
 

Terpercaya

Kulkas Panasonic mewujudkan esensi dari 
manufaktur Jepang. Sejak tahun 1953, 80 juta 
kulkas Panasonic telah terjual di Jepang dan dunia. 
Untuk menjaga loyalitas setiap konsumen, kami 
akan selalu mengembangkan produk berkualitas 
tinggi yang mudah digunakan sepanjang waktu.

Uji Coba Kebisingan Uji Coba Ketahanan
Buka-Tutup Pintu

Uji Coba di
Kondisi Buruk

Uji Coba Tahan Jatuh 

Uji coba kebisingan dilakukan dalam 
bilik tak bergema. Mikrofonnya yang 
sensitif mampu mengukur tingkat 
kebisingan suara dari setiap komponen 
seperti kompresor dan kipas. Memiliki 
tingkat kebisingan yang minim itu 
penting karena kulkas beroperasi 24 
jam. Desain dari Panasonic meminimali-
sir suara dan getaran.

Dengan rata-rata umur penggunaan 
sekitar 20 tahun, pintu kulkas akan 
selalu dibuka dan ditutup ratusan ribu 
kali. Uji Ketahanan Buka-Tutup kami 
lakukan di suhu yang mampu menekan 
kuncian pintu dan gasket. Tes dari 
Panasonic memastikan semua 
komponen pintu dapat bekerja 
sempurna bertahun-tahun lamanya.

Jika kompresor Panasonic memiliki 
kelemahan, ruang pengujian suhu 
tinggi/rendah kami akan mendeteksi-
nya. Suhu tingginya dapat membuat 
interior berembun untuk memastikan 
integritas dari seluruh sistem elektrik. 
Uji coba ini dan lainnya memastikan 
dengan teliti akan rendahnya resiko 
malfungsi selama produk digunakan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan 
terburuk, dilakukan uji coba ketahanan 
kulkas dengan cara menjatuhkannya. Uji 
coba ini dilakukan di berbagai tempat 
yang buruk seperti di bidang lantai yang 
tidak rata. Uji coba ini untuk memastikan 
kulkas tahan jatuh.

Misi kami adalah menyempurnakan kulkas agar 
mudah digunakan dan tahan lama, sehingga dapat 
digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk 
mencapai hal itu, kami melakukan uji coba 
kualitas yang ketat dalam mencoba teknologi yang 
telah kami kembangkan lebih dari 6 dekade. 1953

Model kulkas
yang pertama

Lebih dari 60 tahun kami menggarap teknologi terbaru
dengan kualitas terpercaya

Uji coba yang ketat

series

kunjungi: Panasonicindonesia/ @klubpanasonic/ @idpanasonic



aLowa+ seri Neo Glam terinspirasi dari sisi glamor Anda 
tanpa mengesampingkan kualitas.

GLAMOROUS INTERIOR  

Kulkas 2 pintu (NR-B228F) dan (NR-B268F) dengan pilihan 4 
warna glamor yang bervariasi membuat ruangan Anda siap tampil 
lebih mewah. Dilengkapi dengan Glamour Horizontal Handle, 
membuatnya semakin sempurna.

NR-B228F-S/P/A2/G1
Kapasitas: 208L
97 Watt
Ag Clean
Automatic Defrost System
Eco Compressor
LED
Twin Jumbo:
•Super Big Freezer
•Jumbo + Moveable Crisper
Tempered Glass Tray
Ice Twister
Color: Stripe Silver (-S), Ever Pink (-P), 
Ever Blue (-A2), Ever Green (-G1)
Dimensi: 527 x 587 x 1.385 mm

NR-B268F-S/P/A2/G1
Kapasitas: 223L
97 Watt
Ag Clean
Automatic Defrost System
Eco Compressor
LED
Twin Jumbo:
•Super Big Freezer
•Jumbo + Moveable Crisper
Tempered Glass Tray
Ice Twister
Color: Stripe Silver (-S), Ever Pink (-P), 
Ever Blue (-A2), Ever Green (-G1)
Dimensi: 527 x 587 x 1.455 mm

NR-B208D-S
Kapasitas: 151L
80 Watt
Manual Defrost
DRC Compressor
Crack Free Door Interior
Twin Jumbo:
•Super Big Freezer
•Jumbo + Moveable Crisper
Tempered Glass Tray
Color: Stripe Silver (-S)
Dimensi: 527 x 529 x 1.202 mm

Spesifikasi Two Doors Direct Cooling:

Spesifikasi Two Doors Twin Jumbo:

Kulkas satu pintu (NR-A178F dan NR-A198F) yang glamor cocok menghiasi 
ruang mana pun. Kombinasi empat warna glamor yang bervariasi dan 
Glamour Horizontal Handle siap membuat ruangan Anda tampil lebih elegan.    

ONE DOOR GLAMOROUS EXTERIOR

TWO DOORS GLAMOROUS EXTERIOR

NR-A178F-S
Kapasitas: 155L
80 Watt
Manual Defrost
DRC Compressor
Crack Free Door Interior
Durable Crisper
Tempered Glass Tray
Color: Stripe Silver (-S)
Dimensi: 527 x 513 x 1.102 mm

NR-A198F-S/P/A2/G1
Kapasitas: 164L
80 Watt
Manual Defrost
DRC Compressor
Crack Free Door Interior
Durable Crisper
Tempered Glass Tray
Color: Stripe Silver (-S), Ever Pink (-P),
Ever Blue (-A2), Ever Green (-G1)
Dimensi: 527 x 513 x 1.202 mm
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Moveable Ice Twister
Tempat es batu yang mudah 

dilepas-pasang.

LED Lighting
Selain membuat cahaya lebih terang, 

penggunaan listrik semakin hemat 
dengan  lampu LED. Ukurannya yang 

kecil memberi ruang lebih untuk 
menyimpan barang.

Deluxe Tempered Glass Tray
Rak kaca glamor dan kuat yang 

didesain khusus agar dapat menahan 
berat hingga 100 kg.

MOVEABLE CRISPER CONCEPT

Moveable Crisper Besar
Tempat sayur besar yang 

fleksibel dapat dikeluarkan 
dan dipindah kemana pun. 

Menaruh atau pun mengambil 
makanan menjadi lebih 

mudah. Mampu menampung 
hingga 17L.

Hemat Energi
Lebih hemat energi 

hingga 26%. 
Disesuaikan untuk tiap 

model kulkas.

Crack Free
Rak pintu kulkas* dan 
tempat sayur dibuat 

dengan materi lebih kuat 
agar mampu menahan 

beban lebih berat.

Ag Clean
Anti-Bacteria dari Ag Clean 
mampu menghilangkan 

bau tak sedap dan menjaga 
kesegaran sayur serta buah 

lebih lama lagi.

Twin Jumbo
Freezer dan tempat sayur 

serta buah hadir lebih besar 
untuk menyimpan lebih 

banyak. Disesuaikan untuk 
tiap model kulkas.

series

*NR-A178F-S, NR-A198F-S/P/A2/G1, NR-B208D-S

Moveable Ice Twister

Freezer Super Besar
Freezer lebih besar untuk menyimpan lebih           
banyak hingga 53L.

Ag Clean Deodorizing Filter
Anti-Bacteria dari Ag Clean mampu 
menghilangkan bau tak sedap dan menjaga 
kesegaran sayur serta buah lebih lama lagi.

Crack Free
Rak pintu kulkas* dan tempat sayur dibuat 
dengan materi lebih kuat agar mampu 
menahan beban lebih berat. Dapat 
menyimpan botol dan makanan lainnya 
lebih banyak untuk segala macam 
keperluan.
*NR-A178F-S, NR-A198F-S/P/A2/G1, NR-B208D-S

Moveable Crisper Besar
Tempat sayur besar yang fleksibel dapat 
dikeluarkan dan dipindah kemana pun. 
Menaruh atau pun mengambil makanan 
menjadi lebih mudah. Mampu menampung 
hingga 17L.

an.    

Stripe Silver                     Ever Green                   Ever Pink                        Ever Blue

Stripe Silver           Ever Green         Ever Pink               Ever Blue

Tempat sayur besar yang fleksibel dapat dikeluarkan dan dipindah kemana pun sesuai keinginan Anda. Grip yang kuat di ketiga 
sisinya membuat tempat sayur mudah dikeluarkan dan dipindahkan. Menaruh mau pun mengambil makanan pun menjadi lebih 
mudah. Sisi depan dari tempat sayur menjaga posisi botol yang diletakkan pada rak diatasnya.
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Additional Side Grip BalanceMain Grip

Glass Cover

PP Material


