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راهنمای جامع یخچال فریزر و ساید  بای  ساید جی  پالس



 Inverter Compressor
تکنولوژی کمپرسور اینورتر

کمپرســور هوشــمند اینورتــر عــالوه بــر مدیریــت هوشــمندانه مصــرف انــرژی، مانــع از خامــوش و روشــن شــدن های 
مکــرر کمپرســور شــده و بــا تنظیــم میــزان فعالیــت کمپرســور، بــا توجــه میــزان خــروج هــوای ســرد و ورود هــوای 
گــرم، بــر اســاس نیــاز دســتگاه، فعالیــت و مصــرف موتــور را تنظیــم می کنــد. ایــن بــدان معناســت کــه تکنولــوژی 
اینورتــر دمــای یکنواخــت فضــای یخچــال، اســتهالک کمتــر و طــول عمــر بیشــتر کمپرســور را امکان پذیــر نمــوده و 

باالتریــن بازدهــی را میســر می نمایــد. 
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Multi Air Flow
تکنولوژی گردش هوای چندگانه

 
یکنواختــی دمــای داخــل یخچــال و فریــزر از مهمتریــن عوامــل مانــدگاری بــاالی مواد غذایــی و فاســد نشــدن آنهــا 
در زمــان کوتــاه اســت. تکنولــوژی مــدرن گــردش هــوای چندگانــه یخچــال و ساید بای ســاید جی پــالس بــه گونــه ای 
طراحــی شــده تــا دمــای محیــط یخچــال و محیــط فریــزر در تمــام نقــاط یکســان باشــد یــا اختالفــی بســیار جزئــی 
داشــته باشــد. ترکیــب کمپرســور اینورتــر، بدنــه بــا بهتریــن عایــق و همچنیــن تکنولــوژی گــردش هــوای چندگانــه در 

ــه تازه تریــن مواد غذایــی را میســر می ســازد. یخچــال جی پــالس، دسترســی همیشــگی ب
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طـراحـی محفظــه های خـاص برای حفـظ تـازگی 
و مانـــدگاری بیشتـــر مـواد غـــذایی گوناگــون 
ــوه و ســبزیجات،  ــرغ و می ــر گوشــت، م نظی
ــوب یخچــال  یکــی دیگــر از ویژگی هــای مطل
ــاید جی پــاس اســت کــه  ــای سـ ــاید ب و سـ
ــت و فضــای  ــوع رطوب ــم ن ــق تنظی از طـریـ
محفظــه بــا تـوجـــه بــه نـــوع مـــاده غذایــی 
این عمـل را میسـر می سـازد و جــای  دادن 
انـــواع خوراکـــی ها را در یخچــال و فریــزر 

امــکان پذیــر مــی  کنــد. 

کشوی Fresh Box و محفظه اختصاصی 
میوه و سبزیجات

کشویی با دمای نزدیک به صفر
Chill Drawer

در قســمت یخچــال جی پــاس کشــویی بــا 
دماـیـی نزدیــک بــه صفــر وجــود دارد کــه 
جهــت نگهــداری بیشــتر و بهتر مــواد  لبنی و 
حتــی گوشــت و مــرغ بســیار مــورد اســتفاده 

قــرار خواهــد گرفــت.

طراحی مدرن با عایق پیشرفته

عـایـــق بـــودن دیـــواره، بـدنـــه یخچـــال و 
فریـــزرها از مهـم تـریـــن عـوامـــل مانــدگاری 
برفــک،  ایجــاد  عــدم  مـــواد غذایی،  بــاالی 
و  موتــور دســتگاه  عمــر  طـــول  افـــزایش 
مصــرف بهینـــه انـــرژی اســت. عـایـــق بدنــه 
یخچــال و ســـاید بــای ســـاید جی پــاس از 
بهتریــن و بروزتریــن مــواد عایق حــال حاضر 
ــوده و  ــت ب ــط زیسـ ــا محی ــا و ســازگار ب دنی
بهتریــن عملکـــرد در جهـــت حفــظ دمــای 
داخــل یخچــال، جلوگیــری از ورود هــوای 
گــرم و هــدر رفــت هــوای ســرد را داراســت.
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  ساید بای ساید ۴ درب 
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A+ رده انرژی  

Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  

  Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد  غذایی

Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  
  مجهز به نمایشگر LED لمسی

  ظرفیت کل: ۴۶۴ لیتر
  ظرفیت خالص: ۳۷۸ لیتر

  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: 79/5 * ۶۹/۵ * 180/3 سانتی متر

مشکی آینه ای
GSS-K918BGGSS-K916 *

  ساید بای ساید ۴ درب با طراحی مشکی آینه ای  
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A+ رده انرژی  

Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  
 Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی
Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۴۶۴ لیتر

  ظرفیت خالص: ۳۷۸ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: 79/5 * 69/۵ * 180/3 سانتی متر

سفیدنقره ای تیتانیوم
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  ساید بای ساید ۲ درب با طراحی مشکی آینه ای  
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A++ رده انرژی  

External Handle دارای دستگیره بیرونی  
 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  
Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی
Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۵۶۳ لیتر

  ظرفیت خالص: ۵۲۱ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۹۰ * ۶۶ * ۱۷۷ سانتی متر

GSS-K716BG GSS-K718BG

  ساید بای ساید ۲ درب با طراحی مشکی آینه  ای  
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A++ رده انرژی  

Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
  No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  
 Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی
Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۵۶۳ لیتر

  ظرفیت خالص: ۵۲۱ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۹۰ * ۶۶ * ۱۷۷ سانتی متر

مشکی آینه ای مشکی آینه ای
GSS-K717 *

  ساید بای ساید ۲ درب 
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A++ رده انرژی  

Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
 Water Dispenser دارای آبریز  

   No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  
 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  

 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  
Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد    غذایی
Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۵۶۳ لیتر

  ظرفیت خالص: ۵۲۱ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۹۰ * ۶۶ * ۱۷۷ سانتی متر

GSS-K715 *

  ساید بای ساید ۲ درب 
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی موتور 
A++ رده انرژی  

External Handle دارای دستگیره بیرونی  
 Water Dispenser دارای آبریز  

 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  
 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  

 Quick Cooling مجهز به امکان سرمایش سریع در یخچال  
Quick Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی
Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۵۶۳ لیتر

  ظرفیت خالص: ۵۲۱ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۹۰ * ۶۶ * ۱۷۷ سانتی متر

سفیدنقره ای سفیدنقره ایتیتانیوم تیتانیوم
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  فریزر  دوقلو
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  
 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  

  دارای ۳ طبقه و ۴ کشو
  قابلیت باز شدن درب از هر دو سمت

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۳۰۴ لیتر

  ظرفیت خالص: ۲۶۲ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۵۹/۵ * 65/5 * 186/5 سانتی  متر

  یخچال دوقلو
  ۵ سال گارانتی کمپرسور  

A+ رده انرژی  
No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
  دارای ۴ طبقه و ۳ کشو

  قابلیت باز شدن درب از هر دو سمت
  مجهز به کشو تنظیم رطوبت جهت تازه ماندن انواع مواد غذایی

  مجهز به نمایشگر LED لمسی 
  ظرفیت کل: ۳۸۸ لیتر

  ظرفیت خالص: ۳۵۵ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۵۹/۵ * 65/5 * 186/5 سانتی متر

GRF-K214F * GRF-K214L *
سفیدنقره ایسفیدنقره ای
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  یخچال باال فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

 Water Dispenser دارای آبریز  
Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی

Chill Drawer دارای کشو با دمای نزدیک به صفر جهت نگهداری بهتر  
  مجهز به نمایشگر LED لمسی

  ظرفیت کل: ۴۹۸ لیتر
  ظرفیت خالص: ۴۵۶ لیتر

  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۷۹/۵ * ۷۵ * ۱۷۸/۵ سانتی  متر

  یخچال باال فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
  No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی

Chill Drawer دارای کشو با دمای نزدیک به صفر جهت نگهداری بهتر  
  مجهز به نمایشگر LED لمسی

  ظرفیت کل: ۵۶۰ لیتر
  ظرفیت خالص: ۵۲۷ لیتر

  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۷۹ * ۷۱ * ۱۸۳/۵ سانتی  متر

GRF-K517 * GRF-K518 *
سفیدنقره ای سفیدنقره ایتیتانیوم
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  یخچال باال فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

 External Handle دارای دستگیره بیرونی  
No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی

Chill Drawer دارای کشو با دمای نزدیک به صفر جهت نگهداری بهتر  
  مجهز به نمایشگر LED لمسی

  ظرفیت کل: ۵۶۰ لیتر
  ظرفیت خالص: ۵۲۷ لیتر

  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۷۹ * ۷۱ * ۱۸۳/۵ سانتی متر

GRF-K516 *GRF-K515 *

  یخچال باال فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

 Water Dispenser دارای آبریز  
External Handle دارای دستگیره بیرونی  

 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  
 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چند گانه  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی

Chill Drawer دارای کشو با دمای نزدیک به صفر جهت نگهداری بهتر  
  مجهز به نمایشگر LED لمسی

  ظرفیت کل: ۴۹۸ لیتر
  ظرفیت خالص: ۴۵۶ لیتر

  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۷۹/۵ * ۷۵ *۱۷۸/۵  سانتی  متر     

  یخچال پایین فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر

  ۵ سال گارانتی کمپرسور  
A++ رده انرژی  

External Handle دارای دستگیره بیرونی  
 No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
 Super Freezing مجهز به امکان سرمایش سریع در فریزر  

  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی
Eco دارای عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی  

Holiday مجهز به عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان سفر  
  قابلیت باز شدن درب از هر دو سمت

  مجهز به نمایشگر LED لمسی
  ظرفیت کل: ۳۷۲ لیتر

  ظرفیت خالص: ۳۲۱ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۶۰ *۶۷/۵ * ۱۹۵ سانتی متر

GRF-K312 *

  یخچال پایین فریزر
  مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر 

  5 سال گارانتی موتور
A+ رده انرژی  

 Water Dispenser دارای آبریز  
Hidden Handle دارای دستگیره مخفی  
  No Frost دارای تکنولوژی بدون برفک  

 Multi Air Flow مجهز به سیستم گردش هوای چندگانه  
  دارای محفظه جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد     غذایی

  قابلیت باز شدن درب از هر دو سمت
  ظرفیت کل: ۳۵۱ لیتر

  ظرفیت خالص: ۳۱۰ لیتر
  ابعاد )عرض * عمق * ارتفاع(: ۶۰ * 67/2 * 185/5 سانتی متر

GRF-K311 *

اطاعات و مشخصات محصوالت بدون اطاع قبلی قابل تغییر است.

سفیدنقره ای سفیدنقره ایسفیدنقره ایتیتانیوم سفیدنقره ای
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