
ตู�เย็นพานาโซนิค 2019ความไว�วางใจ
ด�วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุ�นที่ช�วยให�คุณภาพชีว�ตดีข�้นอย�างแท�จร�ง
การแสวงหานวัตกรรมและความสะดวกสบาย เรายังคงรักษาคุณภาพไว�อย�างต�อเนื่อง

ว�ธีการพัฒนาผลิตภัณฑ�ของเรามีจ�ดกำเนิดมาจากดีเอ็นเอด�านทักษะฝ�มือของชาวญี่ปุ�น

ที่ได�รับการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พานาโซนิคจ�งสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�จากรากฐาน

ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ�นด�านการควบคุมคุณภาพอันแน�วแน�ไม�ว�าเราจะอยู�ที่ไหนในโลก

เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ�ชั้นเยี่ยมเพ�่อส�งมอบผลิตภัณฑ�เหล�านั้นให�แก�ลูกค�าทุกมุมโลก

การทดสอบอย�างพ�ธีพ�ถัน
ภารกิจของเราคือการส�งมอบตู�เย็นที่มีความง�ายในการใช�งาน มีความแข็งแรง และมีอายุการใช�งานที่ยาวนาน

จากสิ�งที่กล�าวไปนั้นเราจะมุ�งมั่นในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของเทคโนโลยีที่ถูกปลูกฝ�งมาเป�นระยะเวลายาวนานกว�า 60 ป�

ตู�เย็นพานาโซนิคได�รวมแก�นแท�ของการผลิตในประเทศญ่ีปุ�นเข�าไว�ด�วยกัน ต้ังแต�ป� 1953 ตู�เย็นของพานาโซนิค

มากกว�า 90 ล�านเคร�่องได�ถูกขายไปในญี่ปุ�นและทั่วโลก เพ�่อรับรองถึงความมั่นใจในการสนับสนุนของลูกค�า

มาอย�างยาวนาน เรายังคงตระหนักถึงการดำเนินการเพ�่อความสะดวกในการใช�งานและมีคุณภาพสูง

มาโดยตลอดประวัติศาสตร�ที่ยาวนานของเรา

คุณภาพที่ได�รับการไว�วางใจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
มานานกว�า 65 ป�ในประวัติศาสตร�

ตู�เย็น รุ�นแรกของเรา

1953

การทดสอบเสียง
ในการทำงาน

การทดสอบความทนทาน
ในการเป�ด-ป�ดประตู

การทดสอบการใช�
ในสภาวะท่ีมีความรุนแรง

การทดสอบ
การล�มคว่ำ

พานาโซนิคไดรับมาตรฐาน ISO 14001

ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม

โดยมุงเนนในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยางตอเน�ิอง

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส� (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�พานาโซนิค : 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/th20
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ให�ความไว�วางใจในทุกครั้งและทุกวันเป�นเวลา 12 ป�
ด�วยการผลิตในโรงงานของเราเอง คอมเพรสเซอร�ของตู�เย็นพานาโซนิคจะมีความทนทานเป�นพ�เศษ

โดยให�การรับประกันเป�นเวลา 12 ป� ในการควบคุมคุณภาพที่เคร�งครัดอย�างยาวนาน ดังนั้นเราจ�งกล�า

รับประกันการทำงานอย�างน�อย 12 ป� และคุณสามารถเชื่อใจในตู�เย็นพานาโซนิคได�ในทุกๆวัน

- ผลิตภัณฑ�ที่รับประกันถึงการบร�การคอมเพรสเซอร�ในระยะยาว ใช�กับรุ�นที่มีเคร�่องหมายทางด�านซ�าย

- การบร�การนี้จะไม�ครอบคลุมผลิตภัณฑ�ของพานาโซนิคบางตัว
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ช�องแช�เย็น / แช�ของสด ที่อ�ณหภูมิ -3°C

เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (ECONAVI INVERTER) 

รุ�น Made in Japan

รุ�น MULTI-DOOR

รุ�น 2 ประตู ช�องแช�แข็งด�านล�าง

รุ�น 2 ประตู ช�องแช�แข็งด�านบน

รุ�น MADE IN JAPAN รุ�น MULTI-DOOR

รุ�น 2 ประตู
ช�องแช�แข็งด�านล�าง

รุ�น 2 ประตู
ช�องแช�แข็งด�านบน

ตารางคุณสมบัติ

CLUB Panasonic

ตู�เย็นพานาโซนิคเข�ามาเปล่ียนชีว�ตที่ว��นวายในทุกวันของคุณ!

ระบบ PrimeFresh -3°C มีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บเนื้อสัตว�

และปลาให�สดตลอด 7 วัน 

ไม�จำเป�นต�องละลายน้ำแข็ง ให�คุณสะดวกในการเตร�ยมอาหารม้ือหลัก

ที่แสนอร�อยและมีคุณค�าทางโภชนาการได�ทั้งครอบครัวในทุกวัน

เก็บอาหารสดไว�ได�นาน 7 วัน
โดยยังคงคุณค�าทางโภชนาการ
ให�คุณสามารถทำอาหารมื้อหลัก
ได�ตลอดทั้งสัปดาห�!

สารบัญ

7 DAYS FRESHNESS



















ใหม�

CY558G DZ600GL

สวยหรู และสะดวกสบาย
กับพ�้นที่จัดเก็บที่ถูกออกแบบมาอย�างลงตัว

ประตูตู�เย็นที่ถูกออบแบบเพ�่อรักษาความเย็น ทำให�อ�ณหภูมิภายในตู�เปลี่ยนแปลงน�อยลง

ประหยัดพลังงานและรักษาความสดของอาหาร

ความสด

* ทดสอบโดยพานาโซนิค ผลแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพการใช�งานและชนิดของสภาพ

และปร�มาณอาหารที่เก็บไว�

* สามารถเปลี่ยนเป�นโหมดแช�เย็น

คงความสดของเนื้อสัตว�และปลาเป�นเวลา 7 วัน*
ในช�องแช�เย็น -3°C 

ช�อง Prime Fresh -3°C แช�แข็งแบบถนอมอาหารที่อ�ณหภูมิ

ประมาณ -3°C การแช�เย็นด�วยว�ธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม�

ให�นานข�้นและไม�จำเป�นต�องละลายน้ำแข็ง

สดและสะดวกที่อ�ณหภูมิ -3°C

ช�องแช�แข็ง

หลัง 7 วัน

ช�วยเก็บความสดและรสชาติให�เนื้อสัตว�และปลา

1. คงความสดเป�นเวลานาน

อาหารไม�แข็งตัวทำให�ไม�สูญเสียคุณภาพของอาหาร

2. สารอาหารจะคงอยู�ครบ

อาหารที่ถูกแช�จะแข็งตัวแบบคงความนุ�มนวล

ทำให�คุณสามารถตัดได�โดยไม�ต�องรอน้ำแข็งละลายตัว

3. ไม�จำต�องรอน้ำแข็งละลาย

กระจายความเย็นอย�างอ�อนโยน

การแช�แข็งได�อย�างรวดเร็วเพ�่อรักษาความสด

กระแสลมเย็นรอบทิศทาง

แช�แข็งระบบ Quick Freezing

กระแสลมเย็นจากช�องระบายอากาศรอบทิศทางจะกระจายโอบล�อมของท่ีแช�

อยู�ภายในให�ได�รับความเย็นอย�างทั่วถึง และป�องกันไม�ให�ของเน�าเสีย

พลังทำความเย็นท่ีมากกว�าจะช�วยให�อาหารถูกแช�แข็งได�รวดเร็วข�น้

ดังน้ันโครงสร�างทางกายภาพของอาหารจะไม�ถูกกระทบ ท้ังยังช�วย

รักษารสชาติและคุณค�าทางโภชนาการเอาไว�ได�ด�วย

รุ�น MULTI-DOOR

DZ600MB



รุ�น MULTI-DOOR

น้ำแข็งทำง�ายเพ�ยงบิดแกน
ถาดน้ำแข็งแบบบิด

เมื่อได�ก�อนน้ำแข็งตามที่ต�องการแล�ว เพ�ยงบิดแกนของถาด

เพ�่อปล�อยน้ำแข็งให�ลงไปยังถาดใส�น้ำแข็ง

ปรับเปลี่ยนชั้นวางได�ตามของที่แตกต�างกัน
ชั้นวางปรับระดับความสูงได� 

คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวาง เพ�่อการจัดเก็บ

ที่มีประสิทธิภาพ และให�ความสะดวกมากข�้น

รองรับน้ำหนักได� 150 กก.
ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร�

ช้ันวางผลิตจากกระจกเทมเปอร�ท่ีแข็งแรงทนทานสามารถรองรับ

น้ำหนักได�สูงสุดถึง 150 กก.

สว�าง ง�ายต�อการมองเห็น
หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED ส�องสว�างช�วยให�มองเห็นสิ�งของที่แช�อยู�

ได�อย�างชัดเจน

ง�ายต�อการล�างและทำความสะอาด
ชิ�นส�วนถอดล�างทำความสะอาดได� 

คุณสามารถถอดช้ันวาง กล�องเก็บของติดประตูและชิ�นส�วนอ่ืนๆ

เกือบท้ังหมดออก และนำไปล�างทำความสะอาดได�ทั้งชิ�นอย�างทั่วถึง

ช�วยให�กลิ�นปนกันน�อยลง
ช�องเก็บของแยกส�วน 

ช�องเก็บของแยกส�วนภายในตู�แช�แข็ง ช�วยให�คุณสามารถจัดเก็บ

สิ�งของต�างๆ แยกกันเป�นสัดส�วน ช�วยป�องกันการปนป��อนของกลิ�น

* เฉพาะรุ�น NR-DZ600GL

* เฉพาะรุ�น NR-DZ600MB
* เฉพาะรุ�น NR-DZ600MB

คงความสดด�วยความชื้นที่เหมาะสม
Fresh Safe

โครงสร�างแบบ airtight กันอากาศเข�าและออก ปะเก็นจะรักษาระดับความชื้น และช�วยกันไม�ให�อากาศเย็นจากภายนอกผ�านเข�าไปได� ทำให�ผักคงความสดและฉ่ำ

ยับยั้งแบคทีเร�ยและกำจัดกลิ�น ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
แร�เง�นมีคุณสมบัติยับย้ังแบคทีเร�ยภายในตู�เย็นได� 99.9%*

เอ็นไซม�จะขจัดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ไม�มี Fresh Safe มี Fresh Safeกระจายความเย็นให�ไหลเว�ยนโดยรอบทิศทาง

แถบเลื่อนควบคุมความชื้น
Humidity Care Controller*

ช�วยให�คุณสามารถควบคุมความช้ืนได�ด�วยตนเอง เพ�อ่ให�เหมาะกับประเภท และจำนวนของผักและผลไม�ท่ีจัดเก็บไว�

WET : สำหรับความชื้นที่สูงข�้น DRY : สำหรับความชื้นต่ำลง

ช�องแช�เนื้อสัตว�
Ag Meat Case*

ช�อง Ag Meat Case ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บเน้ือสัตว� ปลา

และอาหารท่ีมีกลิ�นฉุน ช�วยให�กลิ�นไม�กระจายออกไปเพ�อ่สุขลักษณะท่ีดียิ�งข�น้

ช�องเก็บผักและผลไม�ขนาดใหญ�แยกสองชั้น
2 layer Vegetable*

มีการควบคุมความช้ืนเพ�อ่คงความสดใหม�ของผัก  ช�องเก็บสองช้ัน

สามารถเก็บได�ถึง 76 ลิตร  ทำให�จัดเก็บง�ายอย�างเป�นระเบียบ 

* เง�่อนไขการทดสอบ: ข�อมูลจากการทดสอบเป�นการภายในของพานาโซนิค

เปร�ยบเทียบในรุ�นที่มีกับไม�มี Fresh Safe อ�ณหภูมิแวดล�อม: 10°C การตั้งอ�ณหภูมิ: กลาง

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute. รายงานการตรวจสอบเลขที่ 20215058561-1

ข�น้อยู�กับการตรวจจับของเซ็นเซอร�ท้ัง 4 ชนิด โดยระบบจะนำมาว�เคราะห�

และคาดการณ�การทำงานท่ีดีท่ีสุดเพ�อ่ให�เกิดการประหยัดพลังงาน 
* จำนวนเซ็นเซอร�แตกต�างกันข�้นอยู�กับรุ�น

ความสด คงความสะอาด  

สะดวกสบาย

ประหยัดพลังงาน

ยับยั้งแบคทีเร�ย 99.9%*



* ขนาดตู� / ความจ�รวม : อ�างอิงจาก IEC62552

รุ�น MULTI-DOOR

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: กว�าง 770 x ลึก 743 x สูง 1,714 มม.

ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 547 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 394 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 153 ลิตร

ความสด
• แช�แข็งด�วยระบบ Prime Fresh / แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control

สี: K : สีดำ

   W : สีขาว

วัสดุของประตู: กระจก

NR-CY558GK NR-CY558GW

NR-CY558GK

NR-CY558G
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ความจ� 17.3 คิว / 547 ลิตร

สะดวกสบาย

* เฉพาะรุ�น CY558G

* เฉพาะรุ�น DZ600MB

* เฉพาะรุ�น DZ600

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: กว�าง 805 x ลึก 790 x สูง 1,846 มม.

ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 550 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 394 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 156 ลิตร

ความสด

ดีไซน�

• แช�แข็งด�วยระบบ Prime Fresh / แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe vegetable case with Humidity Care
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• หรูหรา 4 ประตูกับ full-flat glass
  พร�อมการออกแบบ partition-free design

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER
• MULTI CONTROL ควบคุมอ�ณหภูมิของแต�ละช�อง

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: สีดำ

วัสดุของประตู: กระจก

NR-DZ600GLNR-DZ600GL

NR-DZ600GL

ได�อย�างอิสระ

720

ความจ� 19.1 คิว / 550 ลิตร

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: กว�าง 805 x ลึก 790 x สูง 1,846 มม.

ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 550 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 394 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 156 ลิตร

ดีไซน�
• ใหม� มือจับประตูมีแสง
• หรูหรา 4 ประตูกับ full-flat glass
  พร�อมการออกแบบ partition-free design

สี: Mirror

วัสดุของประตู: กระจก

NR-DZ600MBNR-DZ600MB

NR-DZ600MB

ความสด
• ใหม� Ag Meat Case ช�องแช�เนื้อสัตว�
• ใหม� ช�องเก็บผักและผลไม�ขนาดใหญ�แยกสองชั้น
• แช�แข็งด�วยระบบ Prime Fresh / แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe vegetable case with Humidity Care
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด
• Ag Clean

ความสะดวกสบาย
• ใหม� Auto Ice Maker ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
• Jumbo Freezer

ประหยัดพลังงาน
• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER
• MULTI CONTROL ควบคุมอ�ณหภูมิของแต�ละช�อง

ได�อย�างอิสระ

1,120

ความจ� 19.1 คิว / 550 ลิตรสามารถตั้งค�าขณะที่ประตูตู�เย็นป�ดอยู�ได�อย�างง�ายดาย
แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control*

เพ�ยงสัมผัสเบาๆบนแผงควบคุมแบบเต็มจอ ช�วยให�คุณควบคุม

การต้ังค�าได�

มือจับประตูมีแสง
Handle Light*

เซ็นเซอร�ตรวจจับคนจากความร�อนและการเคล่ือนไหวโดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอร�ครอบคลุมรัศมี 50 ซม. จากตู�เย็น และเม่ือประตูถูกเป�ด

หร�อไม�มีคนไฟจะป�ดโดยอัตโนมัติ

** ในโหมดการทำน้ำแข็งแบบด�วน อ�ณภูมิโดยรอบ 20°C และอ�ณภูมิในแต�ละช�องต้ังไว�ท่ี “MED” ประตูไม�ได�เป�ดหร�อป�ด

* เฉพาะรุ�น DZ600MB

ทำน้ำแข็งอัตโนมัติได�อย�างง�ายดาย
Auto Ice Maker*

เพ�ยงเทน้ำเข�าไปในกล�องทำน้ำแข็ง เคร�อ่งจะทำน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ

ถายใน 80 นาที** โหมดทำความสะอาดอัตโนมัติช�วยให�ถาดน้ำแข็ง

ถูกสุขอนามัยอยู�เสมอเพ�ยงกดปุ�มบนแผงควบคุม

ช�องแช�แข็งขนาดใหญ�ใช�งานง�าย
Jumbo Freezer*

ช�องแช�แข็งขนาดใหญ�พร�อมสำหรับจัดเก็บสินค�าจำนวนมาก

เหมาะกับการซื้อสินค�าเป�นกลุ�มก�อน นอกจากนี้กรณีซื้อแยก

ต�างหากจะสะดวกต�อการจัดวาง ช�วยให�จัดวางได�อย�างเป�นระเบียบ

ใหม�



ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านล�าง

พ�้นที่จัดเก็บใหญ�ข�้น 8%7พร�อมถาดแยกส�วน*2

ช�วยรักษาความสดโดยไม�ทำให�แข็ง

ช�องแช�เย็นจัด

ด�วยการคงอ�ณหภูมิไว�ที่ 0°C ช�องนี้จะช�วยรักษาความสดได�

โดยการทำให�อาหารเย็นจัดแทนการแช�แช็ง

ความงามที่เร�ยบง�าย ลงตัวในทุกที่

ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านล�าง

* สามารถเปลี่ยนเป�นโหมดแช�เย็น
*1 ทดสอบโดยพานาโซนิค ผลแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพการใช�งานและชนิดของสภาพ
และปร�มาณอาหารที่เก็บไว�
*2 ยกเว�นรุ�น BX468/418V

คงความสดของเนื้อสัตว�และปลาเป�นเวลา 7 วัน* ในช�องแช�เย็น -3°C 
ช�อง Prime Fresh -3°C แช�แข็งแบบถนอมอาหารที่อ�ณหภูมิประมาณ -3°C

การแช�เย็นด�วยว�ธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม�ให�นานข�้นและไม�จำเป�นต�องละลายน้ำแข็ง

ตู�เย็นดีไซน�ทันสมัย
ให�ความสะดวกสบายได�อย�างลงตัว
ด�วยช�องแช�เย็นอยู�ด�านบนและช�องแช�ผักอยู�ตรงกลาง

ทำให�คุณไม�ต�องก�มเพ�่อหยิบหร�อเก็บของ

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BX468X: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.

            BX468G: กว�าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.

ความจ�รวม: BX468X/468G: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร 

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 316 ลิตร ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

ความสด
• แช�แข็งด�วยระบบ Prime Fresh
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control

สี: S : สีสแตนเลส

    K : สีดำ

   W : สีขาว

วัสดุของประตู: สแตนเลส (X) /กระจก (G)

NR-BX468GW NR-BX468GKNR-BX468XS

NR-BX468GW

NR-BX468X/468G

480 570 570

ความจ� 14.6 คิว / 450 ลิตร

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: กว�าง 775 x ลึก 741 x สูง 1,846 มม.

ความจ�รวม: รวมทั้งหมด: 602 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 449 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 153 ลิตร

ความสด
• แช�แข็งด�วยระบบ Prime Fresh / แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (4 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control

สี: S : สีสแตนเลส

วัสดุของประตู: สแตนเลส

NR-BY608XS

NR-BY608XS

NR-BY608X

600

ความจ� 19.5 คิว / 602 ลิตร



ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านบนตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านล�าง

* ขนาดตู� / ความจ�รวม : อ�างอิงจาก IEC62552

ความสด
• แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: VS : สีซิลเวอร�

วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BX468/418VST1
ความจ�

14.6 คิว / 414 ลิตร
13.1 คิว / 370 ลิตร

420 380

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BX468VST1: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,765 มม.

            BX418VST1: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,625 มม.

ความจ�รวม: BX468VST1: รวมทั้งหมด: 414 ลิตร 

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 300 ลิตร ส�วนของตู�แช�แข็ง: 114 ลิตร

                 BX418VST1: รวมทั้งหมด: 307 ลิตร 

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 256 ลิตร ส�วนของตู�แช�แข็ง: 114 ลิตร
NR-BX468VST1

NR-BX418VST1NR-BX468VST1

* ขนาดตู� / ความจ�รวม : อ�างอิงจาก IEC62552

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BX468VS: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.

            BX418VS: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.

ความจ�รวม: BX468VS: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร 

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 316 ลิตร ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

                 BX418VS: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร 

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 273 ลิตร ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

ความสด
• แช�เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: S : สีสแตนเลส

วัสดุของประตู: สแตนเลส

NR-BX468/418V
ความจ�

14.6 คิว / 450 ลิตร
13.1 คิว / 407 ลิตร

420 380

NR-BX468VS

NR-BX418VSNR-BX468VS

ตู�เย็นแบบดั้งเดิมที่มีช�องแช�แข็งอยู�ด�านบนยังคงเป�นที่นิยมของผู�บร�โภคจำนวนมาก

เก็บของได�มากและหยิบสิ�งของต�างๆได�ง�าย
กล�องใส�น้ำแข็งสามารถถอดออกได�เพ�่อความยืดหยุ�นในการจัดเก็บ

และเพ��มพ�้นที่ช�องแช�แข็งให�พร�อมสำหรับจัดเก็บอาหารหากคุณซื้ออาหาร

มาในปร�มาณมาก

เทคโนโลยีในการยับย้ังแบคทีเร�ย
และขจัดกลิ�น

ช�วยให�การแพร�กระจายของกลิ�น
ท่ีไม�พ�งประสงค�ลดน�อยลง

รักษาผักให�สดด�วยระดับ
ความชื้นที่เหมาะสม

Ag filter สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา

และแบคทีเร�ยภายในตู�เย็นได�ถึง 99.9%*

กล�องเก็บเน้ือสัตว� (Ag Meat Case) ช�วยป�องกันการแพร�กระจายของกลิ�น

เพ�่อการจัดเก็บอาหารที่ถูกสุขอนามัยมากยิ�งข�้น

ด�วยโครงสร�างแบบ Airtight กันอากาศเข�าและออก พร�อมด�วยระบบ

ทำความเย็นทางอ�อม ช�วยทำให�ผักสามารถคงความสดและฉ่ำไว�ได�นานข�้น

เพลิดเพลินไปกับการแช�เย็น
อาหารและเคร�่องดื่ม
ช�อง Extra Cool Zone จะมีความเย็นอยู�ที่ประมาณ 2°C ซึ่งเย็นกว�า

ช�องเย็นปกติโดยจะช�วยให�คุณเพลิดเพลินไปกับการแช�เคร�่องดื่ม

ให�เย็นเร็วข�้นอย�างรวดเร็ว

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute หมายเลขรายงานการทดสอบ: No. 20215058561-1

ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านบน

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BD468: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.

            BD418: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.

ความจ�รวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 316 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

                 BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 273 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

ความสด
• ช�องแช�เย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean
• ช�องเก็บเนื้อสัตว�ภายในช�องแช�แข็ง (Ag Meat Case)

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: PS : สีสแตนเลส

    VS : สีซิลเวอร� 

วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BD468VSNR-BD468PS NR-BD418VS

NR-BD468VS

NR-BD468P
NR-BD468/418V

400 360 340

ความจ�
14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร



ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านบน

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BD468VST1: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.

            BD418VST1: กว�าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.

ความจ�รวม: BD468VST1: รวมทั้งหมด: 405 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 271 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

                 BD418VST1: รวมทั้งหมด: 362 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 228 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

ความสด
• ช�องแช�เย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: VS : สีซิลเวอร� 

วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BD468VST1 NR-BD418VST1

NR-BD468VST1

NR-BD468/418VST1

360 340

ความจ�
14.3 คิว / 405 ลิตร
12.8 คิว / 362 ลิตร

ความสด
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean
• ช�องเก็บเนื้อสัตว�ภายในช�องแช�แข็ง (Ag Meat Case)

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: PK : สีดำ

    VS : สีซิลเวอร� 

วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BZ600VSNR-BZ600PK

NR-BZ600PK

NR-BZ600PK/VS

510 490

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BZ600PK/VS: กว�าง 805 x ลึก 788.5 x สูง 1,846.5 มม.

ความจ�รวม: BZ600PK/VS: รวมทั้งหมด: 558 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 399 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 159 ลิตร ช�องแช�ผัก: 48 ลิตร

ความจ� 19.7 คิว / 558 ลิตร

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BD468: กว�าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.

            BD418: กว�าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,624 มม.

ความจ�รวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 316 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

                 BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร  ส�วนของตู�แช�เย็น: 273 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�แข็ง: 134 ลิตร

ความสด
• ช�องแช�เย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean
• ช�องเก็บเนื้อสัตว�ภายในช�องแช�แข็ง (Ag Meat Case)

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด

สี: K : สีดำ

วัสดุของประตู: กระจก

NR-BD468GK NR-BD418GK

NR-BD468GK

NR-BD468/418G

440 400

ความจ�
14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร

พ�้นที่ติดตั้ง (มม.)

ขนาดตู�: BE348RS: กว�าง 600 x ลึก 626 x สูง 1,732 มม.

            BE308RS: กว�าง 600 x ลึก 626 x สูง 1,552 มม.

ความจ�รวม: BE348RS: รวมทั้งหมด: 308 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 225 ลิตร  ส�วนของตู�แช�แข็ง: 83 ลิตร

                 BE308RS: รวมทั้งหมด: 265 ลิตร

                 ส�วนของตู�แช�เย็น: 182 ลิตร  ส�วนของตู�แช�แข็ง: 83 ลิตร

ความสด
• ช�องแช�เย็นจัด (Extra Cool Zone)
• Fresh safe
• แช�แข็งเร็วทันใจด�วย Quick freezing

ความสะอาด

ประหยัดพลังงาน

• Ag Clean
• ช�องเก็บเนื้อสัตว�ภายในช�องแช�แข็ง (Ag Meat Case)

• ECONAVI (3 เซ็นเซอร�)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer

สี: RS: สีซิลเวอร�

วัสดุของประตู: โลหะเคลือบพ�เศษ

NR-BE348RS NR-BE308RS

NR-BE348RS

NR-BE348/308RS

290 260

ความจ�
10.9 คิว / 308 ลิตร
9.4 คิว / 265 ลิตร



ตารางคุณสมบัติ

รุ�น

Made in Japan ModelsType รุ�น Multi-Door

NR-F681GT

X : Obsidian mirror

กระจก

669

*2(พร�อม Quick Mode และ ถาดอลูมิเนียม)

*2(ถาดอลูมิเนียม)

(ถาดอลูมิเนียม)

(5 เซ็นเซอร�)

R600a

(เดียว)

NR-BY608X

*2

*2

(4 เซ็นเซอร�)

R600a

602

สแตนเลส

S : สีสแตนเลส

NR-BD468/418G

(3 เซ็นเซอร�)

R134a

450 / 407

กระจก

K : สีดำ

NR-DZ600GL

*2

*2

(3 เซ็นเซอร�)

R600a

(เดียว)

550

กระจก

สีดำสี

ความสด

Hygiene

ประหยัดพลังงาน

ความสะดวกสบาย

สารทำความเย็น

ช�องแช�เย็น/ช�องของสดท่ีอ�ณหภูมิ -3°C (Prime Fresh)

ช�องแช�เย็นจัด

ฟ�ลเตอร�ควบคุมความชื้น

Fresh Safe ช�องเก็บผักให�สดยาวนานข�้น

ช�องแช�แข็งเพ�่อคงความสด

ช�องแช�แข็งได�อย�างรวดเร็ว

ระบบ Surround Cooling

Extra Cool Zone ช�องแช�เย็นจัดที่อ�ณหภูมิ 2°C

nanoeTM

ระบบยับยั้งแบคทีเร�ยและกำจัดกลิ�น Ag Clean

Ag Meat Case กล�องเก็บเนื้อสัตว�

ECONAVI

INVERTER

ฉนวนกันความร�อน U-Vacua

เคร�่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ถาดน้ำแข็ง Twist Ice Case

กล�องใส�น้ำแข็งถอดออกได�

ลิ�นชักเป�ดออกได�จนสุด

แผงหน�าจอควบคุมการทำงานระบบสัมผัส

ไฟ LED

ช�องแช�แข็ง 3 ระดับ

คอมเพรสเซอร�ติดตั้งด�านบน

Handle Light มือจับประตูมีแสง

ชั้นวางกระจกสามารถพับคร�่ง

ชั้นวางกระจกสามารถปรับวางของทรงสูง

ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร�

ช�องแช�แข็งขนาดใหญ�

ช�องเก็บของแยกส�วน

ชิ�นส�วนถอดล�างทำความสะอาดได�

วัสดุที่ใช�ผลิตประตู

ความจ� (ลิตร) (สุทธิ*1)

*2

*2

(4 เซ็นเซอร�)

R600a

547

กระจก

NR-CY558G

K : สีดำ
 W : สีขาว

NR-BD468P,
BD468/418V

(3 เซ็นเซอร�)

R134a

450 / 407

เหล็ก

PS : สีสแตนเลส
VS : สีซิลเวอร� 

หมายเหตุ : • โปรดศึกษาข�อมูลการติดตั้งการใช�งานอย�างละเอียด  • ข�อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ�อาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

• เนื้อหาของข�อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 • สีของผลิตภัณฑ�อาจแตกต�างจากสีจร�งเนื่องจากข�อจำกัดด�านการพ�มพ�

*1 ขนาดตู� / ความจ�รวม : อ�างอิงจาก IEC62552  *2 คุณสามารถสลับใช�ช�องแช�ด�วยระบบ Prime Fresh / แช�เย็นจัด (Chilled) ได�ตามที่คุณต�องการ แต�ไม�สามารถตั้งค�าทั้งสองช�องในเวลาเดียวกัน

ใหม�

ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านล�าง ตู�เย็น 2 ประตู พร�อมช�องแช�แข็งด�านบน

NR-BX468V/418V

(3 เซ็นเซอร�)

R600a

450 / 407

สแตนเลส

S : สีสแตนเลส

NR-DZ600MB

*2

*2

(3 เซ็นเซอร�)

Automatic Ice

R600a

(เดียว)

550

กระจก

Mirror

NR-BX468X/468G

*2

*2

(4 เซ็นเซอร�)

R600a

450

สแตนเลส / กระจก

 W : สีขาว
  K : สีดำ

S : สีสแตนเลส 

NR-BX468/418VST1

(3 เซ็นเซอร�)

R600a

414 / 370

เหล็ก

VS : สีซิลเวอร�

NR-BD468/418VST1

(3 เซ็นเซอร�)

R134a

405 / 362

เหล็ก

VS : สีซิลเวอร�

NR-BE348/308RS

(3 เซ็นเซอร�)

R134a

308 / 265

โลหะเคลือบพ�เศษ

RS : สีซิลเวอร�
PK : สีดำ
VS : สีซิลเวอร�

(3 เซ็นเซอร�)

R134a

558

เหล็ก

NR-BZ600PK,
BZ600VS



หมวดของรางวัล    ของรางวัลสำหรับแลก

หมายเหตุ:
- ซื้อผลิตภัณฑ� ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* สะสมคะแนนและนำไปแลกของรางวัลมากมาย

- สมาชิก CLUB Panasonic สามารถแลกรับของรางวัลท่ีเป�นผลิตภัณฑ�พานาโซนิค ได� 1 ชิ�น ต�อ 1 เดือน เท�าน้ัน

- คะแนนมีอายุ 1 ป� นับจากวันที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ� 

- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สามารถเช็คของรางวัลล�าสุดบนเว็ปไซต� http://club.panasonic.com/th

- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกรณีของรางวัลหมด

http://club.panasonic.com/th

ว�ธีการแลกของรางวัลใน
CLUB Panasonic สิทธิประโยชน� CLUB Panasonic

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ� ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* เพ�่อสะสมและนำไปแลกรางวัลต�างๆ มากมาย

เพ�ยงลงทะเบียนผลิตภัณฑ� ที่ http://club.panasonic.com/th

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

2. คลิกที่ “ลงทะเบียนสินค�าของฉัน” เพ�่อใส�ข�อมูลสินค�าของท�าน

สามารถคลิกแลกของรางวัลได�ที่ MY REWARDS (ดูรายละเอียดของรางวัลล�าสุดได�ที่เว็บไซต�)

ไดร�เป�าผมไฟฟ�า
EH-ND63

1,400 Points

หม�อหุงข�าว
SR-Y10G

1,300 Points

กล�องดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

21,000 Points

กล�องดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

21,000 Points

เคร�่องหนีบจัดแต�งทรงผม
EH-HV10-KL

1,400 Points

เคร�่องทำน้ำอ��น
DH-3LL1TWT

4,000 Points

หม�อหุงข�าว Micom
SR-CN188WSN

3,300 Points

เคร�่องดูดฝุ�น
MC-CG370G

2,500 Points

เคร�่องโกนหนวดไฟฟ�า
ES-SA40K

2,100 Points

เคร�่องทำขนมป�ง
SD-P104

11,000 Points

เคร�่องปรับอากาศ
CS/CU-PN9VKT

18,000 Points

เคร�่องซักผ�าฝาบน
NA-F80B5HRC

10,000 Points

เคร�่องทำขนมป�ง
SD-P104

11,000 Points

ตู�เย็น 1 ประตู
NR-AH146R

8,000 Points

เคร�่องซักผ�าฝาบน
NA-F80B5HRC

10,000 Points

เคร�่องป��นผลไม�พร�อมดื่ม
MX-GM0501

2,100 Points

หม�อหุงข�าวสมาร�ทคุ�ก
SR-JQ185S

2,000 Points

ตู�เย็น 1 ประตู
NR-AH146R

8,000 Points

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

5,000 Points

เคร�่องป��นน้ำผลไม�
MX-900MWSN

1,800 Points

กระติกน้ำร�อน
NC-TXF22-P

1,600 Points

บัตร CENTARA GRAND
มูลค�า 1,000 บาท

1,500 Points

สมาร�ททีว� 43 นิ�ว
TH-43FX500

23,000 Points

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

5,000 Points

เคร�่องทำน้ำอ��น
DH-6NS2TS

9,000 Points

เคร�่องเสียง
SC-HC200

6,000 Points

โทรศัพท�ไร�สาย
KX-TG3411BX

1,500 Points

หร�อ

สีฟ�า

สีชมพ�

หูฟ�งสปอร�ต
RP-HS35M

1,300 Points

สีเหลือง
สีขาว หร�อ

โคมไฟอเนกประสงค�
BF-AL05BT-W

1,100 Points

บัตร BAR-B-GON
มูลค�า 100 บาท จำนวน 3 ใบ

1,000 Points

เตาร�ดไฟฟ�าแบบแห�ง
NI-317WASF

1,100 Points

โคมไฟ LED สีเง�น
SQ-LD220

2,500 Points

บัตร OOTOYA
มูลค�า 100 บาท

500 Points

ผลิตภัณฑ�ที่สามารถลงทะเบียนสินค�าได�

(ดูรายละเอียดของรางวัลได�ที่เว็บไซต�)

เคร�่องปรับอากาศ
ตู�เย็น
เคร�่องซักผ�า
เคร�่องทำน้ำอ�ุน
เตาอบไมโครเวฟ
ฝารองนั่งชำระล�างอัตโนมัติ

โทรทัศน�
เคร�่องเสียง
โฮมเธียเตอร�
เคร�่องเล�นบลูเรย�
เคร�่องเล�นดีว�ดี
เคร�่องมัลติฟ�งก�ชั่น

กล�องถ�ายรูป
กล�องว�ดีโอ
เลนส�
โทรศัพท�
เคร�่องแฟกซ�

หูฟ�ง Canal Type
RP-TCM115

1,000 Points

หร�อ สีน้ำเง�น
สีชมพ�

ไฟฉาย LED
BF-BG01TL-Z2

800 Points

สีดำ
สีขาว หร�อ

ไฟฉาย LED แบบคลิปหนีบ
BF-AF20BT-A/K

700 Points

หร�อ

สีดำ

สีน้ำเง�น

CLUB Panasonic
Bag

500 Points

หร�อสีขาว
สีดำ


