
طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر پیدا کند.

ساید بای ساید سامسونگ

FSR اولین و تنها یخچال Showcase دردنیا
این مدل که از خانواده ی جدید یخچال های سامسونگ با نام شوکیس)Showcase( است، طراحی نوآورانه ای دارد. فضاهای داخلی این یخچال از طریق دو درب مختلف، به طرز 

هوشمندانه ای جدا شده اند به طوری  که دسترسی به موادغذایی را بر اساس میزان مصرف آن ها آسان  می کند.

INNERCASE و SHOWCASE دو بخش مجزای   
   طراحی منحصر به فرد 

   قابلیت نظم دهی باال  مواد غذایی در یخچال 
 Metal Cooling سرمایش فلزی   

   3 بخش مجزا در درب بیرونی با توجه به نیازهای افراد خانواده 

 Metal Cooling خنک کنندگی بهتر با تکنولوژی
این ویژگی بدلیل وجود پوشش داخلی از جنس استیل تامین دمای داخل یخچال را تا 38% سریعتر از سایر مدل های متداول انجام می دهد.
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 مصرف حداقل انرژی وکم صدا
 سیســتم خنک کننده دوگانه  محفظه مخصوص 

با انتخاب میزان سرمایش
 آب سرد کن ویخ ساز اتوماتیک

FULL LED LIGHTING روشنایی داخلی 
 صفحه منایش  ملسی ۸ اینچی 

Wi-Fi قابلیت اتصال به اینترنت از طریق 
 فیلتر آب و بوگیر قوی 

 محفظه بار
 رنگ :استیل

2083x1219x706 : ابعاد 
 نصب رایگان

 مصرف حداقل انرژی وکم صدا 
 سیســتم خنک کننده دوگانه محفظه مخصوص با 

انتخاب میزان سرمایش
 آب سرد کن ویخ ساز اتوماتیک

FULL LED LIGHTING روشنایی داخلی 
 صفحه منایش  ملسی ۸ اینچی

Wi-Fi  قابلیت اتصال به اینترنت از طریق 
 فیلتر آب و بوگیر قوی

 محفظه بار
 رنگ :استیل

2083x1067x706:ابعاد 
 نصب رایگان

TBI48TBI42

کاتالـو گ ساید بای ساید
2015 Side by Side Catalog

تکنولوژی Twin Cooling به معنای خنک کننـــده دوگانه می باشد.
در این سیستم با وجود تنها یک کمپرسور از دو فن و دو اواپراتور مجزا جهت خنک سازی یخچال و فریزر بصورت جداگانه 

استفاده می شـــود.
این ویژگی امکان نفوذ هوا بین دو محفظه یخچال و فریزر را بطور کامل از بین می برد.

به این دلیل مزایای زیر را می توان از فواید Twin Cooling دانست:
•   حفظ رطوبت بیشتر در یخچال به دلیل جلوگیری از نفوذ هوای خشک فریزر

•   عدم امکان تلـاقی بو بین دو محیط
•   عدم اهمیت چیدمان مواد غذایی در یخچـــال

Twin Cooling سیستم خنک کنندگی دوگانه

https://samitechnic.com/

https://samitechnic.com/


ساید بای ساید سامسونگساید بای ساید سامسونگ

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 LED روشنانی داخلی 

 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک داخل درب
 طبقات شیشه ای مقاوم و ضد سرریز 

 Space Max فضای داخلی بیشتر با تکنولوژی 
 محفظه بار 

 کنترل رطوبت
Silver Nano TM الیه ضد باکتری 

 رنگ : سفید ، پالتینیوم، استیل ضد زنگ ، مشکی 
 دستگیره ها در رنگ سفید و مشکی کوتاه میباشد

1777x912x755 :ابعاد 
 نصب رایگان

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 

 LED روشنانی داخلی 
 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 

 آب سرد کن 
 یخساز اتوماتیک داخل درب

 طبقات شیشه ای مقاوم و ضد سرریز 
 محفظه بار 

 رنگ : سفید ، پالتینیوم، آینه ای

1789x912x734 :ابعاد 
 نصب رایگان

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 LED روشنانی داخلی 

 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک داخل درب
 طبقات شیشه ای مقاوم و ضد سرریز 

 محفظه بار 
 دستگیره آسان

 فیلتر بوزدایی
 رنگ : سفید ، پالتینیوم، استیل ضد زنگ

1789x912x712 :ابعاد 
 نصب رایگان
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 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 LED روشنانی داخلی 

 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک
 طبقات شیشه ای مقاوم

 Space Max فضای داخلی بیشتر با تکنولوژی 
 رنگ : سفید، استیل ضد زنگ ، مشکی 

1774x908x920 :ابعاد 
 نصب رایگان 

 کمپرسور اینورتر دیجیتال و  دارای 2 کمپرسور
 Triple Cooling سیستم خنک کنندگی سه گانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 روشنانی داخلی LED  در کل فضای یخچال 
 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 

 آب سرد کن 
 یخساز اتوماتیک

 طبقات ضد سرزیر و مقاوم 
( Metal Cooling) سیستم سرمایش فلزی 

( Fridge in Freeer  تبیدل یخچال به فریزر و برعکس (
Space Max Pro ) ظرفیت باال )770 لیتر ، 34 فوت 

(Chef Pantry  محفظه نگهداری گوشت و مرغ و ماهی (
(Chef Pan) سینی استیل جهت انتقال مستقم به فر 

  آرام بند قفسه ها 
 محفظه مخصوص مواد غذایی آسیب پذیر 

 صفحه منایشگر ملسی 
 رنگ : استیل ضد لک 

1850x908x906 :ابعاد 
 نصب رایگان 

  کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 Dual LED روشنانی داخلی 

 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک داخل درب
  طبقات شیشه ای مقاوم و ضد سرریز 

 Space Max فضای داخلی بیشتر با تکنولوژی  
 محفظه بار 

 سیستم هوشمند تنظیم دما و رطوبت 
 رنگ : سفید ، استیل ضد زنگ

1765x908x934 :ابعاد 
 نصب رایگان

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 Dual LED روشنانی داخلی 

 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک داخل درب
 طبقات شیشه ای مقاوم و ضد سرریز 

 Space Max فضای داخلی بیشتر با تکنولوژی 
 محفظه بار 

 سیستم هوشمند تنظیم دما و رطوبت 
 دستگیره توکار

 رنگ : سفید ، استیل ضد زنگ
1759x908x862 :ابعاد 

 نصب رایگان

 درب جدیــد Showcase، دارای 2 درب مجزا  در 
قسمت یخچال 

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 

 روشنانی داخلی LED  چندگانه 
 محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش 

 آب سرد کن 
 یخساز اتوماتیک

 طبقات ضد سرزیر و مقاوم 
) Metal Cooling( سیستم سرمایش فلزی 

 Solar Power Deodorizer فیلتر بوزدایی 
 رنگ : استیل ضد لک و سفید

1774x912x896 :ابعاد 
 765 لیتر

 نصب رایگان 

 کمپرسور اینورتر دیجیتال 
 سیستم خنک کنندگی دوگانه 

 جریان برودتی یکنواخت در طبقات 
 LED روشنانی داخلی 

 محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار 
 آب سرد کن 

 یخساز اتوماتیک داخل فریزر 
 طبقات شیشه ای مقاوم

 رنگ : سفید ، پالتینیوم
1743x817x824 :ابعاد 

 نصب رایگان 
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Hermes

RH-FSR

Rosso

French 2
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جـدید

TRIPLE Cooling

https://samitechnic.com/

https://samitechnic.com/



