
AUTENTYCZNIE

Japan Made



Z ogromną przyjemnością przedstawiamy ekologiczne chłodziarko-zamrażarki stworzone w oparciu o najbardziej 
zaawansowane, zastrzeżone technologie Hitachi.

Unikatowa technologia katalizatora platynowego zastosowana w szufladzie próżniowej oraz szufladzie Aero-care 
do przechowywania warzyw sprawia, że żywność zachowuje świeżość przez dłuższy czas. Inne dodatkowe funkcje 
takie jak próżniowe panele izolacyjne i zaawansowana technologia chłodzenia recyklingiem szronu, wspólnie zapewniają 
jeszcze większą wydajność energetyczną.

Chłodziarko-zamrażarki Hitachi Made in Japan charakteryzują się wyrafinowaną estetyką oraz tym, że zostały stworzone 
z myślą o innowacyjnych rozwiązaniach inteligentnych domów przyszłości.
Z Hitachi wszystko pójdzie jak z płatka.

Chłodziarko-zamrażarki 
Made in Japan 
są wyposażone w liczne 
innowacyjne funkcje

R-X670GE (XK) Crystal Black R-X670GE (X) Crystal Mirror
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Szuflada Aero-care z katalizatorem platynowym
Utrzymaj świeżość i wartości odżywcze warzyw dzięki 
ulepszonemu katalizatorowi, który zwiększa poziom dwutlenku 
węgla, aby stworzyć optymalne środowisko do przechowywania 
żywności.

Nowa definicja świeżości 

Oryginalne technologie Hitachi oszczędzające energię
Zmniejsz zużycie energii elektrycznej dzięki inteligentnemu sterowaniu Eco, chłodzeniu 
recyklingiem szronu oraz innym technologiom Hitachi.

Oszczędność energii

Szuflada próżniowa z katalizatorem platynowym
Środowisko obniżonego ciśnienia powietrza (około 0.8 atm) 
z unikalnym katalizatorem platynowym odprowadza 
powietrze i redukuje tlen, aby utrzymać w świeżości 
schłodzone mięso, ryby i produkty mleczne. 

Duża pojemność
Upiększ każdą nowoczesną kuchnię chłodziarko-zamrażarką o inteligentnym designie i minimalistycznej 
estetyce. Dzięki pojemności 722 litry zyskasz maksymalną i elastyczną przestrzeń. 

Zaprojektowana do perfekcji

Zachowaj oryginalną konsystencję, smak oraz wartości 
odżywcze świeżych i gotowanych produktów z technologią 
Delicious Freezing - bardzo szybkie zamrażanie na tacy 
aluminiowej ogranicza wzrost kryształków lodu w produktach 
i redukuje ociekanie podczas ich rozmrażania. 

NOWOŚĆ!

Delicious Freezing 

Ciśnienie 
ok. 0.8 atm
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* Podciśnienie oznacza, że ciśnienie w szufladzie jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie w szufladzie podciśnieniowej wynosi około 0.8 atm, czyli mniej niż ciśnienie atmosferyczne, 
     dlatego firma Hitachi uznaje je za podciśnienie.

Obraz służy wyłącznie celom poglądowym.

Katalizator platynowy i próżnia pomagają zachować świeżość 
Unikatowy katalizator platynowy rozkłada substancje zapachowe zawarte w mięsie i rybach oraz pomaga zachować 
świeżość. Jest bezobsługowy i nie wymaga wymiany przez cały czas użytkowania chłodziarko-zamrażarki.

Do mięsa, ryb, produktów mlecznych i żywności przetworzonej

Najwyższy poziom innowacji Hitachi! Sekret dłuższej świeżości polega na obniżeniu poziomu tlenu: uszczelniona szuflada 
wytwarza i utrzymuje środowisko o stałym poziomie podciśnienia. Pompa próżniowa odprowadza powietrze oraz 
zmniejsza poziom tlenu, aby uzyskać ok. 0.8 atm (ciśnienia atmosferycznego). Dzięki temu żywność dłużej zachowuje 
świeżość i wartości odżywcze. Szczelna konstrukcja komory zatrzymuje wilgoć wewnątrz, co zapobiega wysuszaniu 
przechowywanej żywności. 

Nowoczesna technologia Hitachi pozwala utrzymać podciśnienie na poziomie 0.8 atm*

SZUFLADA PRÓŻNIOWA

Katalizator platynowy
Składniki zapachowe, 
które wchodzą w kontakt 
z katalizatorem są rozkładane 
na dwutlenek węgla i wodę.

Taca aluminiowaUchwyt blokujący

Uszczelnienie odporne na ciśnienieCiśnienie 
ok. 0.8 atm

Technologia Hitachi
Mini pompa próżniowa 

do odprowadzania powietrza 

Drzwi odporne na ciśnienie

2 strefy temperaturowe

Możesz przechowywać żywność bez mrożenia, wybierając 
tryb Vacuum Sub Zero dla produktów takich jak mięso, ryby 
i przetworzona żywność, oraz tryb Vacuum Chilled dla 
produktów takich jak warzywa i tofu. Dzięki temu, można 
zapobiec pogorszeniu smaku i konsystencji z powodu 
zmrożenia.

Około

-1°C
Vacuum Sub 
Zero Mode

Około

+1°C
Vacuum 

Chilled Mode

Redukuje wysuszanie żywności

Przechowywane produkty wysychają znacznie wolniej. Teraz 
możesz przechowywać otwarte artykuły spożywcze i potrawy 
bez konieczności kłopotliwego owijania ich.

Szuflada próżniowa usuwa 
powietrze z otoczenia 
przechowywanej żywności, 
umożliwiając szybsze 
wchłanianie przypraw*, dzięki 
czemu przygotowywanie 
posiłków zajmuje mniej czasu.

Plasterki szynki (po 24 godzinach) Plasterki sera (po 24 godzinach)

Komora lodówki Szuflada próżniowa Komora lodówki Szuflada próżniowa

*Stopień przenikania może różnić się w zależności od zastosowanego jedzenia lub przyprawy.

Szybkie przyprawianie
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Zachowanie świeżości i wartości odżywczych dzięki katalizatorowi platynowemu (po przechowywaniu 
przez 7 dni w szufladzie na warzywa Aero-care)

* Badania przeprowadzone przez Hitachi. Porównanie szuflady na warzywa Aero-care w nowym modelu oraz szuflady o wysokiej wilgotności (bez katalizatora platynowego) w poprzednim modelu. 
  Efekty mogą się różnić zależnie od modeli i warunków.

Liście sałaty

Zachowanie 
ok. 20% więcej 
polifenoli*

Zachowanie

95.7% 
wilgotności*

Przed

Szpargi Szpinak

Przed

Zachowanie 
ok. 4% więcej 
polifenoli*

Zachowanie

93.8% 
wilgotności*

System kontroli
wilgotności

Osłona wilgoci

SZUFLADA ŚWIEŻYCH WARZYW AERO-CARE

Ulepszona osłona wilgoci dla 
lepszego uszczelnienia

Po zamknięciu drzwi osłona wilgoci pełni funkcję po-
krywy całej komory na warzywa, aby zapewnić lepsze 
uszczelnienie. Stężenie dwutlenku węgla ulega zwięk-
szeniu, a wilgoć pozostaje zamknięta w środku, zapo-
biegając wysychaniu. Nadmiar wilgoci jest odprowa-
dzany na zewnątrz przez system kontroli wilgotności, 
aby utrzymać optymalny poziom i uniknąć kondensacji.

Optymalna wilgotność*¹+Dwutlenek węgla

Moc platyny zapewnia świeżość warzyw i owoców
Moc katalizatora platynowego i unikatowa konstrukcja komory pozwala 
osiągnąć wspaniałe rezultaty. Dzięki zwiększonej produkcji 
dwutlenku węgla, można kontrolować proces respiracji 
warzyw oraz ograniczyć utratę wartości 
odżywczych i świeżości produktów. 
Ponadto, ulepszone i hermetyczne 
uszczelnienie komory umożliwia 
lepsze kontrolowanie wilgotności.

Optymalna wilgotność

Katalizator platynowy
Składniki zapachowe w kontakcie z katalizatorem są 
rozkładane na dwutlenek węgla i wodę.

Katalizator platynowy jest bezobsługowy i nie wymaga wymiany 
przez cały czas użytkowania chłodziarko-zamrażarki.

Rozwiązanie

Miejsce na wysokie produkty

Poziom górny

Poziom 
dolny

Składniki 
zapachowe

Etylen

Dwutlenek 
węgla
Woda

Katalizator platynowy

* Obraz służy wyłącznie celom poglądowym.

Opracowany przez Uniwersytet Hokkaido katalizator platynowy 
skutecznie rozkłada etylen i składniki zapachowe znajdujące 
się wewnątrz lodówki na dwutlenek węgla – nawet w niskich 
temperaturach. Dzięki utrzymaniu wyższego stężenia 
dwutlenku węgla niż w powietrzu technologia katalizatora 

platynowego, tłumi respirację warzyw oraz 
działanie enzymów na powierzchni mięsa 
i ryb, co pozwala zachować świeżość 
i składniki odżywcze.

Profesor Atsushi Fukuoka, 
Catalysis Research Center, 
Hokkaido University

W wyniku wspólnych badań przeprowadzonych przez 
Uniwersytet Hokkaido i Hitachi

Zachowanie 
ok. 12% więcej 
polifenoli*

Zachowanie

86.0%
wilgotności*

Liście Shiso

Przed

Przed

Zachowanie 
ok. 13% więcej 
polifenoli*

Zachowanie

96.6% 
wilgotności*



Wysoka przewodność cieplna zwiększa szybkość odprowadzania ciepła

Taca aluminiowa

Powierzchnia

2.3X
większa niż 
przedtem
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Ciepło

Żywność

Aluminium

*Porównanie rozmiaru tacy aluminiowej do szybkiego mrożenia – 914 cm2 (poprzedni model) oraz aluminiowej tacy do mrożenia bez utraty smaku – 2 149 cm2  (nowy model). Efekty mogą się różnić zależnie od 
modeli i warunków.

Żywność umieszczona na aluminiowej tacy do mrożenia 
bez utraty smaku ulega schłodzeniu szybciej dzięki 
wysokiej przewodności cieplnej metalu. Szybsze 
przekroczenie strefy powstawania kryształków lodu, 
w której wilgoć zawarta w żywności ulega zamrożeniu, 
pozwala ograniczyć tworzenie kryształków lodu, co z kolei 
sprawia, że produkty zachowują doskonały smak.

Propozycja ułożenia produktów

NOWOŚĆ!

Mrożenie bez utraty smaku. Technologia błyskawicznego mrożenia pozwala zatrzymać oryginalną 
barwę, konsystencję, smak oraz wartości odżywcze świeżych i ugotowanych produktów!

Komora zamrażarki składa się z trzech poziomów,
z regularnym zamrażaniem na najniższym poziomie
i Delicious Freezing na górnym poziomie.

Lokalizacja zapewniająca szybki dostęp

DELICIOUS FREEZING

Zachowaj wszystkie wartości odżywcze w zamrażanych produktach spożywczych



Inteligentne wykrywanie temperatury dla ustawienia automatycznego zamrażania

Skuteczność Delicious Freezing

Zawartość witaminy C w brokułach

Stopień 
żelatyzacji (%)

Świeżo 
ugotowany ryż

Regularne 
zamrażanie

Delicoius Freezing

100 93.3 94.7149.8
115.094.7

Wartość początkowa
(mg/100g)

Regularne 
zamrażanie

Surowe brokuły Delicoius Freezing

Zachowanie wartości 
odżywczych warzyw
Gdy czujnik temperatury wykryje ciepłe 
warzywa, automatycznie przełączy 
ustawienie i błyskawicznie zamrozi je 
poza strefę maksymalnego tworzenia 
kryształków lodu. Dzięki temu można 
zachować więcej witaminy C.

Zamknięcie smaku 
w mięsie i rybach
Gdy czujnik temperatury wykryje ciepłe 
mięso, automatycznie przełączy 
ustawienie i błyskawicznie zamrozi je 
poza strefę maksymalnego tworzenia 
kryształków lodu. Pozwala to ograniczyć 
powstawanie skroplin poprzez 
zmniejszenie rozmiaru kryształków, 
w wyniku czego mięso i ryby zachowują 
swój smak.

Utrata skroplin 
0.56g/100g

Standardowe zamrażanie

Widoczne skropliny 
z mięsa

Utrata skroplin 
0.26g/100g

Delicious Freezing

Skropliny z mięsa 
pod kontrolą

DELICIOUS FREEZING

Gdy czujnik temperatury wykryje na tacy ciepłe produkty spożywcze, automatycznie przełączy ustawienie, 
aby błyskawicznie ją zamrozić*.
* Funkcja Delicious Freezing jest włączona fabrycznie. Zużycie energii jest mniejsze o 1.5%, gdy tryb ten jest wyłączony i znajduje się w stanie dużego obciążenia.
  Stopień redukcji energii różni się w zależności od stanu obciążenia i temperatury otoczenia.

Widok z boku 

Komora 
chłodziarki

Szuflada górna
zamrażarki

Szuflada dolna
zamrażarki

Szuflada
na warzywa

Czujnik temperatury

Wykrywa temperaturę nowo umieszczonej żywności 

Delicious Freezing - taca aluminiowa
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Zachowanie oryginalnego 
smaku ryżu
Niższa utrata jakości produktów 
spożywczych dzięki Delicious Freezing. 
Ryż można poddać zamrażaniu, gdy jest 
jeszcze ciepły.* 

*Zaleca się wstępne schłodzenie ryżu do temperatury 
pokojowej.



Balkoniki 
regulowane

Balkoniki 
regulowane

Półki ze szkła 
hartowanego

Półki 
regulowane

Głębokość ok. 45.5cm

Szerokość ok. 72cm

Idealna 
przestrzeń do 
przechowywa-

nia dużych 
naczyń!

Butelki 
z drugiego rzędu 

można wyjąć 
z boku

8

Regulowane półki ze szkła hartowanego

Wysokość około 

155cm* 
od podłogi. Możesz 

łatwo dotrzeć do 
górnej półki.

* Gdy ustawisz wysokość górnej półki na 
środkową część (trzy poziomy)

Kieszonki o regulowanej wysokości
Wysokość można regulować na dwóch poziomach 

zależnie od wielkości produktów spożywczych

KOMORA CHŁODZIARKI

Maksymalna pojemność przechowywania

Elastycznie przechowywanie
Wysokość górnych dwóch półek ze szkła hartowanego oraz 
balkoników w drzwiach można regulować, aby dopasować je do 
wielkości produktów spożywczych oraz własnych potrzeb.

Oryginalne technologie Hitachi

Automatyczne otwieranie drzwi
Wystarczy dotknąć palcem panelu sterowania, a drzwi otworzą 
się automatycznie. Możesz także otworzyć każde drzwi jednym 
dotknięciem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 11.

Potrójny efekt usuwania zapachów

Filtr o potrójnym działaniu zawierający 3 elementy:
węgiel aktywny, zeolit i tlenek manganu eliminuje
niepożądane zapachy i pomaga w zachowaniu
świeżości produktów utrudniając rozwój bakterii.



ok. 45cm 
głębokości

Do przechowywania zamrożonej 
żywności i dużych produktów.

Przechowuj dużą pizzę w całości
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Rurka 
doprowadzająca 
wodę

Wyjmowana 
foremka na lód 
do łatwego 
czyszczenia

Filtr wody

Pompa

Zbiornik automatycznej kostkarki do lodu
W każdej chwili możesz cieszyć się czystym lodem z butelkowanej wody, 
która przepływa przez filtr wody. Bez kłopotliwej instalacji hydraulicznej 
i bez podłączenia do kranu. Pompa wodna i wewnętrzna instalacja 
nie wymagają konserwacji.

Przygotuj kostki lodu, po prostu napełnij zbiornik wody automatycznej 
kostkarki do lodu. Lodówka nie wymaga podłączenia do instalacji hydraulicznej.

Możliwość użycia wody mineralnej.*
* Zaleca się stosowanie wody o twardości 
  poniżej 100 mg / l.

Automatyczna kostkarka

Wyjmowana foremka na lód
Łatwe czyszczenie wodą

Czas przygotowania 12 kostek lodu

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Oryginalne technologie Hitachi
Automatycznie otwierana szuflada 
(Dolna szuflada zamrażarki)
Szuflada wysuwa się bez wysiłku, 
nawet jeśli jest zapełniona i ciężka.
         Szczegóły na str. 11

Dolna szuflada zamrażarki

Górna szuflada zamrażarki
Miejsce na produkty 
codziennego użytku.

Pionowa przestrzeń do przechowywania
(wysokość ok. 23,5 cm)

Do przechowywania wysokich butelek.

Dla małych produktów w zamykanych 
pudełkach i torebkach na mrożonki

2 poziom, 
ok. 8 cm 

głębokości

Delicious Freezing
1 poziom, 
ok. 5 cm 

głębokości

Duża pojemność
Dzięki dużej pojemności można 
przechowywać żywność odpowiadającą 
około pięciu koszykom na zakupy.

Dla codziennego gotowania i łatwego zamrażania.

Zapas Porcje śniadaniowe Gotowane warzywa

3 poziom, 
ok. 14 cm 
głębokości

Dla większych 
produktów mrożonych

Tryb normalny
120 minut

Tryb Quick
  80 minut



• Oświetlenie LED (wewnątrz lodówki): 
 oświetlenie przyciemnia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez 30 
 sekund, aby skłonić użytkownika do szybkiego zamknięcia drzwi.

• Temperatura (we wszystkich komorach)
 pozostaje stabilna, ale lodówka chłodzi komory z mniejszą intensywnością, 
 czyli jest bardziej wrażliwa na otwieranie / zamykanie drzwi.

• Kontrolowana praca sprężarki:
 obniża prędkość obrotową sprężarki.

W trybie oszczędzania moc chłodzenia jest obniżana, aby zapewnić ograniczenie zużycia energii.

• Alarm drzwi:
 włącza się szybciej, tj. gdy drzwi pozostaną otwarte przez 30 sekund
  (w trybie normalnym po 1 minucie).

Włączenie trybu oszczędzania (Energy Saving) 
nadzoruje następujące, cztery funkcje:

Tryb oszczędzania
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Wprowadzono szereg zaawansowanych technologii, takich jak chłodzenie recyklingiem szronu, próżniowe panele izolacyjne oraz nowe 
technologie, które zapewniają dodatkową energooszczędność jak inteligentne sterowanie Eco.

Technologia Hitachi z efektywnym wykorzystaniem szronu do chłodzenia

Chłodzenie szronem 
w skraplaczu opiera 
się na tej samej 
zasadzie co 
chłodzenie lodem

Wentylator
chłodzenia

Regularne chłodzenie

Sprężarka ON

Skraplacz

Chłodzenie recyklingiem szronu

Sprężarka OFF

Frost

Skraplacz

Moisture

Wentylator
chłodzenia

Chłodzenie recyklingiem szronu
Gdy sprężarka nie działa, szron powstający w skraplaczu 
w trakcie pracy jest wykorzystywany do chłodzenia 
chłodziarki i szuflad warzywnych. Szron powoduje 
zużycie energii, lecz rozmrażanie za pomocą 
grzałek pozwala to zredukować. Chłodzenie 
za pomocą szronu powstałego w skraplaczu 
opiera się na tej samej zasadzie co chłodzenie 
lodem. W konwencjonalnych systemach 
chłodzenia szron powstający w skraplaczu 
po prostu topi się i jest odrzucany. W trybie 
chłodzenia szronem z technologią Hitachi, 
schłodzone powietrze wytwarzane przez 
szron jest poddawane recyklingowi poprzez 
wysyłanie do chłodziarki i komór warzywnych 
w celu ich schłodzenia, nawet gdy sprężarka 
nie pracuje. Dzięki temu systemowi zmniejsza 
się zużycie energii.

Duża pojemność i energooszczędność
Zastosowanie tradycyjnej pianki uretanowej 
w połączeniu z wydajnymi próżniowymi 
panelami izolacyjnymi zapewnia zarówno 
dużą pojemność lodówki, jak i oszczędność 
energii.

Kompaktowa, wydajna sprężarka

Powłoka zewnętrzna

Powłoka wewnętrzna

Wełna szklana Włókno 
szklane ok. 4μm Image

Oryginalne, próżniowe panele izolacyjne (VIP) Hitachi

Precyzyjna sprężarka inwerterowa o wysokiej wytrzymałości dokładnie dostosowuje moc chłodzenia od wysokiej 
do niskiej. Jest w stanie zapewnić wyjątkowo mocne chłodzenie, generując dużą objętość schłodzonego 
powietrza, a jednocześnie zapewniając efektywne niskie chłodzenie. W zależności od warunków wewnątrz 
i na zewnątrz lodówki zapewnia optymalną moc chłodzenia przez cały czas.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Redukuje zużycie prądu o około 10 – 12% w porównaniu do pracy standardowej. (Temperatura pokojowa 16°C – 32°C)

Lampka włącza się, gdy praca 
urządzenia jest stosunkowo stabilna. 
Gaśnie, gdy praca lodówki jest bardziej 
intensywna na przykład podczas 
szybkiego zamrażania. 

oznaczenie działania 

Wygodne inteligentne sterownie Eco

Wskaźnik inteligentnej 
obsługi
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Specyfikacja

Pojemność netto mierzona zgodnie z normą ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Standard 
(ISO Storage Volume). Kolorystyka rzeczywistych produktów może różnić się od przedstawionych w tym katalogu. 

*1 Z wyłączeniem uchwytu i osłony na nogi

Kolor

Model 

Drzwi/Szuflady

Pojemność netto
[L]

Pojemność brutto
[L]

Szuflady 
zamrażarki

Komora 
chłodziarki

Inne cechy

Wymiary: S x W x G *1

Szuflada 
na warzywa 

Crystal Black (XK) 
Crystal Mirror (X)

825 x 1.833 x 728

R-X670GE

319

126
44

722

206
27

525
317

85
16

101
6

Komora chłodziarki

Szuflada świeżych warzyw
Szuflada próżniowa

Całkowita 

Szuflady zamrażarki (górna i dolna)
Szuflada na kostki lodu

Smart Lifestyle Memory

Chłodzenie recyklingiem szronu
Inteligentne sterowanie Eco

Potrójny filtr przeciwzapachowy

Ekran dotykowy

Klasa energochłonności A++

Tryb oszczędzania energii

Całkowita 
Komora chłodziarki

Szuflada świeżych warzyw
Szuflada próżniowa

Szuflady zamrażarki (górna i dolna)
Szuflada na kostki lodu

Automatyczne drzwi
Powierzchnia ze szkła hartowanego

Automatyczne szuflady

Delicious Freezing
(Bardzo duża taca aluminiowa + Auto Sensor)

Quick Freezing - szybkie mrożenie 
Tryb zamrażania w niskiej temperaturze
Automatyczna kostkarka do lodu

3-poziomowa szuflada zamrażarki & miejsce 
na wysokie produkty (dolny poziom zamrażarki)

Szuflada świeżych warzyw Aero-care

Regulowane półki i balkoniki
Półki ze szkła hartowanego (dwie górne)
Szuflada próżniowa

Wspaniałe automatyczne drzwi
Technologia automatycznych drzwi sprawia, że otwieranie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Drzwi można otworzyć automatycznie 
jednym naciśnięciem przycisku, nawet gdy lodówka i zamrażarka są wypełnione po brzegi.

PERFEKCYJNA KONSTRUKCJA

Automatyczne drzwi

Drzwi po drugiej stronie otworzą się automatycznieDrzwi po dotkniętej stronie otworzą się 

Każde drzwi 
otwiera jedno 

dotknięcie

Przesuń palec, aby 
otworzyć dwoje 

drzwi Drzwi po dotkniętej stronie otworzą się pierwsze

Automatyczne 
szuflady
(Dolna szuflada 
zamrażarki/Szuflada na 
warzywa)

Automatyczne 
szuflady wysuwają 
się bez wysiłku 
jednym dotknięciem, 
nawet gdy są w pełni 
załadowane.

Ekran dotykowy
Zazwyczaj lodówka 
ma wyrafinowany 
wygląd bez 
widocznego panelu 
sterowania. Dotknij 
przycisku MENU, 
a panel sterowania wyświetli się by kontrolować ustawienia 
bez konieczności otwierania drzwi.

Odporne na zarysowania drzwi kryształowe

Do drzwi zastosowano szkło hartowane odporne na zarysowania i łatwe 
do czyszczenia.

*Jeśli ściana lub mebel znajduje się przed lodówką, pozostawiając za mało miejsca, 
drzwi komory lodówki nie mogą być całkowicie otwarte. Upewnij się, że z boku 
lodówki jest wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić oddawanie ciepła.

Wygodna instalacja
Lewy i prawy narożnik drzwi jest zaokrąglony, dzięki czemu 
nie wystają zbytnio na zewnątrz, gdy są otwarte. Ta funkcja 
projektowania pozwala dopasować drzwi lodówki do 
wbudowanych szafek kuchennych i frontów innych mebli, 
aby uzyskać płaski układ. Możesz cieszyć się zgrabnym 
montażem blisko ściany, nie wymagając dużo miejsca, aby 
umożliwić otwieranie i zamykanie drzwi.*
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