الموثوقية

RELIABILITY
Applying advanced Japanese technologies
that truly make life better
In the pursuit of innovation and convenience, we
continue to uphold quality completely.
The origins of our product development can
be found in this commitment, and it is part
of Japan’s manufacturing DNA that has been
passed down in an unbroken line for generations.
Based on the stringent quality standards that
have been cultivated in Japan, we are now
delivering Panasonic products that have been
developed and manufactured at our global
locations.

تطبيق التقنيات اليابانية المتقدمة التي تجعل
الحياة أفضل بالفعل
إننا نواصل دعم مستوى الجودة تمامًا سعيًا لتحقيق
.اإلبتكار والراحة
ويمكن العثور على أصول تطوير منتجاتنا في هذا
 والذي يشكل جزءًا من ثقافة التصنيع اليابانية،اإللتزام
.التي تم توارثها عبر األجيال المتالحقة
واستنادًا إلى معايير الجودة الصارمة التي تم غرسها في
 فإنا اآلن بصدد تقديم منتجات باناسونيك التي،اليابان
.تم تطويرها وتصنيعها في مواقعنا العالمية

Uncompromisingly rigorous testing
Our mission is to provide refrigerators that are easy to
use, tough to break, and which provide long and loyal
use. Toward that end, we are uncompromising in our
quality control testing of the technologies cultivated
over more than six decades.
Operating
Noise Test

اختبار صارم ال مثيل له
تتمثل رسالتنا في توفير ثالجات سهلة االستخدام وصعبة الكسر
ً وتقدم عمرًا افتراضيًا طوي
 ولتحقيق هذا.ال لإلستخدام األمثل
 فإننا ال نو ّفر جهدًا في سبيل فحص مراقبة الجودة الخاصة،الهدف
بالتقنيات التي تم تطويرها على مدار أكثر من ستة عقود من
.الزمان

 اختبار ضوضاءDoor Open-Close  اختبار المتانة عندOperating Test in  اختبار التشغيل فيTopple
 التشغيلDurability Test
 فتح الباب وغلقهHarsh Conditions  الظروف القاسيةTest

يجرى اختبار ضوضاء التشغيل في غرفة كاتمة
إذا كان أي ضاغط من إنتاج شركة باناسونيك يعاني يتم فتح أبواب الثالجة وغلقها مئات اآلالف من
 وتقوم أجهزة الميكروفون.المرات على مدار عمر تشغيل افتراضي لما يقرب لصدى الصوت
 فإن غرفة االختبار في درجة الحرارة،نقطة ضعف
الحساسة بقياس مستويات الصوت الناتجة
 ويتم إجراء اختبار المتانة عند الفتح. عامًا20  تجدر اإلشارة إلى من. المنخفضة ستكتشفه/ المرتفعة
. الضاغط والمروحة: مثل،عن المكونات
أن درجات الحرارة العالية تولد تكاثفًا داخليًا للتحقق والغلق في درجات حرارة تسبب إجهادًا على
 فإن، ونظرًا ألن الثالجات تعمل بالليل والنهار.موانع تسريب األبواب والحشيات الموجودة حولها
 ويضمن.من سالمة النظام الكهربائي تمامًا
.التشغيل الهادئ أمر مهم للغاية
هذا األمر إلى جانب إجراء فحص قوي آخر انخفاض
ويعمل االختبار الذي تجريه باناسونيك على
المخاطر الناتجة عن التعطل على مدار العمر
ضمان عمل جميع مكونات الباب بشكل سلس تصميم باناسونيك يساعد في تقليل مستوى
.االفتراضي إلستخدام المنتج بشكل إستثنائي
.الضوضاء والرنين
.لسنوات عديدة

Operating noise is tested in an
anechoic chamber. Sensitive
microphones measure sound levels
generated by components like
the compressor and fan. Because
refrigerators are on day and night,
quiet operation is important.
Panasonic design helps minimize
noise and resonance.

Over a typical operating life of roughly
20 years, refrigerator doors are opened
and closed hundreds of thousands
of times. Our Open-Close Durability
Test is carried out at temperatures
that stress door seals and gaskets.
Panasonic testing ensures that all
door components will work together
flawlessly for many years.

اخــتــبــر الــطــعــم الـــطـــازج أكــثــر م ــن أي وقـــت مضى
EXPERIENCE MORE FRESHNESS THEN EVER

If any Panasonic compressor has a
weak point, our high/low temperature
testing chamber will find it. High
temperatures generate interior
condensation to thoroughly verify
electrical system integrity. This and
other rigorous testing ensures an
exceptionally low risk of malfunctioning
throughout the product’s useful life.

اختبار
السقوط

تخضع الثالجات للفحص واالختبار للتحقق من
.مقاومتها للسقوط حتى في أسوأ الحاالت
ومع النظر بعين االعتبار إلى األماكن السيئة
 يتم، األرضيات المائلة: مثل،لوضع الثالجات
.اختبار الثالجات لضمان مقاومتها للسقوط

Refrigerators are tested for toppling
resistance even in worst-case
scenarios. Taking into account poor
placement locations such as inclined
floors, refrigerators are tested to
ensure they are resistant to toppling.
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التجميد باستخدام
Prime fresh تقنية
عند درجة حرارة
 درجات مئوية تقريب ًا3-

-3˚C

اختبر الطعم الطازج أكثر
!من أي وقت مضى

Approx.

PRIME FRESH
FREEZING

Keeps Food Fresh with
-3ºC Soft Freezing

يبقي الطعام طازج ًا مع تجميد
 درجات مئوية3- ناعم

Prime تعمل خاصية التجميد باستخدام تقنية
 درجات مئوية3  على تجميد الطعام عندFresh
 ولذا فإن سطح العناصر الغذائية،تحت الصفر تقريبًا
 وبهذه الطريقة.وحده هو الذي يتجمد بشكل خفيف
ال تكون األطعمة المجمدة قاسية وحتى األطعمة
.النيئة تظل في أفضل حالة لها

Prime Fresh freezing freezes food to
approx. -3°C, so only the surface of
items is lightly frozen. Food frozen in
this way never hardens and even raw
foods stay at their best.

Instantly Soft Frozen with “Quick Mode”
Sensors detect when items are put in and the mode
automatically switches to Quick Mode. In this mode,
the surface of food is rapidly soft frozen to prevent
oxidation, the enemy of freshness.

Fresh sardine

Approx. 3ºC ~ 6ºC
Fridge

Chilled

سمك السردين المؤكسد

Prime Fresh
freezing

Storage Condition: Raw
Freshness Period*: Approx. 3 days

áÄ«f :øjõîàdG ádÉM
Ék Ñjô≤J ΩÉjCG 3 :*Ék LRÉW ΩÉ©£dG AÉ≤H Ióe

kÉÑjô≤J ájƒÄe áLQO 6 ~ 3
áLÓãdG

Storage Condition: Raw
Freshness Period*: Approx. 4 days

áÄ«f :øjõîàdG ádÉM
Ék Ñjô≤J ΩÉjCG 4 :*Ék LRÉW ΩÉ©£dG AÉ≤H Ióe

kÉÑjô≤J ájƒÄe áLQO 0
OÈe

Storage Condition: Soft Frozen
Freshness Period*: Approx. 1 week

Approx.−20°C ~ −18°C

 درجة مئوية خياراً مناسب ًا3- تعد

Freezer

Storage Condition: Frozen Hard
Freshness Period*: Approx. 1 month

* Storage of sardines. Researched by Panasonic. Freshness period differs
depending on the degree of freshness before storage and method of
freezing, and conditions of use of the refrigerator.

2 KEEPS NUTRITION
There is hardly any drip as you don’t need to
defrost, so there’s minimal loss of nutrients and
umami flavor.

3 FLAVOR LASTS LONGER
It can keep food in a near-raw state, maintaining
its delicious flavor and texture.

4 LESS ODOR
Helps prevent odors from spreading to other
foods in the fridge compartment.
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سمك السردين الطازج

مقارنة ظروف التخزين

Approx. -3ºC ~ -1ºC

Since only the surface of food is soft frozen, you
can cut it easily without defrosting.

تكتشف أجهزة االستشعار موعد وضع األطعمة في الثالجة وتحول
 يتجمد سطح، ففي هذا الوضع.الوضع تلقائيًا إلى الوضع السريع
.الطعام بسرعة لمنع األكسدة التي تعد عدو الطعم الطازج

Oxidized sardine

Approx. 0°C

1 EASY TO CUT

”التجميد الناعم الفوري مع “الوضع السريع

Comparison of Storage Conditions

Experience More Freshness
than Ever!

-3˚C is convenient

جديد

 سهولة التقطيع- 1

kÉÑjô≤J ájƒÄe áLQO 1- ~ 3-

ºYÉf óª› :øjõîàdG ádÉM
Ék Ñjô≤J óMGh ´ƒÑ°SCG :*Ék LRÉW ΩÉ©£dG AÉ≤H Ióe á«æ≤J ΩGóîà°SÉH ó«ªéàdG
Prime Fresh

kÉÑjô≤J ájƒÄe áLQO 18- ~ 20óªéŸG

Ö∏°U óª› :øjõîàdG ádÉM
Ék Ñjô≤J óMGh ô¡°T :*Ék LRÉW ΩÉ©£dG AÉ≤H Ióe

ΩÉ©£dG AÉ≤H Ióe ∞∏àîJ .∂«fƒ°SÉfÉH ácô°T πÑb øe åëÑdG …ôLCG .øjOô°ùdG ∂ª°S øjõîJ *
±hôXh ó«ªéàdG á≤jôWh øjõîàdG πÑb Ék LRÉW ΩÉ©£dG AÉ≤ÑH á°UÉÿG áLQódG Ö°ùM Ék LRÉW
.áLÓãdG ΩGóîà°SG

 فإنه يمكن،ونظرا ً ألن سطح الطعام يكون مجمدا ً وناعم ًا
.تقطيعه بسهولة دون إزالة الصقيع

 الحفاظ على الطعام الصحي- 2
ال يقطر من الطعام أي قطرات حيث ال تحتاج إلى خاصية إزالة
 ومن ثم ال تخسر المأكوالت من قيمتها الغذائية،الصقيع
.ًومذاقها اللذيذ إال القليل جدا

 النكهة تدوم لفترة أطول- 3

جديد

LED Lighting

LED إضاءة

LEDs make stored items easy to see. And the color
of the lighting changes for at-a-glance verification of
cooling conditions.

. السلع المخزنة سهلة الرؤيةLED تجعل مصابيح
.ويتغير لون اإلضاءة للتحقق من ظروف التبريد بسرعة

يمكن للثالجة الحفاظ على األطعمة في حالة قريبة من الحالة
. وهو ما يجعلها تحتفظ بالنكهة والطعم اللذيذ لها،النيئة لها

 رائحة كريهة أقل- 4
تساعد في منع انتشار روائح كريهة من األطعمة األخرى الموجودة
.بالثالجة

Blue:

Light blue:

White:

:أبيض

:أزرق فاتح

:أزرق

-3˚C Prime Fresh freezing
Quick Mode

-3˚C Prime Fresh freezing

Chilled

مبرد

Prime Fresh التجميد باستخدام تقنية
 درجات مئوية3- عند

الوضع السريع للتجميد باستخدام تقنية
 درجات مئوية3-  عندPrime Fresh
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متعددة األبواب

Multi Door

NR-F681

NR-BS701
701L

715L

• Inverter Compressor
• Energy Saving ECONAVI Sensors
• NANOE G
• Fully Extending Drawers
• Made in Japan Quality
• Glass Door Design
• Quick Ice Maker
• LED Lighting
•-3ºC Prime Fresh Freezing Room
• Size (mm): W825 x D733 x H1828

مجمد علوي

Top Freezer

• ضاغط عاكس
 موفرة للطاقةECONAVI • أجهزة استشعار
NANOE G • نظام تنقية الهواء
• أدراج قابلة للتطويل بالكامل
• صنع بالجودة اليابانية
• تصميم باب من الزجاج
• جهاز صناعة الثلج السريع
LED • إضاءة
Prime Fresh • غرفة التجميد باستخدام تقنية
 درجات مئوية3- عند
1828  × االرتفاع733  × العمق825  العرض:)• الحجم (ملم

• Multi Airflow Design
• Electronic Touch Control Panel
• LED panel display
• LED for a brighter interior
• Seamless Glass door with Premium Black
finish
• Size (mm): W895 x D690 x H1788

• تصميم تدفق هواء متعدد
• لوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس
LED • شاشة عرض لوحة تحكم مضاءة بنظام
 إلنارة داخلية أكثر سطوع ًاLED • إضاءة
• نظام تبريد محيطي للتبريد المتعادل
• باب زجاجي انسيابي بطالء أسود ممتاز
) (ارتفاع1788 × ) (عمق690 × ) (عرض895 :)• الحجم (مم

Available Colors
Black Glass

Available Colors
Mirror Glass Finish

جنب ًا إلى جنب

Side by Side

NR-BS60
600L

NR-BS702
702L

• Energy Saving Inverter Compressor
• Multi Airflow Design
• Electronic Touch Control Panel
• LED panel display
• LED for a brighter interior
• Seamless Glass door with Premium
Black finish
• Size (mm): W895 x D690 x H1788
Available Colors

ِّ
موفر للطاقة
عاكس
ِ • ضاغط
• تصميم تدفق هواء متعدد
• لوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس
LED • شاشة عرض لوحة تحكم مضاءة بنظام
 إلنارة داخلية أكثر سطوع ًاLED • إضاءة
 موفرة للطاقةECO LED • إضاءة
• باب زجاجي انسيابي بطالء أسود ممتاز
) (ارتفاع1788 × ) (عمق690 × ) (عرض895 :)• الحجم (مم

• Electronic Touch Control
• LED Display
• Multi Airflow Design for Even Cooling
• Quick Freeze Function
• Door Alarm
• Energy Saving ECO LED Lighting
• Stainless Steel Finish
• Size (mm): W 895 x D690 x H1788

• تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
LED • شاشة عرض
• تصميم تدفق هواء متعدد للتبريد المتعادل
• وظيفة التبريد السريع
• إنذار الباب
 موفرة للطاقةECO LED • إضاءة
• أبواب مصقولة بطبقة من الفوالذ المقاوم للصدأ
) (ارتفاع1788 × ) (عمق690 × ) (عرض895 :)• الحجم (مم

Available Colors
Stainless Steel Finish

Black Glass

4
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مجمد علوي

Top Freezer

NR-BC752DS

مجمد علوي

Top Freezer

NR-BZ600PK

752L

605L

• Multi Airflow design
• تصميم تدفق هواء متعدد
• Super Energy Saving Inverter
• ضاغط عاكس موفر للطاقة بشكل فائق
Compressor
 تعمل باللمس ووحدة تصريف الماءIMD • شاشة
• IMD touch Display & Water Dispenser
• لوحة تحكم إلكترونية
• Electronic Control Panel
 ثنائية إلارة داخلية أكثر سطوع ًاLED • إضاءة
•Dual Light way LED for a brighter
• قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
interior
Maxi Fresh ) وقسم التحكم الفائقFresh Zone(
• Maxi Fresh & Fresh Zone
) (ارتفاع1860 × ) (عمق750 × ) (عرض840 :)• الحجم (مم
• Tempered Glass Shelves
• Size (mm): W840 x D1860 x H750

• Intelligent Inverter compressor
• Energy saving 3 ECONAVI sensors
• LED display
• Multi Control technology for
independent & stable cooling of each
compartment
• Quick Freeze function
• Hygienic storage with Ag Clean
• Minimal odor mix with Ag Meat Case
• Size (mm): W805 x D788 x H1846

Available Colors

Available Colors
Black | Silver

Inox

NR-BC752VS

NR-BC572VS
572L

752L

• Multi Airflow design
• Super Energy Saving Inverter
Compressor
• Dual Light way LED for a brighter
interior
• Maxi Fresh & Fresh Zone
• Tempered Glass Shelves
• Size (mm): W840 x D1860 x H750
Available Colors
Inox

• ضاغط عاكس ذكي
 مستشعرات موفرة للطاقة تعمل بتقنية3•
ECONAVI
LED • عرض من خالل مصابيح
• تقنية التحكم المتعدد لتحقيق تبريد مستقل وثابت
لكل مقصورة على حدة
• خاصية التجميد السريع
Ag • خاصية التخزين الصحي باستخدام أيونات الفضة
• الحد األدنى من الروائح المختلطة باستخدام حافظة
Ag لحوم مصنوعة من أيونات الفضة
1,846 × ) (عمق788 × ) (عرض805 :)• الحجم (مم
)(ارتفاع

• تصميم تدفق هواء متعدد
• ضاغط عاكس موفر للطاقة بشكل فائق
ً ثنائية إلارة داخلية أكثر سطوعاLED • إضاءة
•قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
Maxi Fresh ) وقسم التحكم الفائقFresh Zone(
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
) (ارتفاع1860 × ) (عمق750 × ) (عرض840 :)• الحجم (مم

• Multi Airflow Design
• Super Energy Saving Inverter
Compressor
• Dual Light way LED for a brighter
interior
• Maxi Fresh & Fresh Zone
• Tempered Glass Shelves
• Reversible Door
• Size (mm): W700) x D1830 x H720

• تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
• ضاغط عاكس وفر الطاقة بشكل فائق
ً ثنائية إلارة داخلية أكثر سطوعاLED • إضاءة
• قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
Maxi Fresh ) وقسم التحكم الفائقFresh Zone(
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
• باب قابل للعكس
) (ارتفاع1830 × ) (عمق720 × ) (عرض700 :)• الحجم (مم

Available Colors
Inox

6

Panasonic Refrigerator catalogue.indd 6-7

7

9/9/19 8:04 PM

مجمد علوي

Top Freezer

NR-BC532VS

NR-BC49

572L

• Multi Airflow design
• Super Energy Saving inverter
compressor
• Dual Light way LED for a brighter
interior
• Maxi Fresh & Fresh Zone
• Tempered Glass Shelves
• Reversible Door
• Size (mm): W700 x D1830 x H720
Available Colors

مجمد علوي

Top Freezer

490L

• تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
• ضاغط عاكس وفر الطاقة بشكل فائق
 ثنائية إلارة داخلية أكثر سطوع ًاLED • إضاءة
• قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
Maxi Fresh ) وقسم التحكم الفائقFresh Zone(
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
• باب قابل للعكس
) (ارتفاع1830 × ) (عمق720 × ) (عرض700 :)• الحجم (مم

• Multi Airflow Design
• تصميم تدفق هواء متعدد
• Super Energy Saving compressor
• ضاغط يوفر الطاقة بشكل فائق
• LED for a brighter interior
 إلنارة داخلية أكثر سطوع ًاLED • إضاءة
• Humidity control for Fruits & Vegetable
• تحكم في الرطوبة داخل مقصورة الفواكه
compartment
والخضروات
• Tempered Glass Shelves
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
• Size (mm): W750 x D735 x H1825
) (ارتفاع1825 × ) (عمق735 × ) (عرض750 :)• الحجم (مم
Available Colors
Stainless Steel Finish

Inox

NR-BC52
520L

• Multi Airflow Design for Even Cooling
• تصميم تدفق هواء متعدد للتبريد المتساوي
• Energy Saving ECO LED Lighting
 موفرة للطاقةECO LED • إضاءة بتقنية
• Double Vegetable and Fruits Drawers
• أدراج مزوجة للفواكه والخضروات
• Jumbo Freezer
جمد كبير
ِّ • ُم
• Stainless Steel Finish
• طالء من الفوالذ غير القابل للصدأ
•Tempered Glass Shelves
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
• Size (mm): W750 x D785 x H1692
) (ارتفاع1692 × ) (عمق785 × ) (عرض750 :)• الحجم (مم
Available Colors
Stainless Steel Finish

8
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NR-BC40
400L

• Multi Airflow Design
• Super Energy Saving compressor
• LED for a brighter interior
• Humidity control for Fruits &
Vegetable compartment
• Tempered Glass Shelves
• Size (mm): W696 x D685 x H1712

عتدل
ِ • تصميم تدفق هواء ُم
• ضاغط يوفر الطاقة بشكل فائق
ً إلنارة داخلية أكثر سطوعاLED • إضاءة
• تحكم في الرطوبة داخل مقصورة الفواكه والخضروات
المقسى
• أرفف من الزجاج
َّ
) (ارتفاع1712 × ) (عمق685 × ) (عرض696 :)• الحجم (مم

Available Colors
Stainless Steel Finish
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باب فردي

Single Door

NR-AC88

NR-AF173

88L

165L

• New Design
• Organize + double utility case
• Wider Area to store 13 bottles of 1.5L
• Bigger vegetable case
• Manual Defrost
• Size (mm): W525 x D510 x H1201

باب فردي

Single Door

• تصميم جديد
• حافظة تنظيم متعددة االستخدامات
ً  لترا1.5  زجاجة سعة13 • مساحة واسعة لتخزين
• حافظة خضروات أكبر
1201• إزالة الثلج يدوي ًا
) (ارتفاع1201 × ) (عمق510 × ) (عرض525 :)• الحجم (مم

• Adjustable Shelves
• Sleek Design
• Manual Defrost
• Adjustable Leg
• Reversible Door
• Size (mm): W445) x D510 x H630

• أرفف قابلة للضبط
• تصميم أنيق
ً• إزالة الثلج يدويا
• رجل قابلة للتعديل
• باب قابل للعكس
) (ارتفاع630 × ) (عمق510 × ) (عرض445 :)• الحجم (مم

Available Colors

Available Colors

White | Silver

Grey

NR-AF163SH
155L

• New Design
• Organize + double utility case
• Wider Area to store 11 bottles of 1.5L
• Bigger vegetable case
• Manual Defrost
• Size (mm): W525 x D510 x H1101

• تصميم جديد
• حافظة تنظيم متعددة االستخدامات
ً  لترا1.5  زجاجة سعة11 • مساحة واسعة لتخزين
• حافظة خضروات أكبر
• إزالة الثلج يدوي ًا
) (ارتفاع1101 × ) (عمق510 × ) (عرض525 :)• الحجم (مم

Available Colors
Grey
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