ความไววางใจ

ตูเย็นพานาโซนิค 2019

ดวยเทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุนที่ชวยใหคุณภาพชีว�ตดีข�้นอยางแทจร�ง
การแสวงหานวัตกรรมและความสะดวกสบาย เรายังคงรักษาคุณภาพไวอยางตอเนื่อง
ว�ธีการพัฒนาผลิตภัณฑของเรามีจ�ดกำเนิดมาจากดีเอ็นเอดานทักษะฝมือของชาวญี่ปุน
ที่ไดรับการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พานาโซนิคจ�งสรางสรรคผลิตภัณฑจากรากฐาน
ขนบธรรมเนียมของญี่ปุนดานการควบคุมคุณภาพอันแนวแนไมวาเราจะอยูที่ไหนในโลก
เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑชั้นเยี่ยมเพ�่อสงมอบผลิตภัณฑเหลานั้นใหแกลูกคาทุกมุมโลก

การทดสอบอยางพ�ธีพ�ถัน
ภารกิจของเราคือการสงมอบตูเย็นที่มีความงายในการใชงาน มีความแข็งแรง และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
จากสิ�งที่กลาวไปนั้นเราจะมุงมั่นในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของเทคโนโลยีที่ถูกปลูกฝงมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 60 ป

การทดสอบเสียง
ในการทำงาน

การทดสอบความทนทาน
ในการเปด-ปดประตู

การทดสอบการใช
ในสภาวะทีม่ คี วามรุนแรง

การทดสอบ
การลมคว่ำ

ใหความไววางใจในทุกครั้งและทุกวันเปนเวลา 12 ป
ดวยการผลิตในโรงงานของเราเอง คอมเพรสเซอรของตูเย็นพานาโซนิคจะมีความทนทานเปนพ�เศษ
โดยใหการรับประกันเปนเวลา 12 ป ในการควบคุมคุณภาพที่เครงครัดอยางยาวนาน ดังนั้นเราจ�งกลา
รับประกันการทำงานอยางนอย 12 ป และคุณสามารถเชื่อใจในตูเย็นพานาโซนิคไดในทุกๆวัน
- ผลิตภัณฑที่รับประกันถึงการบร�การคอมเพรสเซอรในระยะยาว ใชกับรุนที่มีเคร�่องหมายทางดานซาย
- การบร�การนี้จะไมครอบคลุมผลิตภัณฑของพานาโซนิคบางตัว

คุณภาพที่ ไดรับการไววางใจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
มานานกวา 65 ปในประวัติศาสตร
ตูเ ย็นพานาโซนิคไดรวมแกนแทของการผลิตในประเทศญีป่ นุ เขาไวดว ยกัน ตัง้ แตป 1953 ตูเ ย็นของพานาโซนิค
มากกวา 90 ลานเคร�่องไดถูกขายไปในญี่ปุนและทั่วโลก เพ�่อรับรองถึงความมั่นใจในการสนับสนุนของลูกคา
มาอยางยาวนาน เรายังคงตระหนักถึงการดำเนินการเพ�่อความสะดวกในการใชงานและมีคุณภาพสูง
มาโดยตลอดประวัติศาสตรที่ยาวนานของเรา

2019

พานาโซนิคไดรับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยางตอเน�ิอง

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่ศูนยลูกคาสัมพันธพานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

1953

ตูเย็น รุนแรกของเรา

www.facebook.com/
PanasonicThailand

7 DAYS FRESHNESS
เก็บอาหารสดไวไดนาน 7 วัน
โดยยังคงคุณคาทางโภชนาการ
ใหคุณสามารถทำอาหารมื้อหลัก
ไดตลอดทั้งสัปดาห!
ตูเย็นพานาโซนิคเขามาเปลี่ยนชีว�ตที่ว�นวายในทุกวันของคุณ!
ระบบ PrimeFresh -3°C มีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บเนื้อสัตว
และปลาใหสดตลอด 7 วัน
ไมจำเปนตองละลายน้ำแข็ง ใหคณ
ุ สะดวกในการเตร�ยมอาหารมือ้ หลัก
ที่แสนอรอยและมีคุณคาทางโภชนาการไดทั้งครอบครัวในทุกวัน

รุน MADE IN JAPAN

รุน MULTI-DOOR

รุน 2 ประตู
ชองแชแข็งดานลาง

รุน 2 ประตู
ชองแชแข็งดานบน

สารบัญ
04-07
08-09
10-18
19-25
26-28
29-31
32-33
34-35

ชองแชเย็น / แชของสด ที่อ�ณหภูมิ -3°C
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (ECONAVI INVERTER)
รุน Made in Japan
รุน MULTI-DOOR
รุน 2 ประตู ชองแชแข็งดานลาง
รุน 2 ประตู ชองแชแข็งดานบน
ตารางคุณสมบัติ
CLUB Panasonic

รุน MULTI-DOOR

ความสด

คงความสดของเนื้อสัตวและปลาเปนเวลา 7 วัน*
ในชองแชเย็น -3°C
ชอง Prime Fresh -3°C แชแข็งแบบถนอมอาหารที่อ�ณหภูมิ
ประมาณ -3°C การแชเย็นดวยว�ธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม
ใหนานข�้นและไมจำเปนตองละลายน้ำแข็ง
* ทดสอบโดยพานาโซนิค ผลแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพการใชงานและชนิดของสภาพ
และปร�มาณอาหารที่เก็บไว
* สามารถเปลี่ยนเปนโหมดแชเย็น

สดและสะดวกที่อ�ณหภูมิ -3°C

หลัง 7 วัน

1. คงความสดเปนเวลานาน
ชวยเก็บความสดและรสชาติใหเนื้อสัตวและปลา

2. สารอาหารจะคงอยูครบ
อาหารไมแข็งตัวทำใหไมสูญเสียคุณภาพของอาหาร

3. ไมจำตองรอน้ำแข็งละลาย
อาหารที่ถูกแชจะแข็งตัวแบบคงความนุมนวล
ทำใหคุณสามารถตัดไดโดยไมตองรอน้ำแข็งละลายตัว

กระแสลมเย็นรอบทิศทาง

สวยหรู และสะดวกสบาย
กับพ�้นที่จัดเก็บที่ถูกออกแบบมาอยางลงตัว

กระจายความเย็นอยางออนโยน
กระแสลมเย็นจากชองระบายอากาศรอบทิศทางจะกระจายโอบลอมของทีแ่ ช
อยูภายในใหไดรับความเย็นอยางทั่วถึง และปองกันไมใหของเนาเสีย

ประตูตูเย็นที่ถูกออบแบบเพ�่อรักษาความเย็น ทำใหอ�ณหภูมิภายในตูเปลี่ยนแปลงนอยลง
ประหยัดพลังงานและรักษาความสดของอาหาร

แชแข็งระบบ Quick Freezing
การแชแข็งไดอยางรวดเร็วเพ�่อรักษาความสด

ใหม

พลังทำความเย็นทีม่ ากกวาจะชวยใหอาหารถูกแชแข็งไดรวดเร็วข�น้
ดังนัน้ โครงสรางทางกายภาพของอาหารจะไมถกู กระทบ ทัง้ ยังชวย
รักษารสชาติและคุณคาทางโภชนาการเอาไวไดดว ย
CY558G

DZ600MB

DZ600GL

ชองแชแข็ง

รุน MULTI-DOOR

ความสด

คงความสะอาด

Fresh Safe

ประหยัดพลังงาน

คงความสดดวยความชื้นที่เหมาะสม

ยับยั้งแบคทีเร�ยและกำจัดกลิ�น

ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

โครงสรางแบบ airtight กันอากาศเขาและออก ปะเก็นจะรักษาระดับความชื้น และชวยกันไมใหอากาศเย็นจากภายนอกผานเขาไปได ทำใหผกั คงความสดและฉ่ำ

แรเง�นมีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ แบคทีเร�ยภายในตูเ ย็นได 99.9%*
เอ็นไซมจะขจัดกลิน� ไมพง� ประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

ข�น้ อยูก บั การตรวจจับของเซ็นเซอรทง้ั 4 ชนิด โดยระบบจะนำมาว�เคราะห
และคาดการณการทำงานทีด่ ที ส่ี ดุ เพ�อ่ ใหเกิดการประหยัดพลังงาน

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute. รายงานการตรวจสอบเลขที่ 20215058561-1

กระจายความเย็นใหไหลเว�ยนโดยรอบทิศทาง

* จำนวนเซ็นเซอรแตกตางกันข�้นอยูกับรุน

มี Fresh Safe

ไมมี Fresh Safe

* เง�่อนไขการทดสอบ: ขอมูลจากการทดสอบเปนการภายในของพานาโซนิค
เปร�ยบเทียบในรุนที่มีกับไมมี Fresh Safe อ�ณหภูมิแวดลอม: 10°C การตั้งอ�ณหภูมิ: กลาง

ยับยั้งแบคทีเร�ย 99.9%*

สะดวกสบาย

Humidity Care Controller*

ถาดน้ำแข็งแบบบิด

หลอดไฟ LED

เมื่อไดกอนน้ำแข็งตามที่ตองการแลว เพ�ยงบิดแกนของถาด
เพ�่อปลอยน้ำแข็งใหลงไปยังถาดใสน้ำแข็ง

หลอดไฟ LED สองสวางชวยใหมองเห็นสิ�งของที่แชอยู
ไดอยางชัดเจน

ชั้นวางปรับระดับความสูงได

ชิ�นสวนถอดลางทำความสะอาดได

คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวาง เพ�่อการจัดเก็บ
ที่มีประสิทธิภาพ และใหความสะดวกมากข�้น

คุณสามารถถอดชัน้ วาง กลองเก็บของติดประตูและชิน� สวนอืน่ ๆ
เกือบทัง้ หมดออก และนำไปลางทำความสะอาดไดทั้งชิ�นอยางทั่วถึง

ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร

ชองเก็บของแยกสวน

ชัน้ วางผลิตจากกระจกเทมเปอรทแ่ี ข็งแรงทนทานสามารถรองรับ
น้ำหนักไดสูงสุดถึง 150 กก.

ชองเก็บของแยกสวนภายในตูแ ชแข็ง ชวยใหคณ
ุ สามารถจัดเก็บ
สิง� ของตางๆ แยกกันเปนสัดสวน ชวยปองกันการปนปอ นของกลิน�

น้ำแข็งทำงายเพ�ยงบิดแกน

แถบเลื่อนควบคุมความชื้น

สวาง งายตอการมองเห็น

ชวยใหคณ
ุ สามารถควบคุมความชืน้ ไดดว ยตนเอง เพ�อ่ ใหเหมาะกับประเภท และจำนวนของผักและผลไมทจ่ี ดั เก็บไว

* เฉพาะรุน NR-DZ600GL

WET : สำหรับความชื้นที่สูงข�้น

DRY : สำหรับความชื้นต่ำลง

ปรับเปลี่ยนชั้นวางไดตามของที่แตกตางกัน

Ag Meat Case*

2 layer Vegetable*

ชอง Ag Meat Case ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บเนือ้ สัตว ปลา
และอาหารทีม่ กี ลิน� ฉุน ชวยใหกลิน� ไมกระจายออกไปเพ�อ่ สุขลักษณะทีด่ ยี ง�ิ ข�น้

มีการควบคุมความชืน้ เพ�อ่ คงความสดใหมของผัก ชองเก็บสองชัน้
สามารถเก็บไดถงึ 76 ลิตร ทำใหจดั เก็บงายอยางเปนระเบียบ

ชองแชเนื้อสัตว

งายตอการลางและทำความสะอาด

ชองเก็บผักและผลไมขนาดใหญแยกสองชั้น

รองรับน้ำหนักได 150 กก.

* เฉพาะรุน NR-DZ600MB

ชวยใหกลิ�นปนกันนอยลง

* เฉพาะรุน NR-DZ600MB

รุน MULTI-DOOR

สะดวกสบาย
แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control*
สามารถตั้งคาขณะที่ประตูตูเย็นปดอยูไดอยางงายดาย

NR-DZ600MB

Jumbo Freezer*

ความจ�

ชองแชแข็งขนาดใหญใชงานงาย

ใหม

19.1 คิว / 550 ลิตร

ดี ไซน

• ใหม มือจับประตูมีแสง
• หรูหรา 4 ประตูกับ full-flat glass
พรอมการออกแบบ partition-free design

ความสด

เพ�ยงสัมผัสเบาๆบนแผงควบคุมแบบเต็มจอ ชวยใหคณ
ุ ควบคุม
การตัง้ คาได
* เฉพาะรุน CY558G

• ใหม Ag Meat Case ชองแชเนื้อสัตว
• ใหม ชองเก็บผักและผลไมขนาดใหญแยกสองชั้น
• แชแข็งดวยระบบ Prime Fresh / แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe vegetable case with Humidity Care
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ชองแชแข็งขนาดใหญพรอมสำหรับจัดเก็บสินคาจำนวนมาก
เหมาะกับการซื้อสินคาเปนกลุมกอน นอกจากนี้กรณีซื้อแยก
ตางหากจะสะดวกตอการจัดวาง ชวยใหจดั วางไดอยางเปนระเบียบ

ความสะอาด

• Ag Clean

* เฉพาะรุน DZ600

Handle Light*
มือจับประตูมีแสง

ประหยัดพลังงาน

Auto Ice Maker*

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER
• MULTI CONTROL ควบคุมอ�ณหภูมิของแตละชอง
ไดอยางอิสระ

ทำน้ำแข็งอัตโนมัติไดอยางงายดาย
พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ความสะดวกสบาย

• ใหม Auto Ice Maker ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
• Jumbo Freezer

เซ็นเซอรตรวจจับคนจากความรอนและการเคลือ่ นไหวโดยอัตโนมัติ
เซ็นเซอรครอบคลุมรัศมี 50 ซม. จากตูเ ย็น และเมือ่ ประตูถกู เปด
หร�อไมมคี นไฟจะปดโดยอัตโนมัติ
* เฉพาะรุน DZ600MB
* ขนาดตู / ความจ�รวม : อางอิงจาก IEC62552

NR-CY558G
ความจ�

เพ�ยงเทน้ำเขาไปในกลองทำน้ำแข็ง เคร�อ่ งจะทำน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ
ถายใน 80 นาที** โหมดทำความสะอาดอัตโนมัตชิ ว ยใหถาดน้ำแข็ง
ถูกสุขอนามัยอยูเ สมอเพ�ยงกดปุม บนแผงควบคุม

* เฉพาะรุน DZ600MB
** ในโหมดการทำน้ำแข็งแบบดวน อ�ณภูมโิ ดยรอบ 20°C และอ�ณภูมใิ นแตละชองตัง้ ไวท่ี “MED” ประตูไมไดเปดหร�อปด

17.3 คิว / 547 ลิตร

ขนาดตู: กวาง 805 x ลึก 790 x สูง 1,846 มม.
ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 550 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 394 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 156 ลิตร

NR-DZ600MB

NR-DZ600GL
ความจ�

NR-DZ600MB
สี: Mirror
วัสดุของประตู: กระจก

1,120

19.1 คิว / 550 ลิตร

ดี ไซน

ความสด

• แชแข็งดวยระบบ Prime Fresh / แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

• หรูหรา 4 ประตูกับ full-flat glass
พรอมการออกแบบ partition-free design

ความสะอาด

• แชแข็งดวยระบบ Prime Fresh / แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe vegetable case with Humidity Care
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสด

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

ความสะอาด

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร)
• INVERTER

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

ความสะดวกสบาย

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER
• MULTI CONTROL ควบคุมอ�ณหภูมิของแตละชอง
ไดอยางอิสระ

• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control
พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

ขนาดตู: กวาง 770 x ลึก 743 x สูง 1,714 มม.
ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 547 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 394 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 153 ลิตร

NR-CY558GK NR-CY558GW
NR-CY558GK

สี: K : สีดำ
W : สีขาว
วัสดุของประตู: กระจก

640

ขนาดตู: กวาง 805 x ลึก 790 x สูง 1,846 มม.
ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 550 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 394 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 156 ลิตร

NR-DZ600GL

NR-DZ600GL
สี: สีดำ
วัสดุของประตู: กระจก

720

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานลาง

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานลาง
ความงามที่เร�ยบงาย ลงตัวในทุกที่

NR-BY608X
ความจ�

19.5 คิว / 602 ลิตร

ความสด

• แชแข็งดวยระบบ Prime Fresh / แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย

• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู: กวาง 775 x ลึก 741 x สูง 1,846 มม.
ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 602 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 449 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 153 ลิตร

NR-BY608XS
NR-BY608XS

ตูเย็นดีไซนทันสมัย
ใหความสะดวกสบายไดอยางลงตัว

ดวยชองแชเย็นอยูดานบนและชองแชผักอยูตรงกลาง
ทำใหคุณไมตองกมเพ�่อหยิบหร�อเก็บของ

สี: S : สีสแตนเลส
วัสดุของประตู: สแตนเลส

600

NR-BX468X/468G
ความจ�

14.6 คิว / 450 ลิตร

ความสด

• แชแข็งดวยระบบ Prime Fresh
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย

คงความสดของเนื้อสัตวและปลาเปนเวลา 7 วัน* ในชองแชเย็น -3°C

• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control

ชอง Prime Fresh -3°C แชแข็งแบบถนอมอาหารที่อ�ณหภูมิประมาณ -3°C
การแชเย็นดวยว�ธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหมใหนานข�้นและไมจำเปนตองละลายน้ำแข็ง

* สามารถเปลี่ยนเปนโหมดแชเย็น
*1 ทดสอบโดยพานาโซนิค ผลแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพการใชงานและชนิดของสภาพ
และปร�มาณอาหารที่เก็บไว
*2 ยกเวนรุน BX468/418V

ชองแชเย็นจัด
ชวยรักษาความสดโดยไมทำใหแข็ง
ดวยการคงอ�ณหภูมิไวที่ 0°C ชองนี้จะชวยรักษาความสดได
โดยการทำใหอาหารเย็นจัดแทนการแชแช็ง

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

พ�้นที่จัดเก็บใหญข�้น
พรอมถาดแยกสวน*2

78%
ขนาดตู: BX468X: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BX468G: กวาง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.
ความจ�รวม: BX468X/468G: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 316 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร

NR-BX468XS
NR-BX468GW

480

NR-BX468GW

570

สี: S : สีสแตนเลส
K : สีดำ
W : สีขาว
วัสดุของประตู: สแตนเลส (X) /กระจก (G)

NR-BX468GK

570

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานลาง

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานบน

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานบน

NR-BX468/418V
ความจ�

ตูเย็นแบบดั้งเดิมที่มีชองแชแข็งอยูดานบนยังคงเปนที่นิยมของผูบร�โภคจำนวนมาก

14.6 คิว / 450 ลิตร
13.1 คิว / 407 ลิตร

ความสด

• แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

เก็บของไดมากและหยิบสิ�งของตางๆไดงาย

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

กลองใสน้ำแข็งสามารถถอดออกไดเพ�่อความยืดหยุนในการจัดเก็บ
และเพ��มพ�้นที่ชองแชแข็งใหพรอมสำหรับจัดเก็บอาหารหากคุณซื้ออาหาร
มาในปร�มาณมาก

ความสะดวกสบาย

• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

เทคโนโลยีในการยับยัง้ แบคทีเร�ย
และขจัดกลิ�น

ชวยใหการแพรกระจายของกลิน�
ที่ไมพง� ประสงคลดนอยลง

Ag filter สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา
และแบคทีเร�ยภายในตูเย็นไดถึง 99.9%*

กลองเก็บเนือ้ สัตว (Ag Meat Case) ชวยปองกันการแพรกระจายของกลิน�
เพ�่อการจัดเก็บอาหารที่ถูกสุขอนามัยมากยิ�งข�้น

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute หมายเลขรายงานการทดสอบ: No. 20215058561-1
ขนาดตู: BX468VS: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BX418VS: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.
ความจ�รวม: BX468VS: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 316 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร
BX418VS: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 273 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร

NR-BX468VS

420

NR-BX468VS

NR-BX418VS

380

สี: S : สีสแตนเลส
วัสดุของประตู: สแตนเลส

รักษาผักใหสดดวยระดับ
ความชื้นที่เหมาะสม

ดวยโครงสรางแบบ Airtight กันอากาศเขาและออก พรอมดวยระบบ
ทำความเย็นทางออม ชวยทำใหผักสามารถคงความสดและฉ่ำไวไดนานข�้น

* ขนาดตู / ความจ�รวม : อางอิงจาก IEC62552

NR-BX468/418VST1
ความจ�

14.6 คิว / 414 ลิตร
13.1 คิว / 370 ลิตร

ความสด

• แชเย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

NR-BD468P
NR-BD468/418V
ความจ�

• ชองแชเย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

ความสะอาด

• Ag Clean
• ชองเก็บเนื้อสัตวภายในชองแชแข็ง (Ag Meat Case)

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย

ความสะดวกสบาย

• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

* ขนาดตู / ความจ�รวม : อางอิงจาก IEC62552

• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

NR-BX468VST1 NR-BX418VST1

420

NR-BX468VST1

สี: VS : สีซิลเวอร
วัสดุของประตู: เหล็ก

ชอง Extra Cool Zone จะมีความเย็นอยูที่ประมาณ 2°C ซึ่งเย็นกวา
ชองเย็นปกติโดยจะชวยใหคุณเพลิดเพลินไปกับการแชเคร�่องดื่ม
ใหเย็นเร็วข�้นอยางรวดเร็ว

ความสด

14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร

• Ag Clean

ขนาดตู: BX468VST1: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,765 มม.
BX418VST1: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,625 มม.
ความจ�รวม: BX468VST1: รวมทั้งหมด: 414 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 300 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 114 ลิตร
BX418VST1: รวมทั้งหมด: 307 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 256 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 114 ลิตร

เพลิดเพลินไปกับการแชเย็น
อาหารและเคร�่องดื่ม

380

ขนาดตู: BD468: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BD418: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.
ความจ�รวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 316 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร
BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 273 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร

NR-BD468PS

400

NR-BD468VS

สี: PS : สีสแตนเลส
VS : สีซิลเวอร
วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BD468VS

360

NR-BD418VS

340

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานบน

NR-BD468/418G
ความจ�

NR-BE348/308RS

14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร

ความจ�

ความสด

10.9 คิว / 308 ลิตร
9.4 คิว / 265 ลิตร

ความสด

• ชองแชเย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

• ชองแชเย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

ความสะอาด

• Ag Clean
• ชองเก็บเนื้อสัตวภายในชองแชแข็ง (Ag Meat Case)

• Ag Clean
• ชองเก็บเนื้อสัตวภายในชองแชแข็ง (Ag Meat Case)

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู: BD468: กวาง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.
BD418: กวาง 680 x ลึก 700 x สูง 1,624 มม.
ความจ�รวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 316 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร
BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 273 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

NR-BD468GK

440

NR-BD468GK

NR-BD418GK

400

สี: K : สีดำ
วัสดุของประตู: กระจก

NR-BD468/418VST1
ความจ�

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู: BE348RS: กวาง 600 x ลึก 626 x สูง 1,732 มม.
BE308RS: กวาง 600 x ลึก 626 x สูง 1,552 มม.
ความจ�รวม: BE348RS: รวมทั้งหมด: 308 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 225 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 83 ลิตร
BE308RS: รวมทั้งหมด: 265 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 182 ลิตร สวนของตูแชแข็ง: 83 ลิตร

NR-BE348RS

290

NR-BE348RS

NR-BE308RS

260

สี: RS: สีซิลเวอร
วัสดุของประตู: โลหะเคลือบพ�เศษ

NR-BZ600PK/VS

14.3 คิว / 405 ลิตร
12.8 คิว / 362 ลิตร

ความจ�

19.7 คิว / 558 ลิตร

ความสด

ความสด

• ชองแชเย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

• Fresh safe
• แชแข็งเร็วทันใจดวย Quick freezing

ความสะอาด

• Ag Clean
• ชองเก็บเนื้อสัตวภายในชองแชแข็ง (Ag Meat Case)

ความสะอาด

• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู: BD468VST1: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BD418VST1: กวาง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.
ความจ�รวม: BD468VST1: รวมทั้งหมด: 405 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 271 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร
BD418VST1: รวมทั้งหมด: 362 ลิตร สวนของตูแชเย็น: 228 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 134 ลิตร

ความสะดวกสบาย

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

ขนาดตู: BZ600PK/VS: กวาง 805 x ลึก 788.5 x สูง 1,846.5 มม.
ความจ�รวม: BZ600PK/VS: รวมทั้งหมด: 558 ลิตร
สวนของตูแชเย็น: 399 ลิตร
สวนของตูแชแข็ง: 159 ลิตร ชองแชผัก: 48 ลิตร

NR-BD468VST1 NR-BD418VST1

360

NR-BD468VST1

สี: VS : สีซิลเวอร
วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BZ600PK

340

510

NR-BZ600PK

สี: PK : สีดำ
VS : สีซิลเวอร
วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BZ600VS

490

ตารางคุณสมบัติ
Type

Made in Japan Models

รุน Multi-Door

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานลาง

ตูเย็น 2 ประตู พรอมชองแชแข็งดานบน

ใหม

รุน

NR-F681GT

NR-CY558G

NR-DZ600MB

NR-DZ600GL

NR-BY608X

NR-BX468X/468G

สี

X : Obsidian mirror

K : สีดำ
W : สีขาว

Mirror

สีดำ

S : สีสแตนเลส

S : สีสแตนเลส
W : สีขาว
K : สีดำ

กระจก

กระจก

กระจก

กระจก

สแตนเลส

669

547

550

550

วัสดุที่ใชผลิตประตู
ความจ� (ลิตร) (สุทธิ*1)
ชองแชเย็น/ชองของสดทีอ่ ณ
� หภูมิ -3°C (Prime Fresh)
ชองแชเย็นจัด
ฟ�ลเตอรควบคุมความชื้น

*2

NR-BD468/418VST1 NR-BD468/418G

NR-BE348/308RS

NR-BZ600PK,
BZ600VS

VS : สีซิลเวอร

PS : สีสแตนเลส
VS : สีซิลเวอร

VS : สีซิลเวอร

K : สีดำ

RS : สีซิลเวอร

PK : สีดำ
VS : สีซิลเวอร

สแตนเลส / กระจก

สแตนเลส

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

กระจก

โลหะเคลือบพ�เศษ

เหล็ก

602

450

450 / 407

414 / 370

450 / 407

405 / 362

450 / 407

308 / 265

558

*2

*2

*2

*2

*2

(ถาดอลูมิเนียม)

*2

*2

*2

*2

*2

(เดียว)

(เดียว)

(เดียว)

NR-BD468P,
BD468/418V

S : สีสแตนเลส

(พรอม Quick Mode และ ถาดอลูมิเนียม)
*2

NR-BX468V/418V NR-BX468/418VST1

Fresh Safe ชองเก็บผักใหสดยาวนานข�้น

ความสด

ชองแชแข็งเพ�่อคงความสด

(ถาดอลูมิเนียม)

ชองแชแข็งไดอยางรวดเร็ว
ระบบ Surround Cooling
Extra Cool Zone ชองแชเย็นจัดที่อ�ณหภูมิ 2°C
nanoe
Hygiene

TM

ระบบยับยั้งแบคทีเร�ยและกำจัดกลิ�น Ag Clean
Ag Meat Case กลองเก็บเนื้อสัตว
ECONAVI

ประหยัดพลังงาน

(5 เซ็นเซอร)

(4 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(4 เซ็นเซอร)

(4 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

(3 เซ็นเซอร)

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

INVERTER
ฉนวนกันความรอน U-Vacua
เคร�่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
Automatic Ice

ถาดน้ำแข็ง Twist Ice Case
กลองใสน้ำแข็งถอดออกได
ลิ�นชักเปดออกไดจนสุด
แผงหนาจอควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
ไฟ LED
ชองแชแข็ง 3 ระดับ
ความสะดวกสบาย

Handle Light มือจับประตูมีแสง
คอมเพรสเซอรติดตั้งดานบน
ชั้นวางกระจกสามารถพับคร�่ง
ชั้นวางกระจกสามารถปรับวางของทรงสูง
ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร
ชองแชแข็งขนาดใหญ
ชองเก็บของแยกสวน
ชิ�นสวนถอดลางทำความสะอาดได

สารทำความเย็น

R600a

R600a

R600a

หมายเหตุ : • โปรดศึกษาขอมูลการติดตั้งการใชงานอยางละเอียด • ขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• เนื้อหาของขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 • สีของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากสีจร�งเนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ
*1 ขนาดตู / ความจ�รวม : อางอิงจาก IEC62552 *2 คุณสามารถสลับใชชองแชดวยระบบ Prime Fresh / แชเย็นจัด (Chilled) ไดตามที่คุณตองการ แตไมสามารถตั้งคาทั้งสองชองในเวลาเดียวกัน

หมวดของรางวัล ของรางวัลสำหรับแลก

http://club.panasonic.com/th

1. สมัครสมาชิก ----> http://club.panasonic.com/th

ว�ธีการแลกของรางวัลใน

2. คลิกที่ “ลงทะเบียนสินคาของฉัน” เพ�่อใสขอมูลสินคาของทาน

CLUB Panasonic

สิทธิประโยชน CLUB Panasonic

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* เพ�่อสะสมและนำไปแลกรางวัลตางๆ มากมาย
เพ�ยงลงทะเบียนผลิตภัณฑ ที่ http://club.panasonic.com/th

สามารถคลิกแลกของรางวัลไดที่ MY REWARDS
สมารททีว� 43 นิ�ว
TH-43FX500

กลองดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

เคร�
เคร�่อ่องปรั
งทำขนมป
บอากาศ
ง
CS/CU-PN9VKT
SD-P104

เคร�
เคร�่อ่องซังทำขนมป
กผาฝาบนง
NA-F80B5HRC
SD-P104

เคร�ตู่อเย็งซันก1ผประตู
าฝาบน
NA-F80B5HRC
NR-AH146R

23,000 Points 21,000 Points 11,000
18,000 Points 10,000
11,000 Points 10,000
8,000 Points
Points

(ดูรายละเอียดของรางวัลลาสุดไดที่เว็บไซต)

เตาอบไมโครเวฟ
เคร�่องทำน้ำอ�น
NN-SM33HMTPE
DH-6NS2TS

ตูเย็น 1 ประตู
NR-AH146R

5,000
9,000 Points

8,000 Points

เคร�่องเสียง
SC-HC200

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

เคร�่องทำน้ำอ�น
DH-3LL1TWT

หมอหุงขาว Micom
SR-CN188WSN

เคร�่องดูดฝุน
MC-CG370G

โคมไฟ LED สีเง�น
SQ-LD220

เคร�่องโกนหนวดไฟฟา
ES-SA40K

6,000 Points

5,000 Points

4,000 Points

3,300 Points

2,500 Points

2,500 Points

2,100 Points

เคร�่องปนผลไมพรอมดื่ม
MX-GM0501

หมอหุงขาวสมารทคุก
SR-JQ185S

เคร�่องปนน้ำผลไม
MX-900MWSN

กระติกน้ำรอน
NC-TXF22-P

บัตร CENTARA GRAND
มูลคา 1,000 บาท

โทรศัพท ไรสาย
KX-TG3411BX
สีชมพ�

ไดรเปาผมไฟฟา
EH-ND63

หร�อ
สีฟา

2,100 Points

2,000 Points

1,800 Points

1,600 Points

1,500 Points

1,500 Points

1,400 Points

เคร�่องหนีบจัดแตงทรงผม
EH-HV10-KL

หมอหุงขาว
SR-Y10G

หูฟ�งสปอรต
RP-HS35M

โคมไฟอเนกประสงค
BF-AL05BT-W

เตาร�ดไฟฟาแบบแหง
NI-317WASF

บัตร BAR-B-GON
มูลคา 100 บาท จำนวน 3 ใบ

หูฟ�ง Canal Type
RP-TCM115

สีขาว

หร�อ สีเหลือง

สีชมพ�

1,400 Points

1,300 Points

1,300 Points

1,100 Points

ไฟฉาย LED
BF-BG01TL-Z2

ไฟฉาย LED แบบคลิปหนีบ
BF-AF20BT-A/K
สีน้ำเง�น

บัตร OOTOYA
มูลคา 100 บาท

CLUB Panasonic
Bag

สีขาว หร�อ

สีดำ

หร�อ

สีขาว

หร�อ

สีดำ

สีดำ

800 Points

หมายเหตุ:

700 Points

500 Points

500 Points

- ซื้อผลิตภัณฑ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* สะสมคะแนนและนำไปแลกของรางวัลมากมาย
- สมาชิก CLUB Panasonic สามารถแลกรับของรางวัลทีเ่ ปนผลิตภัณฑพานาโซนิค ได 1 ชิน� ตอ 1 เดือน เทานัน้
- คะแนนมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ
- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สามารถเช็คของรางวัลลาสุดบนเว็ปไซต http://club.panasonic.com/th
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกรณีของรางวัลหมด

1,100 Points

1,000 Points

หร�อ สีน้ำเง�น

1,000 Points

ผลิตภัณฑที่สามารถลงทะเบียนสินคาได
เคร�่องปรับอากาศ
ตูเย็น
เคร�่องซักผา
เคร�่องทำน้ำอุน
เตาอบไมโครเวฟ
ฝารองนั่งชำระลางอัตโนมัติ

โทรทัศน
เคร�่องเสียง
โฮมเธียเตอร
เคร�่องเลนบลูเรย
เคร�่องเลนดีว�ดี
เคร�่องมัลติฟ�งกชั่น

กลองถายรูป
กลองว�ดีโอ
เลนส
โทรศัพท
เคร�่องแฟกซ

(ดูรายละเอียดของรางวัลไดที่เว็บไซต)

