítás a hűtőrekeszben
Érintőszenzoros vezérlés
Easy Twist jégkészítő
Eco Thermo szenzor
Nano Titanium filter
Edzett üveg polcok
Méretek cm- ben (szélesség x magasság x mélység): R-WB800PRU6Χ: 91,5 x 183,5 x 80,8		
		
		
R-WB730PRU6Χ: 86 x 183,5 x 80,8
Színek: Fekete üveg (GBK)
Árnyaltszürke üveg (XGR)

Méretek (mm)

aprox.

aprox.

R-WB800PRU6Χ

aprox.

R-WB730PRU6Χ
Szükséges szabad hely

aprox.

Aero-care zöldségtároló rekesz

Nagy

59*L

*R-WB800PRU6X modellre vonatkozik.

Mágneses
tömítés

Etilén
gáz

A Platinum katalizátor magas szén-dioxid
koncentrációt tart fenn a zöldségtároló rekeszben,
CO2+H2O
így hosszabb ideig maradnak frissek az itt tárolt
zöldségek és gyümölcsök.

A Hokkaido Egyetem és a Hitachi közös
kutatásának eredményei magukért
beszélnek
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, Katalízis Kutatóközpont, Hokkaido Egyetem

Páratartalmat szabályozó elem

Alumínium panel

Tartsa frissen zöldségeit akár 7 napon keresztül!

7 napig tárolt zöldségek összehasonlítása: Aero-care rendszerű és hagyományos tárolórekeszben.
Hagyományos,
Aero-care nélküli rekesz

Aero-care
rekesz

Vízvisszatartás*

Aero-care
nélkül

Hagyományos,
Aero-care nélküli rekesz

Vízvisszatartás*

Aero-care
rekesz

Aero-care
nélkül

Aero-care

Vitamin C*

Vitamin C*

Kelkáposzta

Aero-care
nélkül

Aero-care

Aero-care

Víziparaj

Aero-care
nélkül

Aero-care

*Hitachi által tesztelve

Nyitássegítő fogantyú

A nyitássegítő fogantyú az ajtó nyitását akár
50%-kal is könnyebbé teheti, még akkor is,
ha az ajtó rekeszei tele vannak.

Megközelítőleg

Hagyományos
Nyitássegítő
fogantyúval
ellátva

32Ν

50%
*

csökkenés

13Ν
*Az összehasonlítás alapja a rekeszek kihúzása 12 kg- os
nehezékkel.
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Könnyen áttekinthető hűtőrekesz
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 tárolókapacitás

463
*A R-WB800PRU6Χ modellre vonatkozóan.

Extra széles belső tér

77
*A R-WB800PRU6Χ modellre vonatkozóan.

Könnyű hozzáférés

Tágas fagyasztórész további extrákkal

A fagyasztó rekesz jelentős 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

Speciális fagyasztórekesz
kialakítás

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

Egyszerű vízfeltöltés

Dupla kihúzható rekesz a praktikus
elrendezésért.

Teljes széles

ség: 69cm*

Extra széles tároló rekesz a nagyobb
méretű dolgoknak

Big
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* A R-WB800PRU6Χ modellre vonatkozik.

59L*

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz
Az üzemmódválasztóval egyszerűen igényeinkre szabhatjuk a beállításokat,
ha zöldség és tejtermék vagy hús üzemmódba kapcsoljuk.

megközelítőleg

Zöldség mód

megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

Kiemelkedő design
Vízadagoló

Élvezze a palackozott víz tisztaságát!
Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a 3 literes tartályba,
a víz lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály
könnyen eltávolítható, így tisztítása is egyszerű.

*A R-WB800PRU6Χ és a R-WB730PRU6X készülékekre vonatkozóan.

Dupla kiosztású ajtópolc

Kialakításának köszönhetően egyszerűvé válik a
különböző méretű palackok tárolása: egy nagyobb
ajtórekesz hátul és egy kisebb elöl.

Érintőszenzoros vezérlés

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

ECO jelzés

Dupla Ventilátor jelzés

Automatikusan aktiválódó jelzés,
amint a hűtőszekrény eléri a stabil
állapotot. Ekkor a legkedvezőbb a
fogyasztása.

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

Kiváló fényerejű,
energiatakarékos LED világítás
Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt,
mint a hagyományos világítás.
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Alulfagyasztós hűtőszekrény | Üveg | 3 ajtós

R-WB550PRU2 / R-WB480PRU2

Kapacitás: Bruttó 510/456 liter / Nettó 429/382 liter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A + energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
R-WB550PRU2: Bruttó kapacitás: 510 liter
(369 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
R-WB480PRU2: Bruttó kapacitás: 456 liter
(330 literes hűtőrekesz és 126 literes a fagyasztó rekesz)
Dupla falú fiók
Érintőszenzoros vezérlés
Edzett üveg polcok
Smart-Open zöldségtároló rekesz
Inverter vezérlés
LED világítás a hűtőrekeszben
Nano Titanium filter
Mozgatható Twist Ice tálca
Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
Eco Thermo szenzor
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): R-WB550PRU2: 75 x 178 x 79,7
					
R-WB480PRU2: 68 x 78 x 79,7
Színek: Fekete üveg (GBK)

Méretek (mm)

aprox.

aprox.

R-WB550PRU2

Ezüst üveg (GS)
Barna üveg (GBW)
Szürke üveg (GGR)
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Fehér üveg (GPW)

aprox.

R-WB480PRU2
Szükséges szabad hely

aprox.

Hűtőrekesz
Intelligens, bővíthető
zöldségtároló rekeszek
Ez a fiókos kialakítású
zöldségtároló lehetővé teszi a
benne tárolt élelmiszerekhez való
gyors és könnyű hozzáférést.
benne tárol. Erős üvegkeretének
köszönhetően terhelés alatt is
könnyedén nyitható, csukható. A
tároló rekesz nagy mennyiségű
zöldséget és gyümölcsöt
tárolására akalmas. A fedőlapnak
köszönhetően a benne lévő
Keret
zöldségek és gyümölcsök
megőrzik frissességüket.

Üveg

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

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

megközelítőleg

Zöldség mód

Tejtermék/hús mód

Hozzáférhetőség és
átláthatóság mindenek
felett

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

A hűtőrekesz a készülék felső
részében kapott helyet, így előtte állva
kényelmesen átlátható. Csak nyissa
ki az ajtót és máris minden kézre áll,
keresgélés nélkül.

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

Edzett üveg polcok
A polcok karc-, hőés kifolyás állóak,
teherbírásuk egyenként
eléri a 100kg*- ot.

Extra nagy tárolórekeszek
az ajtóban
Lehetővé teszi
több 2 literes
palack egyidejű
tárolását.

*Az edzett üveg teherbíró
képessége.

Fagyasztó rekesz
Kétszintes fagyasztó
rekesz
Két részes kialakítás a könnyebb
és átláthatóbb elrendezésért.

Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.
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R-B570PRU7 / R-B500PRU6

Kapacitás: Bruttó 525/466 liter / Nettó 444/392 liter

R-B570PRU7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

A ++ energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Bruttó kapacitás 525 liter
(384 literes hűtő relesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
Inverter vezérlés
LED-es világítás a hűtőrekeszben
Érintőzenzoros vezérlés
Smart-Open zöldségtároló rekesz
Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
Állítható ajtórekeszek
Mozgatható Twist Ice jégtároló
Eco Thermo szenzor
Edzett üveg polcok
Nano Titanium filter
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
75 x 179,5 x 79,7
Szín: Fekete üveg (GBK)
Méretek (mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ezüst üveg (GS)

A + energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Bruttó kapacitás 466 liter
(340 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
Inverter vezérlés
LED-es világítás a hűtőrekeszben
Érintőszenzoros vezérlés
Smart-Open zöldségtároló rekesz
Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
Állítható ajtórekeszek
Mozgatható Twist Ice jégtároló
Eco Thermo szenzor
Edzett üveg polcok
Nano Titanium filter
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
68 x 179,5 x 79,7
Méretek (mm)
Szín: Fekete üveg (GBK)
Ezüst üveg (GS)

Barna üveg (GBW)

Barna üveg (GBW)

Szürke üveg (GGR)

Szürke üveg (GGR)

Fehér üveg (GPW)
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R-B500PRU6

aprox.

R-B570PRU6

Szükséges szabad hely

Fehér üveg (GPW)

aprox.

R-B500PRU6

Szükséges szabad hely

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

Változtatható rekeszek

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.
megközelítőleg

Zöldség mód

megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

Fagyasztórekesz
Kétszintes
fagyasztórekesz
Két részes kialakítás a könnyebb
és átláthatóbb elrendezésért.

Mozgatható Twist Ice jégtároló
Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus
helykihasználás jegyében.
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R-BG410PRU6X

Kapacitás bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ++ energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Bruttó kapacitás 366 liter (227 literes hűtőrekesz és 139 literes fagyasztó rekesz)
Inverter vezérlés
Palacktartó polc
Állítható ajtórekeszek
Kiegészítő rekesz
LED-es világítás a hűtőrekeszben
Csúsztatható polcrendszer
Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
Hibrid fagyasztás
Eco Thermo szenzor
Könnyen hozzáférhető kialakítás
Edzett üveg polcok
Nano Titanium filter
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 59,5 x 190 x 65
Színek: Árnyaltszürke üveg (XGR)
Fekete üveg (GBK)
Bézs üveg (GBE)
Ezüst üveg (GS)
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Fehér üveg (GPW)

Méretek (mm)

aprox.

Szükséges szabad hely

Hűtőrekesz

Kihúzható polckialakítás

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.
megközelítőleg

megközelítőleg

Változtatható ajtórekeszek
A tárolni kívánt élelmiszerek méretének
függvényében változtatható a rekeszek
kiosztása a teljes helykihasználás érdekében.

Zöldség mód

Alsó rekesz

Tejtermék/hús mód

Érintőszenzoros vezérlés

Praktikus tárolórekesz 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
akár a prémium borok megfelelő
tárolásást is.

A közvetett hűtést biztosít a zöldségek
számára a megfelelő páratartalom
fenntartásának érdekében.
Megközelítőleg

Magas
páratartalom

Fagyasztórekesz

*Hitachi által tesztelve.
A mért mennyiség eltérhet
különböző mennyiségben tárolt
zöldségek esetében.

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

Nagy mennyiségű folyadék
kicsapódás 0,57g/100g

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

Minimális folyadék
kicsapodás 0,24g/100g

*3 nap fagyasztást követő 4 órás kiolvasztás eredménye.

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.

Az étel belsejének hőmérséklete ©

Könnyen hozzáférhető
alumínium tálca

Hibrid fagyasztás

Hagyományos

Könnyű hozzáférés
A maximális
jégkristályosodás
helye

Hibrid fagyasztás
*Ez az ábra csak illusztáció.

Idő

A fagyasztórekesz felső része
nyitott, így az élelmiszer
közvetlenül hozzáférhető.
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R-BG410PRU6/R-B410PRU6

Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

R-BG410PRU6

R-BG410PRU6

R-BG410PRU6

R-B410PRU6

R-B410PRU6

• A ++ energiaosztály
• No Frost
• Bruttó kapacitás 366 liter (227 literes hűtőrekesz és 139 literes fagyasztó rekesz)
• Inverter vezérlés
• Mély és tágas rekesz
• LED-es világítás a hűtőrekeszben
• Állítható ajtórekeszek
• Eco Thermo szenzor
• Edzett üveg polcok
• Könnyen hozzáférhető rekesz
• Nano Titanium filter
• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 59,5 x 190 x 65
• Színek: R-BG410PRU6:

Fekete üveg (GBK)

Méretek (mm)

			 Ezüst üveg (GS)
			 Fehér üveg (GPW)
			 Bézs üveg (GBE)
R-B410PRU6: 		 Hófehér (PWH)
			 Inox (INX)
24

aprox.

Szükséges szabad hely

Hűtőrekesz
Edzett üveg polcok

Változtatható
tárolórekeszek az
ajtóban

A polcok karc-, hő- és kifolyás
állóak, teherbírásuk egyenként
eléri a 100kg*- ot.

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

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Kiegészítő rekesz

Kiváló fényerejű,
energiatakarékos LED
világítás

Praktikus tárolórekesz 0,5 literes
palackok számára

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

Nano Titanium
A Nano Titanium filter 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.

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

Magas
páratartalom

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

Fagyasztórekesz
Könnyű hozzáférés
A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszer közvetlenül
hozzáférhető.

Mély és nagy rekesz
Nagy élelmiszerek egyszerű
tárolása

Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe könnyedén beférnek a nagyméretű fagyasztott ételek és tárolóedények is.
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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-V470PRU3 - SLS

R-H350PRU7 - BSL
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R-W660PRU7

Kapacitás: Bruttó 586 liter / Nettó 540 liter

• A + energiaosztály
• No Frost

• Dual Fan Cooling rendszer

• Bruttó kapacitás 586 liter (414 literes hűtőrekesz és 172 literes fagyasztó rekesz)
• Érintőszenzoros verézlés
• Inverter vezérlés

• Edzett üveg polcok
• LED lámpa

• Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
• Eco Thermo szenzor
• Vízadagoló

• Víztartály szűrővel

• Mozgatható Twist Ice tálca
• Nano Titanium filter

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 85,5 x 183,5 x 73,7
• Színek: Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Méretek (mm)

Fehér üveg (GPW)
Bézs üveg (GBE)
Barna üveg (GBW)

aprox.

Szükséges szabad hely
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Különféle üzemmódokkal ellátott rekesz
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet
változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók
segítségével.

Zöldség
Megközelítőleg

Tejtermék/hús
Megközelítőleg

Zöldség mód

Tejtermék/hús mód

Tágas, páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
Optimálisan magas
páratartalom 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 zölségek
tárolására. Ez a megoldás
ideális lehet, ha sok zöldséget és
gyümölcsöt kell eltárolnia.

Páratartalom megőrző
rendszer
Megközelítőleg

Magas
páratartalom

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

Vízadagoló

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

Érintőszenzoros
vezérlés

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

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

*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért
világítanak, a valóságban az egyes részei a
kiválasztott funkciók függvényében látszódnak.
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R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7 / R-VG540PRU7

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7

A ++ energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
R-VG660PRU7 bruttó kapacitás: 601 liter
(427 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
R-VG610PRU7 bruttó kapacitás: 565 liter
(391 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
Érintőszenzoros vezérlés
Állítható rekeszek
Inverter vezérlés
Edzett üveg polcok
Méretek (mm)
LED lámpa
Üzemmódválasztó kapcsoló
Mozgatható Twist Ice tálca
Eco Thermo szenzor
R-V660PRU7
Nano Titanium filter
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
R-VG660PRU7: 85,5 x 183,5 x 74
R-VG610PRU7: 85,5 x 176 x 74
Színek: Fekete üveg (GBK)
Szürke üveg (GGR)

• A ++ energiaosztály
• No Frost
• Dual Fan Cooling rendszer
• Bruttó kapacitás 489 liter
(348 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
• Érintőszenzoros vezérlés
• Inverter vezérlés
• Állítható rekeszek
• Edzett üveg polcok
• LED lámpa
• Üzemmódválasztó kapcsoló
• Mozgatható Twist Ice tálca
aprox.

• Eco Thermo szenzor
• Nano Titanium filter
• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
71,5 x 183,5 x 74
• Színek: Fekete üveg (GBK)

Méretek (mm)

Szürke üveg (GGR)
Fehér üveg (GPW)

Fehér üveg (GPW)
R-V610PRU7
Szükséges szabad hely
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R-VG540PRU7

aprox.

R-V540PRU7
Szükséges szabad hely

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

Zöldség
Megközelítőleg

Zöldség mód

Tejtermék/hús
Megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

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.
Megközelítőleg

Magas
páratartalom

Kétrészes
zöldségtárolás
Válassza ki a zöldség módot a
kétrészes tárolóhoz, így további
helyet nyerhet a zölségek tárolására.
Ez a megoldás ideális lehet, ha sok
zöldséget és gyümölcsöt kell tárolnia.

Páratartalom megőrző
rendszer

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

Érintőszenzoros
vezérlés

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

Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás
jegyében.

*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért
világítanak, a valóságban az egyes részei a kiválasztott
funkciók függvényében látszódnak.

Változtatható
rekeszek

Az ajtóban lévő rekeszek
magassága 2 pozícióba állítható,
így a tárolandó élelmiszerekhez
igazítható. Alkalmas akár 2
literes palackok tárolására is.

Edzett üveg polcok

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

A fotón a R-V660PRU7 ajtórekeszei láthatóak.
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R-V660PRU7 / R-V610PRU7 / R-V540PRU7

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

R-V660PRU7 / R-V610PRU7

• A ++ energiaosztály

• Dual Fan Cooling rendszer

• Dual Fan Cooling rendszer

• No Frost

• R-V660PRU7 bruttó kapacitás: 601 liter
(427 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
• R-V610PRU7 bruttó kapacitás: 565 liter
(391 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
• Érintőszenzoros vezérlés
• Inverter vezérlés

• Állítható ajtótároló rekesz
• Edzett üveg polcok
• LED lámpa

• Állítható üzemmódú rekesz
• Mozgatható Twist Ice tálca
• Eco Thermo szenzor
• Nano Titanium filter

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
R-V660PRU7: 85,5 x 183,5 x 74
R-V610PRU7: 85,5 x 176 x 74
• Színek: Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
Hófehér (PWH)
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R-V540PRU7

• A ++ energiaosztály

Bézs (BEG)

• No Frost

• Bruttó kapacitás 489 liter
(348 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
• Érintőszenzoros vezérlés
• Inverter vezérlés

• Állítható ajtótároló rekesz
• Edzett üveg polcok
• LED lámpa

• Állítható üzemmódú rekesz
• Mozgatható Twist Ice tálca
• Eco Thermo szenzor
• Nano Titanium filter

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
71,5 x 183,5 x 74
• Színek:
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Méretek (mm)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
Hófehér (PWH)
Bézs (BEG)

aprox.

R-V540PRU7
Szükséges szabad hely

Különféle üzemmódokkal ellátott rekesz

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

Zöldség
Megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

Tejtermék/hús
Megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

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

Megközelítőleg

Magas
páratartalom

Kétszintes
fagyasztórekesz
Két részes kialakítás a könnyebb
és átláthatóbb elrendezésért.

Páratartalom megőrző
rendszer

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

Érintőszenzoros
vezérlés

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

Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás
jegyében.

*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért
világítanak, a valóságban az egyes részei a kiválasztott
funkciók függvényében látszódnak.

Változtatható
rekeszek

Az ajtóban lévő rekeszek magassága 2 pozícióba állítható,
így a tárolandó élelmiszerekhez
igazítható. Alkalmas akár 2
literes palackok tárolására is.

Edzett üveg polcok

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

*A fotón 550L-es modell ajtóban lévő tárolórekesze látható.
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Felülfagyasztós hűtőszekrény | 2 ajtós

R-V470PRU3 / R-V440PRU3 / R-V400PRU3

Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 395/365/335 liter

R-V440PRU3 / R-V400PRU3

R-V470PRU3
• A ++ energiaosztály
• No Frost

• Dual Fan Cooling rendszer

• Bruttó kapacitás: 451 liter
(315 literes hűtőrekesz és 136 literes fagyasztó rekesz)
• Inverter vezérlés

• Edzett üveg polcok

• LED-es világítás a hűtőrekeszben
• Kihúzható, gyorshűtő rekesz
• Mozgatható Twist Ice tálca
• Eco Thermo szenzor
• Nano Titanium filter

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 68 x 177 x 72
• Színek:

Titánszürke (SLS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hófehér (PWH)

A + energiaosztály
No Frost
Dual Fan Cooling rendszer
Bruttó kapacitás: R-V440PRU3: 415 liter
(289 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
Bruttó teljesítmény: R-V400PRU3: 382 liter
(256 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
Inverter vezérlés
Mozgatható Twist Ice tálca
Edzett üveg polcok
LED-es világítás a hűtőrekeszben
Kihúzható, gyorshűtő rekesz
Eco Thermo szenzor
Nano Titanium filter
Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
R-V440PRU3: 65 x 169,5 x 72
R-V400PRU3: 65 x 160,5 x 72
Színek: Titánszürke (SLS)
Hófehér (PWH)

Méretek (mm)
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•
•
•
•

Méretek (mm)

aprox

R-V470PRU3
Szükséges szabad hely

R-V440PRU3

aprox

R-V400PRU3
Szükséges szabad hely

Kompakt, mégis nagy
teljesítményű inverteres
kompresszor
A csúcstechnológiát képviselő, rendkívül tartós, inverteres kompresszor
széles tartományban, pontosan szabályozza a hűtés teljesítményét a
körülményeknek és igényeknek megfelelően. Az alacsony fogyasztásért az
egyedi microcomputer vezérlés és az Eco Thermo szenzor felelnek.

Eco Thermo szenzor vezérlés
A Hitachi Eco Thermo szenzor érzékeli a hűtőszekrény
belső hőmérsékletének változását, melyet egy
microcomputer szabályoz, ezzel biztosítva az állandó
optimális hűtést.

Tényezők, melyek befolyásolják a hűtőtérben lévő
hőmérsékletet.

A tárolt ételek
mennyisége

Ajtónyitások
gyakorisága

Környezet hőmérsékletváltozása

Okos zöldségtároló rekesz

A kerettel ellátott rekesz nyitása és csukása könnyű, még akkor is, amikor
sok élelmiszer van benne. A rekesz közvetett hűtésének köszönhetően a
páratartalom itt is optimális.

Kihúzható, gyorshűtő rekesz

Ez a rekesz -1 °C fokig hűt a hús, hal és sajt frissességének
megőrzése érdekében, de italok hűtésére is alkalmas.

Megközelítőleg

Magas
páratartalom
*Hitachi által tesztelve.
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és
típusú zöldségek esetben.

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

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

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

R-H350PRU7 / R-H310PRU7 / R-H240PRU7

Kapacitás: Bruttó 318/289/223 liter / Nettó 290/260/203 liter

R-H350PRU7 / R-H310PRU7

R-H240PRU7

• A + energiaosztály

• A + energiaosztály

• No Frost

• No Frost

• R-H350PRU4: Bruttó kapacitás: 318 liter
(229 literes hűtőrekesz és 89 literes a fagyasztó rekesz)

• Bruttó kapacitás 223 liter
(155 literes hűtőrekesz és 68 literes fagyasztó rekesz)

• R-H310PRU4: Bruttó kapacitás: 289 liter
(200 literes hűtőrekesz és 89 literes fagyasztó rekesz)

• Inverter vezérlés

• Inverter vezérlés

• Edzett üveg polcok
• LED-es világítás a hűtőrekeszben

• Edzett üveg polcok

• Eco Thermo szenzor

• LED-es világítás a hűtőrekeszben

• Állítható üzemmódú rekesz

• Állítható üzemmódú rekesz

• Nano Titánium szűrő

• Eco Thermo szenzor

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
54 x 146 x 65

• Nano Titanium filter

• Színek:

• Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):
R-H350PRU4: 60 x 167,2 x 66,3
R-H310PRU4: 60 x 155,2 x 66,3
• Színek:

Hófehér (PWH)
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Méretek (mm)

Hófehér (PWH)
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
aprox.
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R-H350PRU7

aprox.

R-H310PRU7

aprox.

R-H240PRU7
Szükséges szabad hely

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 fagyasztórekesz
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 hűtőtér
hőmérsékletét.

A tárolt ételek
mennyisége

Ideális hőmérséklet
a fagyasztó
rekeszben
Megközelítőleg

-18oC
Ajtónyitások gyakorisága

Ideális
hőmérséklet a
hűtőrekeszben
Megközelítőleg

3o C

Választható üzemmóddal ellátott
rekesz

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

Zöldség
Megközelítőleg

Zöldség mód

Tejtermék/hús
Megközelítőleg

Tejtermék/hús mód

Zöldségtároló rekesz

A zöldségtároló rekesz elegendő helyet biztosít nagy méretű
zöldségek és gyümölcsök tárolására, a frissesség megőrzését
szem előtt tartva. Az üzemmódválasztó kapcsoló használatával
még több helyhez juthat a tökéletes rendszerezés érdekében.
* Az üzemmódválasztó kapcsoló segítségével további 15 literes tér áll rendelkezésére, mely
lehetővé tesz összesen 41 literes tárolórekesz használatot.
(Kapacitás: 25 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-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk
egyenként eléri a 100kg*- ot.
*Az edzett üveg teherbíró képessége.
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MŰSZAKI ADATOK
MODEL
Típus/No Frost

R-M700AGPRU4X R-S700GPRU2 R-WB800PRU6Χ R-WB730PRU6Χ R-WB550PRU2 R-WB480PRU2

3 ajtós / •

2 ajtós / •

4 ajtós / •

4 ajtós / •

•

•

•●

•

•

Dual Fan Cooling rendszer
Inverter vezérlés

175

Bemenet (W)
Tápellátás
Teljes nettó kapacitás

220-240

584

589

372*

Hűtőrekesz nettó kapacitás
Fagyasztó rekesz nettó kapacitás
Energiaosztály
Éghajlat

Kezelőpanel
Vízadagoló
Automatikus / manuális jégkészítő

Szélesség
Mélység (fogantyúval)
Súly (kg)
Elérhető színek:

Ezüst üveg (GS)

Fehér üveg (GPW)

•

•

-

-

92

91,5

86

177,5

183,5

183,5

-

72

77,7

77,7

-

-

76,5

126

115

-

•

-

80,8

80,8

129

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

396

94
Α+

382
84
Α+

MODEL
Dual Fan Cooling rendszer

•

•

110

Bemenet (W)

220-240

Tápellátás
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

A+

393

42

41

43

•

•

-

(LED)

ST

ST

•

•
•

•

-

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

-

-

-

-

•

•

75

178

Hűtőrekesz nettó kapacitás

85,5

68

178

183,5

76

72,7

79,7

79,7

73,7

96

90

99

•

-

•

•

76

•

•
•

•

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•
•

•

•

•

-

-

-

Fogyasztás (KWh/év)
Éghajlat
4 csillagos fagyasztó

Automatikus / manuális jégkészítő
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
Szélesség
Mélység (fogantyúval)
Súly (kg)
Hófehér (PWH)
Inox (INX)
Fehér üveg (GPW)
Barna üveg (GBW)
Szürke üveg (GGR)
Ezüst üveg (GS)
Fekete üveg(GBK)
Bézs üveg (GBE)
Árnyaltszürke üveg (XGR)

392

320

105
Α++

105
Α++

ST

ST

ST

ST

42

40
•
•
•

219
41
•
•
•

59,5

59,5

59,5

79,7

65

65

65

179,5

76

76

-

•

68

-/ •

179,5

•

•

-/ •

•

•

•

•

-/ •

•

•

•

43

-/ •

•

•

•

-

érintőkijelző

•

43

219

-

érintőkijelző

-

219

-

-

érintőkijelző

-

320

105
Α++

274

94

320

84
Α+

260

79,7

Mélység (fogantyú nélkül)

220-240

215

75

Magasság

220-240

•

120

215

-/ •

Eco Thermo szenzor

220-240

120

-

215

-

Kezelőpanel

120

2 ajtós / •

308

•

Jégadagoló

•

-

350

•

Vízadagoló

•

•

R-Β410PRU6

26h 01m

•

Állítható, edzett üveg polcok

220-240

2 ajtós / •

26h 01m

ST

Zaj dB

130

2 ajtós / •

27h 48m

A++

Energiaosztály

•

R-ΒG410PRU6X R-ΒG410PRU6

13h 21m

94

Fagyasztó rekesz nettó kapacitás

2 ajtós / •

86
•

190
65
71
•

•

190
65
68
-

•

•

-

•
•

65
63
•
•

-

•

•

190

-

-

•

•

-

-

-

•

•
•

•

-/ •

-/ •

16h 58m
444

Teljes nettó kapacitás

38

R-B500PRU6

2 ajtós / •
•

Inverter vezérlés

Színek:

R-B570PRU7

144

296

*beleértve a zöldségtároló rekesz nettó kapacitását

Típus/No Frost

540

350

•

-

-

-

220-240

298

•

•

•

•

-

•

140

335

•

179,5

220-240

•

15h 43m

-/ •

•

•

•

130

4 ajtós / •

13h 13m

-

-/ •

-/ •

•/ -

•

•

R-W660PRU7

16h 6m

•

-

•

220-240

•

-

•

130

•

•

•

Onyx üveg (DIA)

(LED)

•

ST

•

•

Tükörüveg (ΜΙR)

•

44

érintőkijelző

-

Árnyaltszürke üveg (XGR)

•

46

érintőkijelző

-

Bézs üveg (GBE)

•

281

érintőkijelző

-

Fekete üveg (GBK)
Szürke üveg (GGR)

43

285

érintőkijelző

-

Barna üveg (GBW)

174

•

347

•

429

•

72

Mélység (fogantyú nélkül)

427

587

•

92

Magasság

463

637

•

•

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

377

ST

•/ -

Eco Thermo szenzor

19h 17m

ST

•

Jégadagoló

220-240

24h 42m

ST

(LED)

Fagyasztó rekesz világítás

220-240

8h 8m

ST

•

Nano Titanium filter

170

A++

•

Állítható, edzett üveg polcok

170

3 ajtós / •

•

160
Α++

•

4 csillagos fagyasztó

•

212
Α++

44

Zaj dB

•

212
Α++
310

Fogyasztás (KWh/év)

145

220-240
9h 45m

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

•

3 ajtós / •

•
•

-

-

MŰSZAKI ADATOK
MODEL
Típus/No Frost

R-VG660PRU7 R-V660PRU7

2 ajtós / •

2 ajtós / •

•

•

•

Dual Fan Cooling rendszer
Inverter vezérlés

120

Bemenet (W)

220-240

Tápellátás
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)
Hűtőrekesz nettó kapacitás
Energiaosztály
Éghajlat

Kezelőpanel
Jégadagoló

220-240

333

333

550
145

510

A++

A++

145
A++

ST

ST

ST

296
42
•
•
•
•

281
40
•

510

A++

A++

ST

ST

ST

281
40
•
•

•
•

117

•

269
41
•
•
•
•

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

érintőkijelző

-

-

-

-

-

-

-

-

-/ •

-/ •

-/ •

85,5

85,5

85,5

74

74

74

•

•

450

145
A++

•

•

450

érintőkijelző

•

Eco Thermo szenzor

220-240

•

120

365

-/ •

Automatikus / manuális jégkészítő

120

•

365

-

Vízadagoló

220-240

•

2 ajtós / •

405

•

Fagyasztó rekesz világítás

120

•

405

•

Nano Titanium filter

•

2 ajtós / •

16h 31m

•

Állítható, edzett üveg polcok

220-240

•

16h 31m

•

4 csillagos fagyasztó

120

R-VG540PRU7 R-V540PRU7

19h 40m

42

Zaj dB

•

2 ajtós / •

19h 40m

296

Fogyasztás (KWh/év)

220-240

•

R-V610PRU7

19h 43m

145

Fagyasztó rekesz nettó kapacitás

120

2 ajtós / •

19h 43m
550

Teljes nettó kapacitás

•

R-VG610PRU7

•

-

-/ •
•

117
269
41
•
•
•
•

érintőkijelző
-

-/ •
•

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

85,5

Szélesség
Magasság

183,5

74

74

74

Mélység (fogantyúval)
Mélység (fogantyú nélkül)

97

Súly (kg)
Elérhető színek:

Hófehér (PWH)
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)
Bézs (BEG)
Fekete üveg (GBK)
Szürke üveg (GGR)
Fehér üveg (GPW)

MODEL

Típus/No Frost

-

Inverter vezérlés

-

-

Teljes nettó kapacitás

-

-

Fagyasztó rekesz nettó kapacitás
Fogyasztás (KWh/év)

Kezelőpanel
Jégadagoló

Szélesség
Mélység (fogantyúval)
Súly (kg)
Hófehér (PWH)
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

•

-

-

•

•

•

-

•

-

•

-

100

2 ajtós / •
•

100

220-240

2 ajtós / •
•

220-240

2 ajtós / •
•

220-240

2 ajtós / •
•

100

220-240

2 ajtós / •
•

95

220-240

17h 40m

14h 21m

10h 57m

13h 03m

14h 15m

11h 59m

286

264

234

220

190

152

365
101
Α+
285
ST
46
•
•
•

335

290

101
Α+

70

A+

260
70

A+

203
51

A+

281

264

258

227

47

41

41

41

•

•

ST

ST

•

•

•

•

ST
•
•
•

ST
•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/ •

-/ •

-

-/ •
•

65

-

-

-

-

•

65

•

60

-

-/ •
•

60

177

169,5

160,5

167,2

155,2

72

72

72

-

-

72

Mélység (fogantyú nélkül)

-

•

100

68

Magasság

•

-

•

-

•

Méretek (szélesség x magasság x mélység)

•

-

-

•

-

-/ •

Eco Thermo szenzor

•

-

-

78

-

-

Automatikus / manuális jégkészítő

•

-

-

•

-

Vízadagoló

•

84

•

•

Fagyasztó rekesz világítás

74

86

74

•

•

Nano Titanium filter

74

74

R-H240PRU7

•

Állítható, edzett üveg polcok

74

R-H310PRU7

46

4 csillagos fagyasztó

-

183,5

R-H350PRU7

ST

Zaj dB

94

71,5

183,5

R-V400PRU3

252

Éghajlat

74

71,5

176

R-V440PRU3

109
Α++

Energiaosztály

176

R-V470PRU3

395

Hűtőrekesz nettó kapacitás

•

•

•

220-240

Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)

•
-

100

Tápellátás

•

•

•

Bemenet (W)

90
•

-

2 ajtós / •

Dual Fan Cooling rendszer

Elérhető színek:

183,5

65
•

•

72
62
•

•

66,3

72

66,3

60

54

52

-

•

•

•

•

•

-

•

-

-

-/ •
•

54

146
65
-

45
•
•

-

39

a Hitachi hűtőszekrények magyarországi képviselete

40

adaptation

A specifikációkban és a designban előfordulhatnak változtatások. A termékek színárnyalatai a valóságban eltérhetnek a katalógusban látottaktól. (2018. júliusi kiadás) A Hitachi nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért.

ECORGAN KFT.

