Chłodziarko-zamrażarki 2020

CIESZ SIĘ SMAKEM ŚWIEŻOŚCI
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Technologia Hitachi wydajnego chłodzenia oraz wyjątkowej oszczędności energii

Dual Fan Cooling

Dwa wentylatory dedykowane dla każdej z komór
Dual Fan Cooling umożliwia niezależny nawiew zimnego powietrza zarówno do komory chłodziarki
jak i zamrażarki, czego nie może zapewnić pojedynczy wentylator. Zastosowanie dwóch oddzielnych
wentylatorów zapewnia oszczędność energii oraz szybkie i efektywne chłodzenie, wspierane przez
czujnik Eco Thermo-Sensor, który wykrywa wszelkie zmiany temperatury.

Wentylator
zamrażarki

Wentylator
chłodziarki

Sprężarka
inwerterowa

Wydajna sprężarka inwerterowa

Dzięki sterowaniu przez mikrokomputer zapewnia wyjątkowo wydajne chłodzenie poprzez generowanie dużej
ilości schłodzonego powietrza przy niskim poborze mocy.

Oszczędność energii
Najwyższa klasa energetyczna
to zasługa technologii, która
minimalizuje straty energii poprzez
kontrolę ilości zimnego powietrza
dostarczanego do poszczególnych
komór chłodziarko-zamrażarki.

Potężne chłodzenie
Nawet jeśli temperatura otoczenia dochodzi do 60°C,
wszystkie produkty w lodówce są nadal dokładnie
chłodzone.
Chłodzi nawet w
*Badania przeprowadzone przez Hitachi.
Warunki testu:
temperatura otoczenia 60°C i stabilne warunki wewnątrz
urządzenia bez otwierania i zamykania drzwi.
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Dual Sensing Control
Chłodziarko-zamrażarki Hitachi posiadają dwa czujniki Eco Thermo-Sensor, jeden
w komorze zamrażarki, a drugi w komorze chłodziarki. Czujniki wykrywają wszelkie
zmiany temperatury w każdej z komór co umożliwia utrzymanie idealnych temperatur
w każdej z komór przez cały czas użytkowania.

Idealna
temperatura
zamrażarki
ok.

-18oC

Idealna
temperatura
chłodziarki
ok.

3oC

* Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy.
* Ilustrowane specyfikacje dotyczą modeli z górną zamrażarką. Opisane funkcje są związane z tymi modelami.

Bez stabilizatora

Bezpieczeństwo produktów
W przypadku awarii temperatura w komorze
zamrażarki jest utrzymywana na poziomie
pozwalającym na zachowanie świeżości produktów

Nawet bez specjalnego stabilizatora,
chłodziarki inwerterowe Hitachi mogą
działać przy dużych wahaniach napięcia.

Zdolność utrzymania
temperatury

Chłodzi przy dużych
wahaniach napięcia
*Badania przeprowadzone przez
Hitachi. Warunki pracy mogą się
różnić w zależności od sytuacji.

nawet podczas awarii

*Badania przeprowadzone przez
Hitachi. Czasy przechowywania
mogą się różnić w zależności od
modelu.

Wahania napięcia w sieci
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Seria chłodziarko-zamrażarek Hitachi Luxury Side by Side, zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii.
Dzięki najnowocześniejszej technologii, chłodziarko-zamrażarki Hitachi oferują łatwość użytkowania, wygodny
dostęp, doskonałą jakość, a ich wyjątkowa konstrukcja i imponująca pojemność sprawiają, że są prawdziwym
skarbem w Twojej kuchni.
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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

R-M700VAGRU9X
3 Drzwi
Pojemność: brutto 633 l. / netto 569 l.

Komora chłodziarki

Charakterystyka

• Zbiornik wody z filtrem
• Półka na butelki i wino
• Półki ze szkła hartowanego
• Szybkie chłodzenie
• Oświetlenie LED
• Balkonik na nabiał

• Sprężarka z technologią
inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Dozownik lodu i zimnej wody
• VIP (panel o wysokiej
izolacyjności)
• Automatyczne otwieranie drzwi
• Szuflada próżniowa
• Eco Monitoring Sensor
(zbliżeniowy czujnik pracy)
• Sterowanie elektroniczne
• Eco Thermo-Sensor
• Ekran dotykowy
• Potrójny filtr przeciw zapachowy
(Triple Power Filter)
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Komora świeżości na warzywa
• Oddzielna komora na świeże warzywa
• Szuflady o wysokim poziomie wilgotności
• Oświetlenie LED

Komora zamrażarki
• Automatyczna kostkarka do lodu
• Szybkie zamrażanie
• Półki ze szkła hartowanego
• Oświetlenie LED

Komora
zamrażarki

Komora
chłodziarki

Szuflada
próżniowa

Wymiary (mm)

Dostępne kolory:
ok.
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Glass Bronze (GBZ)

Diamond (DIA)

Mirror (MIR)

ok.

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora świeżości
na warzywa

Świeże potrawy to znak firmowy najlepszych kucharzy szuflada próżniowa

Świeże produkty spożywcze
dzięki szufladzie próżniowej

Technologia zachowywania świeżości
utrzymuje ciśnienie na poziomie 0,8 atm

Sekretem dłuższego zachowania świeżości jest obniżony
poziom tlenu wokół produktów spożywczych. Oryginalny
system zachowania świeżości Hitachi odprowadza powietrze z
szuflady i utrzymuje obniżone ciśnienie do poziomu ok. 0,8 atm.
Przechowane w ten sposób mięso, ryby, sery, oraz inne produkty
zachowują świeżość i wartości odżywcze.

Innowacja Hitachi w najlepszym wydaniu: szuflada, w której panuje obniżone
ciśnienie. Specjalna pompa próżniowa wysysa z szuflady powietrze przez
co redukuje poziom tlenu w szufladzie. Praca pompy jest regulowana
automatycznie i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia na poziomie 0,8 atm.
* Dzięki zastosowaniu technologii próżniowej powstaje przestrzeń, w której ciśnienie jest niższe od atmosferycznego. Ciśnienie w komorze
próżniowej wynosi około 0,8 atm., czyli poniżej poziomu ciśnienia atmosferycznego – firma Hitachi określa to mianem technologii próżniowej.

Zachowanie wartości odżywczych

Żyj zdrowo. Środowisko o obniżonym ciśnieniu zapobiega utlenianiu i pozwala zachować wartości odżywcze produktów spożywczych.
Poziom DHA w makreli
przechowywanej przez 3 dni

Zawartość witaminy C
w ananasach przechowywanych przez 3 dni

Badania i raport zostały przygotowane przez Suranaree
University of Technology

100%

Wartość początkowa
2.71g/100g

93%

Komora chłodziarki

97%

Szuflada próżniowa

*Rezultaty mogą się różnić w zależności od poziomu świeżości przechowywanych produktów spożywczych. Szuflada
próżniowa nie ma wpływy na datę przydatności do spożycia ani nie gwarantuje zachowania wskazanego okresu
trwałości.
Dane na wykresie obliczone przez Hitachi.

Badania i raport zostały przygotowane przez Suranaree
University of Technology

100%

Wartość początkowa
3.61g/100g

63%

Komora chłodziarki

81%

Szuflada próżniowa

*Rezultaty mogą się różnić w zależności od poziomu świeżości przechowywanych produktów spożywczych. Szuflada próżniowa
nie ma wpływy na datę przydatności do spożycia ani nie gwarantuje zachowania wskazanego okresu trwałości.
Dane na wykresie obliczone przez Hitachi.

Zachowanie świeżości

Żywność zachowuje optymalną wilgotność oraz oryginalne smaki i tekstury bez konieczności owijania w folię, dzięki czemu możesz codziennie
cieszyć się potrawami o najwyższej świeżości.
Szynka w plasterkach

94,9%

Szuflada
próżniowa

32,8%

Komora
chłodziarki

Ser w plasterkach

98,6%

Szuflada
próżniowa

68,6%

Komora
chłodziarki

Łosoś

96,8%

Szuflada
próżniowa

Sałata dębolistna

73,1%

Komora
chłodziarki

96,9%

Szuflada
próżniowa

67,3%

Komora
chłodziarki

*Badanie poziomu zachowania wilgoci przeprowadzone przez Hitachi.

Szybkie wchłanianie się przypraw

Szybkość wchłaniania przypraw

Obniżenie ciśnienia powietrza w szufladzie pozwala na szybsze wchłanianie się
przypraw. Pozwala to skrócić czas potrzebny na przyprawianie, marynowanie i
suszenie potraw i produktów spożywczych, dzięki czemu zostaje więcej czasu
na jedzenie!
*Badania przeprowadzone przez Hitachi. Rezultaty mogą się różnić w zależności od poziomu świeżości przechowywanych produktów
spożywczych.

Szuflada próżniowa

Komora chłodziarki
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Przełom w oszczędzaniu energii
Czujnik Eco Monitoring Sensor
Eco Monitoring Sensor wykrywa, czy użytkownik znajduje
się w pobliżu urządzenia i automatycznie włącza / wyłącza
tryb oszczędzania energii. Funkcja jest szczególnie
przydatna, gdy opuszczasz dom na dłuższy okres.

VIP - technologia próżniowych paneli
izolacyjnych

VIP

VIP - to cienkie panele, w środku których znajduje się komora próżniowa.
Żeby panel się nie zapadł w sobie - wypełniony jest matą z włókna szklanego
zapewniającą bardzo wysoka izolacyjność cieplną - znacznie wyższą niż w przypadku
standardowego materiału izolacyjnego, jakim jest pianka poliuretanowa. Panele
zapobiegają przedostawanie się ciepła do wnętrza lodówki, co pozwala uzyskać
ogromną oszczędność energii. W przypadku awarii zasilania niska, bezpieczna
temperatura wewnątrz lodówki utrzymywana jest przez 15 godzin. To najlepszy
sprawdzian skuteczności izolacji cieplnej.

Włókno szklane ok. 4μm

* Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Badania przeprowadzone przez Hitachi. Testy porównawcze przeprowadzono z wykorzystaniem całej linii
produktów Hitachi.

Podwójny system obiegu powietrza umożliwia niezależny nawiew zimnego powietrza
do komory chłodziarki i zamrażarki, czego nie może zapewnić pojedynczy wentylator.
Zastosowanie 2 wiatraków zapewnia szybką i efektywną cyrkulację zimnego powietrza
generowanego poprzez wydajny inwerter.

Oszczędność energii

Szybkie chłodzenie

Bez stabilizatora

Bezpieczeństwo produktów

* Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Badania przeprowadzone przez Hitachi. Testy porównawcze przeprowadzono z wykorzystaniem całej linii
produktów Hitachi.
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Szybkie chłodzenie

Skuteczne usuwanie zapachów

Jeśli chcesz szybko i skutecznie schłodzić produkty spożywcze
włącz funkcję szybkiego chłodzenia, przyspieszając osiągnięcie
pożądanej temperatury o ok. 19%.

Filtr powietrza o potrójnej mocy
Filtr powietrza o potrójnej mocy usuwa substancje zapachowe
oraz 99% bakterii.

*Badania przeprowadzone przez Hitachi. Porównanie spadku temperatury w lodówce z włączoną i wyłączona funkcją
szybkiego chłodzenia.

*Badania przeprowadzone przez Hitachi. Rodzaje zapachów: merkaptan metylowy, amoniak, aldehyd octowy,
trimetyloamina, propanal, heksanal i kwas octowy.
*Filtr zapewnia również działanie sterylizujące. Dzięki połączeniu właściwości węgla aktywnego, zeolitu i tlenku manganu
(katalizatora) filtr z czasem znacznie zmniejsza zawartość substancji zapachowych. Organizacja badawcza: Boken Quality
Evaluation Institute. Metoda badania: Metoda przyczepności folii (JISZ2801). Nazwa elementu przetwarzającego: Filtr.
Metoda sterylizacji: zastosowanie katalizatora utleniającego do filtra. Temat: Bakterie uwięzione w filtrze. Wyniki badania:
w ciągu 24 godzin usunięto 99% bakterii przy użyciu samego filtra. Brak wpływu na środowisko i produkty spożywcze
znajdujące się wewnątrz lodówki.

Zaprojektowane dla Twojej wygody
Automatyczne drzwi
Technologia automatycznie otwieranych drzwi sprawia, że dostęp do wnętrza lodówki
jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeden przycisk pozwala otworzyć drzwi na 2
sposoby, nawet gdy masz obie ręce zajęte, a balkoniki w drzwiach są zapakowane po
brzegi.

Dotknij przycisku

otwórz drzwi zamrażarki lub lodówki

Przesuń palcem

po przycisku, aby jednocześnie otworzyć
drzwi zamrażarki i lodówki

Sterowanie dotykowe

Eleganckie wnętrze

Dzięki sterowaniu za pomocą płaskiego, szklanego panelu
dotykowego ustawienia można zmienić jednym dotknięciem.
Wystarczy przetrzeć powierzchnię ze szkła hartowanego, aby ją
oczyścić.

Wnętrze lodówki zostało zaprojektowane w stylowy sposób,
z wygodnym, jasnym i energooszczędnym oświetleniem LED,
gustowną półką na wino oraz dodatkową przestrzenią do
przechowywania. Aluminiowy panel sprawia, że jasna komora
nabiera luksusowego charakteru.

Czysta, zimna woda i lód z wody
butelkowanej
Dozownik zimnej wody, lodu i lodu kruszonego.
Wystarczy nalać wody do zbiornika o pojemności 3,2 l. Dozownik
serwuje schłodzoną wodę oraz automatycznie tworzy lód. Dzięki
takiemu rozwiązaniu lodówkę można zainstalować praktycznie
wszędzie, bez kłopotliwych rurek doprowadzających wodę do
lodówki.

Komora świeżości z podwyższonym
poziomem wilgotności
Oddzielna komora na świeże warzywa
Aby zapewnić długotrwałą świeżość, w komorze utrzymywany jest
wysoki poziom wilgotności – około 90%*. Lodówka wyposażona jest
w potrójny filtr, który oczyszcza powietrze krążące w jej wnętrzu. Dzięki
filtrowi o potrójnej mocy (Triple Power Filter) w każdej komorze zawsze
znajduje się czyste powietrze, wolne od przenoszonych zapachów.
* Badania przeprowadzone przez Hitachi. Wyniki różnią się w zależności od ilości i rodzaju warzyw.
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Side by Side

R-S700GPRU2
2 Drzwi
Pojemność: brutto 651 l. / netto 589 l.

Komora chłodziarki
• Zbiornik wody z filtrem

• Półki ze szkła hartowanego
• Oświetlenie LED
• Balkonik na nabiał

Dostępne kolory:

Glass Black (GBK)

Komora
zamrażarki

Komora
chłodziarki

Glass Silver (GS)

Komora świeżości na warzywa
• Szuflady o wysokim poziomie wilgotności
Komora zamrażarki
• Automatyczna kostkarka do lodu
• Półki z hartowanego szkła
• Oświetlenie LED
• Szybkie zamrażanie

Charakterystyka
• Sprężarka z technologią inwerterową
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• Dual Fan Cooling
• Dozownik lodu i zimnej wody
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Thermo-Sensor
• Ekran dotykowy
• Filtr Nano Titanium
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Wymiary (mm)

ok.

ok.

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora świeżości
na warzywa

Świeżość
Dozownik lodu i zimnej wody
Wystarczy wlać czystą wodę do zbiornika w chłodziarce, a Twoje
urządzenie przygotuje kostki lodu i zimną wodę. Zbiornik mieści
aż 4 l. wody, można go łatwo wyjąć i oczyścić. Dzięki takiemu
rozwiązaniu lodówkę można zainstalować praktycznie wszędzie,
bez kłopotliwych rurek doprowadzających wodę do lodówki.

Nano Titanium
Filtr Nano Titanium to najnowocześniejsza technologia wykorzystująca katalizator TiO2 do działania
przeciwbakteryjnego, przeciw pleśni i do usuwania niepożądanych zapachów. Filtr jest bezobsługowy i nie
zużywa energii elektrycznej.

Elegancki design

Ekran dotykowy

Dodatkowa przestrzeń w zamrażarce

Płaski, szklany panel sterowania umożliwia zmianę
ustawień za pomocą dotyku. Czysta ściereczka wystarczy,
aby oczyścić powierzchnię szkła hartowanego.

Umieszczenie pojemnika na kostki lodu w drzwiach umożliwia
przechowywanie produktów aż do górnej części komory
zamrażarki. Teraz możesz cieszyć się dużą (18 l.), dodatkową
przestrzenią w zamrażarce.
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Dolna zamrażarka

Lodówki Hitachi z zamrażarką na dole wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. To najlepszy
wybór do Twojej kuchni.
Troska o środowisko naturalne i zastosowanie najlepszych materiałów sprawiają, że dzięki lodówkom Hitachi możesz
codziennie cieszyć się smakiem świeżości!
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R-WB640VRU0 (GBK)

R-WB800PRU6Χ - XGR

R-WB561PRU9 - GBK

R-BG410PRU6X - XGR
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French Door / Dolna zamrażarka

R-WB640VRU0
4 Drzwi
Pojemność: brutto 638 l. / netto 569 l.

Komora chłodziarki
• Komora uniwersalna: chłodziarka

lub zamrażarka
• Szuflada Select Case z regulowaną
wilgotnością (warzywa lub nabiał)
• Szuflady do przechowywania
świeżych warzyw
• Mała szufladka podręczna
• Zbiornik na wodę do kostkarki
• Balkoniki na drzwiach
• Oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego
• Funkcja szybkiego chłodzenia
(Quick Cooling)

Zamrażarka
• Automatyczna kostkarka z

pojemnikiem na kostki lodu
• Szuflady (2)
• Wysuwana półka Slide Shelf (1)
• Funkcja szybkiego zamrażania
(Quick Freezing)

Charakterystyka
• Sprężarka z technologią inwerterową

Komora świeżości
na warzywa

Komora chłodziarki

• Dual Fan Cooling
• Kostkarka automatyczna
(bez dozownika)
• VIP (panel o wysokiej izolacji cieplnej)
• Szuflada próżniowa
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Thermo-Sensor
• Inwerterowy wentylator obiegu
powietrza
• Ekran dotykowy
• Potrójny filtr przeciw zapachowy
(Triple Power Filter)
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Szuflada
regulowanej
wilgotności
Szuflada
próżniowa

Wymiary (mm)

Dostępne kolory:
ok.
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Glass Black (GBK)

Glass Mauve Gray (GMG)

ok.

R-WB640VRU0
Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora uniwersalna

Komora zamrażarki

Świeże potrawy to znak firmowy najlepszych kucharzy szuflada próżniowa

Świeże produkty spożywcze
dzięki szufladzie próżniowej

Sekretem dłuższego zachowania świeżości jest obniżony
poziom tlenu wokół produktów spożywczych. Oryginalny
system zachowania świeżości Hitachi odprowadza powietrze
z szuflady i utrzymuje obniżone ciśnienie do poziomu ok. 0,8
atm. Przechowane w ten sposób mięso, ryby, sery, oraz inne
produkty zachowują świeżość i wartości odżywcze.

Zachowanie
wartości
odżywczych
Żyj zdrowo. Środowisko
o obniżonym ciśnieniu
zapobiega utlenianiu
i pozwala zachować
wartości odżywcze
produktów spożywczych.

Poziom DHA w makreli
przechowywanej przez 3 dni

Badania i raport zostały przygotowane przez
Suranaree University of Technology

Technologia zachowywania świeżości
utrzymuje ciśnienie na poziomie 0,8 atm

Innowacja Hitachi w najlepszym wydaniu: szuflada, w której panuje obniżone
ciśnienie. Specjalna pompa próżniowa wysysa z szuflady powietrze przez
co redukuje poziom tlenu w szufladzie. Praca pompy jest regulowana
automatycznie i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia na poziomie 0,8 atm.

* Dzięki zastosowaniu technologii próżniowej powstaje przestrzeń, w której ciśnienie jest niższe od atmosferycznego. Ciśnienie w komorze
próżniowej wynosi około 0,8 atm., czyli poniżej poziomu ciśnienia atmosferycznego – firma Hitachi określa to mianem technologii próżniowej.

Zawartość witaminy C w ananasach
przechowywanych przez 3 dni

Badania i raport zostały przygotowane przez Suranaree
University of Technology

Zawartość witaminy C w owocach
papaja przechowywanych przez 7 dni
Badania zostały przygotowane przez Hitachi

Wartość
początkowa
2.71g/100g
Komora
chłodziarki

Wartość
początkowa
3.61g/100g
Komora
chłodziarki

Wartość
początkowa
56.6g/100g
Komora
chłodziarki

Szuflada
próżniowa

Szuflada
próżniowa

Szuflada
próżniowa

*Rezultaty mogą się różnić w zależności od poziomu świeżości przechowywanych produktów spożywczych. Szuflada próżniowa nie ma wpływy na datę przydatności do spożycia ani nie gwarantuje zachowania wskazanego okresu trwałości.
Dane na wykresie obliczone przez Hitachi.

Opcja 2 temperatur w szufladzie
Teraz możesz chłodzić produkty tak jak chcesz. Przechowuj żywność w szufladzie bez konieczności
zamrażania. Wybór odpowiedniej temperatury dla przechowywanych produktów zapobiega
pogorszeniu smaku i tekstury.

Szybkość wchłaniania przypraw

Szybkie wchłanianie się przypraw
Obniżenie ciśnienia powietrza w szufladzie pozwala na szybsze wchłanianie się przypraw.
Pozwala to skrócić czas potrzebny na przyprawianie, marynowanie i suszenie potraw i
produktów spożywczych, dzięki czemu zostaje więcej czasu na jedzenie!
*Badania przeprowadzone przez Hitachi. Rezultaty mogą się różnić w zależności od poziomu świeżości przechowywanych produktów spożywczych.

Zachowanie świeżości
Żywność zachowuje optymalną wilgotność
oraz oryginalne smaki i tekstury bez
konieczności owijania w folię, dzięki czemu
możesz codziennie cieszyć się potrawami o
najwyższej świeżości.
*Badania przeprowadzone przez Hitachi.

Szynka w plasterkach

94,9%

Szuflada
próżniowa

32,8%

Komora
chłodziarki

Szuflada próżniowa

Ser w plasterkach

98,6%

Szuflada
próżniowa

68,6%

Komora
chłodziarki

Komora chłodziarki

Łosoś

96,8%

Szuflada
próżniowa

Sałata dębolistna

73,1%

Komora
chłodziarki

96,9%

Szuflada
próżniowa

67,3%

Komora
chłodziarki

Jagnięcina przechowywana przez 7 dni

Zachowanie smaku
Zachowanie oryginalnych smaków i tekstur, bez konieczności
zamrażania oraz zminimalizowanie wycieku soków pozwala cieszyć
się smakiem świeżych i pysznych potraw.
* Testowane przez Hitachi. Efekty mogą się różnić w zależności od rodzaju i świeżości przechowywanych produktów
spożywczych. Przechowywanie w szufladzie nie wpływa, na termin przydatności do spożycia.

Wyciek soków 0,37 g / 100 g
Szuflada próżniowa (tryb pracy Sub-Zero, tj. ok. -10C)

Wyciek soków 0,69 g / 100 g
Komora zamrażarki (naturalne rozmrażanie)
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Dopasuj do
potrzeb
Komora uniwersalna
Jedna z komór umożliwia dostosowanie
ustawień do 4 różnych trybów pracy
w zależności od potrzeb dotyczących
przechowywania i stylu życia.

Komora
uniwersalna

Głębokie mrożenie -18 do -20°C

Chłodzenie / Mięso 1°C

Lody i mrożonki

Chcesz oddzielić mrożone pikantne potrawy od lodów? Możesz
zmienić komorę w zamrażarkę
wybierając to ustawienie.

Delikatne zamrażanie -3°C

Mięso i ryby

Wybierz to ustawienie, aby mięso i
ryby były świeże; możesz je łatwo i
szybko przygotować bez potrzeby
rozmrażania.

Nabiał i Mięso

Utrzymuj nabiał, mięso i świeże
produkty w idealnej temperaturze
1°C.

Chłodzenie 3°C

Napoje i produkty spożywcze

Brakuje Ci miejsca na napoje
i produkty spożywcze? Teraz
możesz mieć dodatkowe miejsce
do przechowywania ich w
chłodziarce w temperaturze 3°C.

Szybko przygotuj potrawy przechowywane w temperaturze -30C bez potrzeby ich rozmrażania.

Łatwe krojenie

Delikatnie zamrożone produkty są
łatwe do krojenia.

Szuflady świeżości

Oddzielne szuflady na warzywa
W celu zapewnienia długotrwałej świeżości, każda szuflada utrzymuje
wilgotność na optymalnym poziomie ok. 90%. Świeże powietrze w
szufladach nie przenosi zapachów dzięki filtrowi powietrza o potrójnej
sile działania.

Łatwe dzielenie na porcje
Wystarczy wziąć potrzebną ilość.

* Testowane przez Hitachi. Efekty mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju warzyw.

Gotuj bez potrzeby rozmrażania.

Optymalne przechowanie
Szuflada z regulowaną wilgotnością

Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę
i wilgotność w szufladzie do przechowywania produktów świeżych,
lub paczkowanych.

Produkty
paczkowane
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Gotuj natychmiast

Warzywa

Przełom w oszczędzaniu energii
VIP - technologia próżniowych
paneli izolacyjnych
VIP - to cienkie panele, w środku których znajduje się komora
próżniowa. Żeby panel się nie zapadł w sobie - wypełniony
jest matą z włókna szklanego zapewniającą bardzo wysoka
izolacyjność cieplną - znacznie wyższą niż w przypadku
standardowego materiału izolacyjnego, jakim jest pianka
poliuretanowa. Panele zapobiegają przedostawanie się ciepła
do wnętrza lodówki, co pozwala
uzyskać ogromną oszczędność energii.
W przypadku awarii zasilania niska,
bezpieczna temperatura wewnątrz
lodówki utrzymywana jest przez 15
godzin. To najlepszy sprawdzian
skuteczności izolacji cieplnej.

Układ chłodniczy ze sprężarką inwerterową i dwoma wentylatorami
obiegu powietrza umożliwia niezależny nawiew zimnego powietrza
zarówno do komory chłodziarki jak i zamrażarki, czego nie może
zapewnić pojedynczy wentylator. Zastosowanie dwóch oddzielnych
wentylatorów zapewnia oszczędność energii oraz szybkie i
efektywne chłodzenie, wspierane przez czujnik Eco Thermo-Sensor,
który wykrywa wszelkie zmiany temperatury.
* Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

*Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Badania
przeprowadzone przez Hitachi. Testy porównawcze
przeprowadzono z wykorzystaniem całej linii produktów
Hitachi.

Szybkie
chłodzenie

Duża komora,
ale łatwa w użyciu

Zaprojektowany
dla Twojej
wygody

Design klasy
Premium

Jeśli chcesz szybko i skutecznie
schłodzić produkty spożywcze
włącz funkcję szybkiego
chłodzenia, przyspieszając
osiągnięcie pożądanej
temperatury o ok. 19%.

Dzięki sterowaniu za pomocą
płaskiego, szklanego panelu
dotykowego ustawienia można
zmienić jednym dotknięciem.
Wystarczy przetrzeć powierzchnię
ze szkła hartowanego, aby ją
oczyścić.

Częściej używana chłodziarka znajduje się w
górnej części urządzenia co ułatwia obsługę i
zapewnia szerokie pole widzenia. Nawet przy
dużej ilości przechowywanych produktów
wystarczy jedno spojrzenie, aby znaleźć
wszystko, co potrzebujesz.

Wnętrze lodówki ma luksusowy
charakter. Elementy aluminiowe, jasne i
energooszczędne oświetlenie LED, czy
gustowna półka na wino podkreślają
elegancję wnętrza. Dzięki idealnie
płaskiej powierzchni drzwi z ukrytymi
uchwytami lodówka harmonijnie
wpisuje się w design kuchni.

Skuteczne usuwanie zapachów
Filtr powietrza o potrójnej mocy

Filtr powietrza o potrójnej mocy usuwa substancje zapachowe oraz 99% bakterii
* Badania przeprowadzone przez Hitachi. Rodzaje zapachów: merkaptan metylowy, amoniak, aldehyd octowy, trimetyloamina, propanal,
heksanal i kwas octowy.
* Filtr zapewnia również działanie sterylizujące. Dzięki połączeniu właściwości węgla aktywnego, zeolitu i tlenku manganu (katalizatora) filtr z
czasem znacznie zmniejsza zawartość substancji zapachowych. Organizacja badawcza: Boken Quality Evaluation Institute. Metoda badania:
Metoda przyczepności folii (JISZ2801). Nazwa elementu przetwarzającego: Filtr. Metoda sterylizacji: zastosowanie katalizatora utleniającego do
filtra. Temat: Bakterie uwięzione w filtrze. Wyniki badania: w ciągu 24 godzin usunięto 99% bakterii przy użyciu samego filtra. Brak wpływu na
środowisko i produkty spożywcze znajdujące się wewnątrz lodówki.

Czysta, zimna woda i lód z
wody butelkowanej

Kostkarka przygotowuje lód pobierając wodę z pojemnika. Aby
przyspieszyć przygotowanie kostek lodu o ok. 24% najlepiej
skorzystać z funkcji Szybkiego Mrożenia.
*Badania przeprowadzone przez Hitachi. Porównanie spadku temperatury w lodówce z włączoną i wyłączona funkcją
szybkiego mrożenia.
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French Door / Dolna zamrażarka

R-WB800PRU6X
4 Drzwi
Pojemność: brutto 697 l. / netto 637 l.

Komora chłodziarki
• Szuflada na warzywa Aero-Care
• Uchwyt Open Assist
• Pojemnik na wodę
• Szuflada z regulowaną wilgotnością
• Oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego

Dostępne kolory:
Komora
chłodziarki
Glass Black (GBK)

Gradation Grey (XGR)

Komora zamrażarki
• Kostkarka Easy Twist Ice Maker
• Dwie szuflady
• Szeroka szuflada Extra Wide

Charakterystyka
• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Thermo-Sensor
• Ekran dotykowy
• Filtr Nano Titanium
• Dozownik zimnej wody
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free
18

Wymiary (mm)

ok.

ok.

R-WB800PRU6Χ
Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora
zamrażarki

Szuflady na
warzywa

Wydajne chłodzenie

Wydajna sprężarka inwerterowa
Dzięki sterowaniu przez mikrokomputer zapewnia wyjątkowo wydajne chłodzenie poprzez generowanie dużej ilości schłodzonego
powietrza przy niskim poborze mocy.

Dual Fan Cooling
Dwa wentylatory obiegu powietrza
Układ chłodniczy ze sprężarką inwerterową i dwoma wentylatorami obiegu powietrza umożliwia niezależny nawiew zimnego powietrza
zarówno do komory chłodziarki jak i zamrażarki, czego nie może zapewnić pojedynczy wentylator. Zastosowanie dwóch oddzielnych
wentylatorów zapewnia oszczędność energii oraz szybkie i efektywne chłodzenie, wspierane przez czujnik Eco Thermo-Sensor, który
wykrywa wszelkie zmiany temperatury.

Sterowanie dotykowe

Kontrolka ECO

Lampka ECO włącza się, gdy praca
lodówki jest stabilna i pobiera mało energii.

Kontrolka Dual Fan

Lampka Dual Fan włącza się, gdy
pracują obydwa wentylatory.

Dzięki sterowaniu za pomocą płaskiego, szklanego panelu dotykowego ustawienia można zmienić jednym dotknięciem. Wystarczy
przetrzeć powierzchnię ze szkła hartowanego, aby ją oczyścić.

Energooszczędne oświetlenie LED
Wygodne, jasne i energooszczędne oświetlenie LED zapewnia
mniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy niż oświetlenie tradycyjne.

Wyjątkowy design
Dozownik zimnej wody
Wystarczy wlać czystą wodę do zbiornika w chłodziarce, a Twoje
urządzenie przygotuje zimną wodę. Zbiornik mieści 3 l. wody, można
go łatwo wyjąć i oczyścić. Dzięki takiemu rozwiązaniu lodówkę
można zainstalować praktycznie wszędzie, bez kłopotliwych rurek
doprowadzających wodę do lodówki.
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Szuflada świeżych warzyw Aero-care

59l*

Etylen

* Dotyczy modelu
R-WB800PRU6X

Uszczelka
magnetyczna

Katalizator platynowy utrzymuje wysokie stężenie dwutlenku węgla w szufladzie, co
sprawia, że warzywa dłużej pozostają świeże.

Rezultat wspólnych badań Hitachi i Uniwersytetu Hokkaido
Hitachi jako pierwszy producent zastosował katalizator platynowy w swoich lodówkach.
Katalizator podnosi zawartość dwutlenku węgla w szufladzie Aero-care nawet w bardzo
niskich temperaturach.

Wkładka regulacji wilgoci
Panel katalizatora

Profesor Atsushi Fukuoka, Centrum Badań nad Katalizatorami, Uniwersytet Hokkaido

Utrzymuje świeżość warzyw przez 7 dni!
Porównanie po 7 dniach przechowywania w szufladzie Aero-care i w zwykłej szufladzie.
*Badania przeprowadzone przez Hitachi.

Bez Aero-care

Aero-care

Retencja wodna*

Bez Aero-care

Retencja wodna*

Aero-care

Bez

Bez

Witamina C*1

Witamina C*1

Jarmuż
Bez

Szpinak wodny

Bez

Uchwyt Open Assist
Uchwyt ułatwia otwieranie przy niewielkim wysiłku, nawet gdy
w szufladzie przechowywanych jest dużo produktów i jest
ona ciężka.
*Porównanie wysiłku wymaganego do wysunięcia szuflady z warzywami przy obciążeniu 12 kg
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ok.

32Ν

Standardowe
z uchwytem
Open Assist

13Ν

50%
redukcji

Przejrzysta komora chłodziarki
Często używana komora chłodziarki jest umieszczona wysoko i oferuje szerokie pole widzenia, aby
ułatwić użytkowanie.
Nawet przy przechowywaniu dużej ilości potraw wystarczy rzut oka, aby łatwo było odszukać,
wkładać i wyjmować produkty.
Wyjątkowo duża komora
chłodziarki

Wyjątkowo szerokie wnętrze

Łatwy dostęp

463
77
* Dotyczy modelu R-W800PRU6X

* Dotyczy modelu R-W800PRU6X

Przestronny układ zamrażarki - więcej korzyści
Komora zamrażarki oferuje dużą pojemność do przechowywania produktów spożywczych. Praktyczna funkcjonalność z dwiema wysuwanymi
szufladami i wyjątkowo szeroką szufladą na większe produkty. Zamontowana w drzwiach kostkarka do lodu Easy Twist Ice Maker pozostawia
więcej miejsca do przechowywania i ułatwia wytwarzanie oraz magazynowanie kostek lodu.

Kostkarka Easy Twist

Przestronny układ zamrażarki

Dzięki dźwigni prostym ruchem
można wyjąć gotowe kostki lodu

Dwie szuflady ułatwiają organizację

Łatwe uzupełnianie wody

Szerokość

Bardzo szeroka szuflada na duże
produkty

69cm*

59L*
* Dotyczy modelu R-W800PRU6X

Podwójne balkoniki w drzwiach
Dobrze zaprojektowane służą do łatwego przechowywania butelek
o różnych rozmiarach - głębsze z tyłu i płytsze z przodu.

Szuflada z regulowaną wilgotnością
Dźwignia wyboru
pozwala w łatwy sposób
dostosować temperaturę
i wilgotność w szufladzie
do przechowywania
warzyw i nabiału, lub
mięsa.

Warzywa
• Do przechowywania delikatnych, miękkich
owoców i warzyw
• Pozwala na włożenie mniejszych produktów

Nabiał / Mięso
• Utrzymuje świeżość mięsa i ryb
• Rozmraża produkty spożywcze
• Szybko schładza napoje

21

French Door / Dolna zamrażarka

R-WB561PRU9 / R-WB491PRU9
3 Drzwi
Pojemność: brutto 511/451 l. / netto 435/388 l.

Komora chłodziarki
• Szuflada z regulowaną wilgotnością
• Szuflada na warzywa z oświetleniem LED
• Górne oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego
• Funkcja szybkiego chłodzenia

Dostępny kolor

Komora
chłodziarki

Glass Black (GBK)

Komora zamrażarki
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50

10

1,142
760 50

1,845

1,795
608

304

304

50

10

1,106
760 50

10

ok.

760
1,190

ok.

750

R-WB561PRU9

1,845

• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Monitoring Sensor
• Ekran dotykowy
• Potrójny filtr przeciw zapachowy
(Triple Power Filter)
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

ok.

760
1,190

1,795

Charakterystyka

10

Wymiary (mm)

608

• Dwupoziomowa szuflada zamrażarki
• Przesuwny pojemnik na lód
• Funkcja szybkiego mrożenia

27
27

680

ok.

27
27

R-WB491PRU9

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora
zamrażarki

Szuflady na
warzywa

Łatwy dostęp, świetna widoczność produktów French Door z szufladą zamrażarki
Zobacz i sięgnij po swoje
ulubione jedzenie przy
mniejszym wysiłku. Teraz
możesz łatwiej wyjmować
produkty spożywcze z
lodówki.

Szuflada z regulowaną
wilgotnością Fresh Select

Drzwi lodówki French Door
po otwarciu zajmują mniej
miejsca, dzięki czemu
idealnie nadają się do małych
pomieszczeń. Otwarcie tylko
połowy komory pozwala
zatrzymać w środku więcej
zimnego powietrza, co
pomaga oszczędzać energię.

Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę i wilgotność w szufladzie
do przechowywania warzyw i nabiału, lub mięsa.

pojedyncze
drzwi

Warzywa
ok.

Warzywa

Szuflada na warzywa z oświetleniem
LED

Zastosowanie dwóch, dodatkowych źródeł światła LED pozwala na łatwiejsze wyszukanie produktu.

Nabiał / Mięso
ok.

Nabiał / Mięso

Więcej miejsca na
świeże warzywa
Wybierz tryb
“Warzywa” w
szufladzie Fresh
Select, aby cieszyć
się większą
przestrzenią do ich
przechowywania.

Szybkie chłodzenie

Jeśli chcesz szybko i skutecznie schłodzić
produkty spożywcze włącz funkcję szybkiego
chłodzenia, przyspieszając osiągnięcie
pożądanej temperatury.

ok.

Dotykowy panel
sterowania

Ustawienia można zmienić jednym
dotknięciem.

Przesuwny pojemnik na
kostki lodu

Dla większej wygody i efektywnego wykorzystania
przestrzeni pojemnik na kostki lodu można
przesuwać.

szybciej

*Badania przeprowadzone przez Hitachi.
Porównanie spadku temperatury między zwykłą
lodówką, a French Door z szufladą zamrażarki,
na górnej półce z włączoną i wyłączona funkcją
szybkiego chłodzenia.

Skuteczne usuwanie zapachów Głębokie balkoniki w
drzwiach
Filtr powietrza o potrójnej mocy usuwa 7 substancji
zapachowych oraz 99% bakterii.

amoniak
merkaptan metylowy
zapach cebuli i czosnku zapach surowej ryby

Balkoniki są wystarczająco duże, aby
pomieścić 8 butelek 2 l.

Wygodne uchwyty drzwi
Eleganckie uchwyty drzwi ułatwiają ich
otwieranie.

aldehyd octowy
zapach octu
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Pojedyncze drzwi i szuflada zamrażarki

R-B570PRU7
2 Drzwi
Pojemność: brutto 525 l. / netto 466 l.

Komora chłodziarki
• Wysuwana szuflada na warzywa
Smart-Open
• Szuflada z regulowaną wilgotnością
• Oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego

Szuflady na
warzywa

Dostępne kolory

Glass Black (GBK)

Glass Silver (GS)

Komora zamrażarki
• Dwupoziomowa szuflada
• Przesuwny pojemnik na kostki lód

Charakterystyka
• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Thermo-Sensor
• Ekran dotykowy
• Filtr Nano Titanium
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Wymiary (mm)

ok.

R-B570PRU7
Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła
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Komora
zamrażarki

Komora
chłodziarki

Drzwi z balkonikami o dużej pojemności
Pojedynczy duży balkonik w drzwiach zapewnia łatwy dostęp i miejsce dla 5 butelek o poj. 2 l.

Regulowane balkoniki

Możesz zmieniać układ balkoników na 16 sposobów, aby dopasować
przechowywane produkty.

Duży balkonik na butelki o poj. 2 l.
Balkonik na małe produkty

Inteligentna, wysuwana
szuflada na świeże
warzywa - Smart Open
Szuflada na warzywa wyposażona w
solidną ramę, umożliwia szybki i łatwy
dostęp do wszystkiego, co jest w niej
przechowywane. Duża przestrzeń
pozwala na przechowywanie wielu
produktów i zapewnia wygodny dostęp.
Pokrywa szuflady zapobiega utracie
wilgotności zachowując świeżość
warzyw i owoców.
Rama

Szyba

Szuflada z regulowaną wilgotnością

Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę i wilgotność w szufladzie do przechowywania warzyw i nabiału, lub
mięsa.

Warzywa

Nabiał / Mięso

• Do przechowywania delikatnych, miękkich
owoców i warzyw
• Pozwala na włożenie mniejszych produktów

• Utrzymuje świeżość mięsa i ryb
• Rozmraża produkty spożywcze
• Szybko schładza napoje

Szuflada zamrażarki
Dwupoziomowa
szuflada zamrażarki

Przesuwny pojemnik na kostki
lodu

Dwupoziomowa konstrukcja szuflady
ułatwia ułożenie i dostęp do produktów
spożywczych.

Dla większej wygody i efektywnego wykorzystania przestrzeni
pojemnik na kostki lodu można przesuwać.
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Combi, dolna zamrażarka

R-BG410PRU6X
2 Drzwi
Pojemność: brutto 366 l. / netto 320 l.

Komora chłodziarki
• Szuflada z regulowaną wilgotnością
• Szuflada na warzywa
• Wysuwana półka Slide Shelf
• Elegancka półka na butelki i wino
• Półki ze szkła hartowanego
• Regulowane balkoniki w drzwiach
• Dolny balkonik
• Oświetlenie LED

Dostępne kolory

Gradation Grey (XGR)

Glass Black (GBK)

Glass Silver (GS)

Glass Pure White (GPW)

Szuflady na
warzywa
Glass Beige (GBE)

Komora zamrażarki
• Hybrydowe zamrażanie
• Otwarta szuflada górna
• 2 duże, głębokie szuflady
• Szybkie zamrażanie

Charakterystyka
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• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Elektroniczne sterowanie
• Eco Thermo-Sensor
• Ekran dotykowy
• Filtr Nano Titanium
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Wymiary (mm)

ok.

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora
zamrażarki

Komora
chłodziarki

Komora chłodziarki

Wysuwana półka- Slide Shelf

Wysuwana półka z uchwytem zapewnia doskonałą widoczność i
dostęp do produktów z tyłu, umożliwiając efektywne wykorzystanie
przestrzeni w komorze chłodziarki.

Szuflada z regulowaną wilgotnością

Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę
i wilgotność w szufladzie do przechowywania warzyw i nabiału, lub
mięsa.

Regulowane balkoniki
w drzwiach
Możesz zmieniać układ balkoników, aby
dopasować przechowywane produkty.

Nabiał / Mięso

Warzywa

Dolny balkonik

Ekran dotykowy

Wygodny balkonik średniej wielkości na butelki
o poj. 0,5 l.

Płaski, szklany panel sterowania umożliwia
zmianę ustawień za pomocą dotyku.
Czysta ściereczka wystarczy, aby oczyścić
powierzchnię szkła hartowanego.

Elegancka półka
na butelki i wino

Szuflada na warzywa

Falista półka utrzymuje butelki
pod optymalnym kątem do
przechowywania win premium, a
także jest wystarczająco duża dla
butelek o poj. 1,5 l.

Zapewnia chłodzenie pośrednie, aby utrzymać
optymalny poziom wilgotności dla warzyw.
Wysoka ok.
wilgotność

Komora zamrażarki

*Testowane przez Hitachi. Poziom
różni się w zależności od ilości i
rodzaju warzyw

Głębokie i duże
szuflady

Zamrażanie hybrydowe
Delikatny smak przyrządzanych potraw.

Dzięki aluminiowej płycie produkty szybciej
zamarzają. Szybkie zamrażanie, oprócz zachowania
świeżości redukuje wypływanie soków w czasie
rozmrażania, co gwarantuje naturalny smak i
wyjątkową delikatność.
Standardowe

Duży wyciek 0.57g/100g

Wygodne
przechowywanie

Minimalny wyciek 0.24g/100g

*Porównanie wycieku produktów zamrożonych przez 3 dni, po 4 godzinach rozmrażania

Jakie są zalety hybrydowego zamrażania?
Kiedy mięso i inne produkty zamrażane są w sposób
standardowy, woda w ich komórkach zamienia się w
kryształki lodu, które niszczą ścianki komórek, co z kolei
powoduje duży wyciek soków podczas rozmrażania.
Jest to podstawowa przyczyna utraty smaku. Jeżeli
zamrażanie w zakresie temperatury pomiędzy -1°C i -5°C
następuje bardzo szybko, kryształki lodu pozostają małe,
co ogranicza uszkodzenia ścian komórek i zachowuje
smak rozmrażanych produktów.

Temperatura wewnątrz produktu [oC]

Aluminiowa płyta
i łatwy dostęp

Zamrażanie
hybrydowe

Standardowe

Strefa
najszybszego
powstawania
kryształków
lodu

Zamrażanie hybrydowe
Czas
*Dane przykładowe

Górna szuflada zamrażarki jest
wysuwana i otwarta, dzięki czemu
można bezpośrednio dotrzeć do
przechowywanych produktów.
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Górna zamrażarka

Dzięki najnowszej technologii i zaufaniu, które zapewnia ponad 100-letnie doświadczenie i odpowiedzialność
modele z górną zamrażarką firmy Hitachi podniosą jakość Twojego życia.

28

R-W660PRU7 - GBK

R-V610PRU7 - BSL

R-V540PRU7 - BBK
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French Door z zamrażarką na górze

R-W660PRU7X
4 Drzwi
Pojemność: brutto 586 l. / netto 540 l.

Komora chłodziarki

Charakterystyka

• Zbiornik wody z filtrem
• Szuflada z regulowaną wilgotnością
(Fresh Select)
• Duża szuflada na świeże warzywa
• Oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego

• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Dual Sensing Control
• Eco Thermo Sensor
• Dozownik zimnej wody
• Ekran dotykowy
• Wyświetlacz pracy sprężarki
• Filtr Nano Titanium
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Komora zamrażarki
• Automatyczna kostkarka do lodu
(bez dozownika)
• Oświetlenie LED
• Szybkie zamrażanie
• Półki ze szkła hartowanego

Komora
zamrażarki

Dostępne kolory
Wymiary (mm)

Glass Black (GBK)

Glass Grey (GGR)
ok.

Glass Pure White (GPW)
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Glass Beige (GBE)

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Komora
chłodziarki

Szuflady na
warzywa

Szuflada z regulowaną wilgotnością
Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę i
wilgotność w szufladzie do przechowywania warzyw i nabiału, lub mięsa.

Nabiał / Mięso

Warzywa
ok.

Warzywa

ok.

Nabiał / Mięso

• Do przechowywania delikatnych, • Utrzymuje świeżość mięsa i ryb
miękkich owoców i warzyw
• Rozmraża produkty spożywcze
• Pozwala na włożenie mniejszych • Szybko schładza napoje
produktów

Duża szuflada na świeże warzywa
Optymalny, wysoki
poziom wilgotności

Więcej miejsca na świeże
warzywa

Osłona na górze zapewnia pośrednie Wybierz tryb “Warzywa” w szufladzie
chłodzenie, aby utrzymać optymalny Fresh Select, aby cieszyć się większą
przestrzenią do ich przechowywania.
poziom wilgotności dla warzyw.
Wysoka
wilgotność

ok.

*Testowane przez Hitachi. Poziom różni się w
zależności od ilości i rodzaju warzyw

Pokrywa szuflady

Dozownik zimnej
wody
Wystarczy wlać czystą wodę do
zbiornika w chłodziarce, a Twoje
urządzenie przygotuje zimną wodę.
Zbiornik można łatwo wyjąć i
oczyścić.

Automatyczna kostkarka do
lodu

Kostki lodu tworzą się automatycznie, wystarczy napełnić
zbiornik wodą.

Półki ze szkła hartowanego
Ekran dotykowy
Płaski, szklany panel sterowania
umożliwia zmianę ustawień za pomocą
dotyku. Czysta ściereczka wystarczy,
aby oczyścić powierzchnię szkła
hartowanego.

Odporne na zarysowania i wysoką temperaturę półki ze szkła
hartowanego mogą utrzymać ciężar nawet do 100 kg *.
*Wytrzymałość szkła hartowanego

* Przykładowe funkcje wyświetlacza. Rzeczywisty wyświetlacz różni się w
zależności od wybranych ustawień.
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Górna zamrażarka

R-V610PRU7 / R-V540PRU7
2 Drzwi
Pojemność: brutto 565/489 l. / netto 510/450 l.

Komora chłodziarki

Charakterystyka

• Szuflada z regulowaną
wilgotnością (Fresh Select)
• Duża szuflada na świeże warzywa
o wysokim poziomie wilgotności
• Oświetlenie LED
• Regulowane balkoniki
• Półki ze szkła hartowanego

• Sprężarka z technologią inwerterową
• Dual Fan Cooling
• Dual Sensing Control
• Eco Thermo Sensor
• Ekran dotykowy
• Filtr Nano Titanium
• Uszczelka drzwi odporna na pleśń
• Full No Frost
• CFC-Free
• HFC-Free

Komora zamrażarki
• Przesuwny pojemnik na kostki lodu
• Oświetlenie LED
• Półki ze szkła hartowanego

Komora
zamrażarki

Wymiary (mm)

ok.

R-V610PRU7

Dostępne kolory
ok.

R-V540PRU7

32

Brilliant Black (BBK)

Brilliant Silver (BSL)

Przestrzeń wymagana do oddawania ciepła

Szuflady na
warzywa

Komora
chłodziarki

Szuflada z regulowaną wilgotnością

Dźwignia wyboru pozwala w łatwy sposób dostosować temperaturę i wilgotność w szufladzie do przechowywania warzyw i nabiału, lub mięsa.

Nabiał / Mięso

Warzywa
ok.

Warzywa

ok.

Nabiał / Mięso

• Do przechowywania delikatnych, • Utrzymuje świeżość mięsa i ryb
miękkich owoców i warzyw
• Rozmraża produkty spożywcze
• Pozwala na włożenie mniejszych • Szybko schładza napoje
produktów

Duża szuflada na świeże warzywa
Optymalny, wysoki
poziom wilgotności

Więcej miejsca na świeże
warzywa

Osłona na górze zapewnia pośrednie Wybierz tryb “Warzywa” w szufladzie
chłodzenie, aby utrzymać optymalny Fresh Select, aby cieszyć się większą
przestrzenią do ich przechowywania.
poziom wilgotności dla warzyw.
Wysoka
wilgotność

ok.

*Testowane przez Hitachi. Poziom różni się w
zależności od ilości i rodzaju warzyw

Pokrywa szuflady

Ekran dotykowy
Płaski, szklany panel sterowania
umożliwia zmianę ustawień za pomocą
dotyku. Czysta ściereczka wystarczy,
aby oczyścić powierzchnię szkła
hartowanego.

Przesuwny pojemnik na
kostki lodu
Dla większej wygody i efektywnego wykorzystania przestrzeni
pojemnik na kostki lodu można przesuwać.

* Przykładowe funkcje wyświetlacza. Rzeczywisty wyświetlacz różni się w
zależności od wybranych ustawień.

Regulowane
balkoniki
Wysokość balkoników
możesz łatwo dopasować do
przechowywanych przedmiotów
i uzyskać wystarczająco dużo
miejsca na 2 l. butelki.

Półki ze szkła hartowanego
Odporne na zarysowania i wysoką temperaturę półki ze szkła
hartowanego mogą utrzymać ciężar nawet do 100 kg *.
*Wytrzymałość szkła hartowanego

* Zdjęcie przedstawia układ balkoników w chłodziarko-zamrażarce 550 l.
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CHARAKTERYSTYKA - opis ikon

Full Νo Frost
Technologia, która zapobiega tworzeniu się
lodu.

Filtr Nano Titanium niszczy bakterie i pleśń,
oraz pochłania zapachy.

Eco-Thermo sensor

Półki ze szkła hartowanego

Ekran dotykowy

Czujnik wykrywający zmiany temperatury
wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.

Odporne na zarysowania i zmiany
temperatury, półki ze szkła hartowanego
mogą utrzymać nawet 100 kg każda.

Płaski, szklany panel sterowania umożliwia
zmianę ustawień za pomocą prostego
przycisku.

Komora regulowanej wilgotności

Szuflada Aero-care

Oświetlenie LED

Dostosuj temperaturę i wilgotność w szufladzie
do przechowywanych produktów owoców i
warzyw, lub produktów mlecznych i mięsnych.

Technologia Aero-care w szufladzie na
warzywa pozwala dłużej utrzymać świeżość
produktów.

Działa długo i zużywa znacznie mniej
energii niż tradycyjne żarówki.

Dozownik wody

Dozownik lodu

Zamrażanie hybrydowe

Wystarczy wlać czystą wodę do zbiornika,
a Twoje urządzenie przygotuje zimną wodę
podawaną z użyciem dozownika.

Wystarczy wlać czystą wodę do zbiornika
o poj. 4 l., a Twoje urządzenie przygotuje
kostki lodu podawane z użyciem dozownika.

Dzięki aluminiowej płycie produkty
spożywcze mogą szybko zamarznąć,
co pozwala zachować naturalny smak i
wyjątkową delikatność.

Filtr Triple Power

Wysuwana półka - Slide Shelf

Panel izolacyjny VIP
(Vacuum Insulation Panel)

Filtr powietrza o potrójnej mocy usuwa 7
substancji zapachowych oraz 99% bakterii
zapewniając efekt sterylizacji.

Wysuwana półka zapewnia widoczność
i dostęp do produktów z tyłu oraz lepszą
organizację.

Szuflada próżniowa

Szybkie chłodzenie

Obniżone ciśnienie w szufladzie zapobiega
utlenianiu i dłużej utrzymuje świeżość
produktów spożywczych.
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Filtr Nano Titanium

Klasa energetyczna
Chłodziarko-zamrażarki o efektywności
energetycznej A+ / A++.

Więcej na: www.homeappliances.hitachi.com/eu

Po włączeniu tego trybu zawartość lodówki
szybko i skutecznie schładza się.

VIP to cienki panel z próżnią wewnątrz który
gwarantuje niezwykle wysoką izolacyjność
cieplną.

Komora uniwersalna

Część urządzenia umożliwia dostosowanie
ustawień do 4 różnych trybów temperatury w
zależności od potrzeb przechowywania i stylu
życia.

DOSTĘPNE KOLORY

Glass Bronze (GBZ)

Diamond (DIA)

Mirror (MIR)

Glass Black (GBK)

Glass Silver (GS)

Gradation Grey (XGR)

Glass Beige (GBE)

Glass Pure White (GPW)

Glass Grey (GGR)

Glass Mauve Gray (GMG)

Brilliant Silver (BSL)

Brilliant Black (BBK)
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PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL
Typ / No Frost

R-M700VAGRU9X R-S700GPRU2

3-door /

•
•
•

Szuflada próżniowa
Dual Fan Cooling
Sprężarka z technologią inwerterową

•

2-door /

•

R-WB640VRU0 R-WB800PRU6Χ R-WB561PRU9

4-door /

•
•

•
•
•

-

•

4-door /

•

3-door /

•

R-WB491PRU9 R-W660PRU7X

3-door /

•

4-door /

-

-

-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

170

130

130

140

Moc (W)

120

145

150

Zasilanie

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240
11h 16m

Bezpieczny czas przechowywania w czasie awarii (godz.-min.)

8h 28m

8h 8m

22h 58m

24h 18m

16h 23m

11h 40m

Całkowita pojemność netto (l.)

569

589

569

637

465

388

540

Pojemność netto komory chłodziarki (l.)

362

377

372

463

343

306

396

Pojemność netto komory zamrażarki (l.)

207

212

97

174

122

82

144

-

-

100

-

-

-

-

Klasa energetyczna

A++

Α++

Α++

A++

Α+

Α+

A+

Zużycie (kWh/rok)

345

347

345

285

326

305

393

Klasa klimatyczna

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Poziom głośności (dB)

42

43

43

46

41

40

45

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

-

-

•

-

-

(LED)

Pojemność netto komory uniwersalnej (w zamrażarce) (l.)

4-gwiazdkowa zamrażarka
Regulowane półki ze szkła hartowanego
Filtr Triple Power
Filtr Nano Titanium
Oświetlenie zamrażarki
Panel sterowania

-

-

•

(LED)

(LED)

-

-

•

-

-

-

ekran dotykowy ekran dotykowy ekran dotykowy ekran dotykowy ekran dotykowy ekran dotykowy ekran dotykowy
-

•

-

-

-

-

-

-

•
•
•/ •

•
•
•/ •

•/ •

Szerokość

92

92

Wysokość

179,5

Głębokość z uchwytem
Głębokość bez uchwytu

Dozownik wody
Dozownik lodu
Automatyczna/manualna kostkarka lodu
Eco Thermo Sensor

•
•

•
•

•
•

•
•
• /•

-/

-/

-/

90

91,5

75

68

85,5

177,5

184

183,5

179,5

179,5

183,5

72

76,5

72

80,8

79,7

79,7

73,7

-

72

72

77,7

76

76

72,7

124

115

116

129

90

84

99

Wymiary (S x W x G) w cm

Waga (kg)

-

-

-

-

-

-

•
•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

Glass Beige (GBE)

-

-

-

-

-

-

Glass Pure White (GPW)

-

-

-

-

-

-

Gradation Grey (XGR)

-

-

-

-

-

-

Glass Mauve Grey (GMG)

-

-

•

•

•
•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Glass Silver (GS)

-

Glass Black (GBK)
Glass Grey (GGR)

Mirror (ΜΙR)
Diamond (DIA)
*w tym pojemność szuflady na warzywa
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•

•
•

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

Typ / No Frost

R-B570PRU7

2-door /

•
•

Dual Fan Cooling
Sprężarka z technologią inwerterową
Moc (W)

•

R-ΒG410PRU6X

2-door /

•
•

•

130

120

Zasilanie

220-240

220-240

Bezpieczny czas przechowywania w czasie awarii (godz.-min.)

16h 56m

27h 48m

Całkowita pojemność netto (l.)

444

320

Pojemność netto komory chłodziarki (l.)

350

215

Pojemność netto komory zamrażarki (l.)

94

105

Klasa energetyczna

A++

Α++

Zużycie (kWh/rok)

260

219

Klasa klimatyczna

ST

ST

Poziom głośności (dB)

40

41

•
•
•

•
•
•

-

-

ekran dotykowy

ekran dotykowy

4-gwiazdkowa zamrażarka
Regulowane półki ze szkła hartowanego
Filtr Nano Titanium
Oświetlenie zamrażarki
Panel sterowania

•
•

Automatyczna/manualna kostkarka lodu

•
•

-/

-/

Szerokość

75

59,5

Wysokość

179,5

190

Głębokość z uchwytem

79,7

65

Głębokość bez uchwytu

76

65

Waga (kg)

94

71

Eco Thermo Sensor
Wymiary (S x W x G) w cm

Kolory

Glass Pure White (GPW)

-

Glass Black (GBK)

•
•

Glass Beige (GBE)

-

Gradation Grey (XGR)

-

Glass Silver (GS)

•
•
•
•
•
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PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL
Typ / No Frost

R-V610PRU7

2-door /

•
•

Dual Fan Cooling
Sprężarka z technologią inwerterową

•

R-V540PRU7

2-door /

•
•

Moc (W)

120

120

Zasilanie

220-240

220-240

Bezpieczny czas przechowywania w czasie awarii (godz.-min.)

19h 39m

16h 31m

Całkowita pojemność netto (l.)

510

450

Pojemność netto komory chłodziarki (l.)

365

333

Pojemność netto komory zamrażarki (l.)

145

117

Klasa energetyczna

A++

A++

Zużycie (kWh/rok)

281

269

Klasa klimatyczna

ST

ST

Poziom głośności (dB)

40

41

•
•
•
•

•
•
•
•

4-gwiazdkowa zamrażarka
Regulowane półki ze szkła hartowanego
Filtr Nano Titanium
Oświetlenie zamrażarki
Panel sterowania

ekran dotykowy

ekran dotykowy

Dozownik zimnej wody

-

-

Dozownik lodu

-

-

•
•

Automatyczna/manualna kostkarka lodu

•
•

-/

-/

Szerokość

85,5

71,5

Wysokość

176

183,5

Głębokość z uchwytem

74

74

Głębokość bez uchwytu

74

74

Waga (kg)

86

78

•
•

•
•

Eco Thermo Sensor
Wymiary (S x W x G) w cm

Kolory

Brilliant Silver (BSL)
Brilliant Black (BBK)
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•

NOTATKI

adaptation

Dane i opisy zamieszczone w katalogu mogą zostać zmienione lub anulowane wg. potrzeb technicznych i handlowych producenta bez obowiązku informowania kupującego.
Wygląd niektórych produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Katalog nie stanowi oferty wiążącej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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