ตูเย็้ น 4 ประตู

DZ1 series
VGK Models

ภาพรวมของตู้เย็นพานาโซนิคปี 2021

คงความสดใหม่ให้เนื้อสัตว์ได้ยาวนานถึง 7 วัน*2

*1

ช่อง Prime Fresh+ ช่วนให้อาหารคงคุณค่า และความสดใหม่

ไม่จา้ เย็ป็ ต้องละลาน า้ แขง ช่วนประหนัดเย็วลา และการเย็ตรีนมอาหารทีง่ ่านขึ

ตู้เย็นพานาโซนิคจะทาให้คุณเพลิดเพลินกับการทาอาหารสุขภาพทีบ่ า้ น
ช่วยเปลี่ยนให้ทกุ วันของคุณเป็นวันทีม่ คี วามสุข
*1 สภาพการทดสอบ — อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 32℃, เย็ฮิรตซ์: 50Hz, แรงดั ไฟฟ้า: 220V, รุ่ ที่ทดสอบ: NR-BC369-V2/การตังค่าอุณหภูมิ — ช่องแช่เย็น : ปา กลาง, ช่องแช่แขง: ปา กลาง, ช่องแช่แขง Prime Fresh: Prime Fresh+/Prime Fresh แบบปกติ/อาหารที่ทดสอบ: เย็ ือวัว 200
กรัม เย็กบไว้ใ ช่องแช่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 4℃) และเย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 26℃)/วิธีการทดสอบ: วางเย็ ือวัวทัง 2 ช ิดไว้ใ ช่องแช่แขง Prime Fresh หลังจากตู้เย็น ท้างา ถึงสภาวะที่เย็สถีนรแล้ว แล้วเย็ปรีนบเย็ทีนบระนะเย็วลาส้าหรับความเย็รวใ การท้าความเย็น จาก
4℃/26℃ ถึง -1.5℃ ระหว่างโหมด Prime Fresh+ กับโหมด Prime Fresh แบบปกติ
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ภาพรวมผลิตภัณฑ์รุ่น VGK
19.4Q

คุณสมบัติเฉพาะ

NR-DZ601VGKT

601 ลิตร*

ขนาด (มม.)
กว้าง 806 x ลึก 785 x สูง 1,847
สี
กระจกสีดา
วัสดุประตู
กระจก

เทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อคงความสด
•ใหม่ ! ทาความเย็นที่อุณหภูมิ -3˚C ได้เร็วขึ้น 4 เท่า ด้วยการทางานของ
Prime Fresh+

•คงความสดใหม่และความชื้นของผักและผลไม้

ช่องแช่ที่สะอาดและถูกหลักอนามัย
•Blue Ag ช่วยกาจัดแบคทีเรียได้ 99.99%*1 ในช่อง Prime Fresh
•ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* 2 พร้อมทั้งขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ช่อง Ag Hygiene Zone ที่ช่วยไม่ให้กลิ่นกระจาย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

Ag Hygiene Zone

เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

•ECONAVI พร้อมเซ็นเซอร์ 4 จุด ช่วยประหยัดพลังงาน
•ปรับและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อความประหยัด

คุณสมบัติอื่นๆ
*1 ทดสอบโดย Suedsachsen Wasser GmbH ประเทศเยอรมนี วิธีการทดสอบ: ISO 22196:2007. *2 องค์กรที่ทาการทดสอบ: สถาบัน
Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิด
จากแบคทีเรียเหล่านีจ้ ะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการ
ตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มชี วี ิตอยูไ่ ด้: วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมีค่า 2 ขึ้นไป ยับยั้ง
แบคทีเรียได้ 99.9% ขึ้นอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง
ระดับที่ไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

2

VGK

◼ Two-layer Vegetable Case (ช่องใส่ผัก 2 ชั้น)
◼ Quick Freezing (ทาความเย็นอย่างรวดเร็ว)
◼ Surround Cooling Airflow (ระบายลมหมุนเวียน)
◼ Jumbo Freezer (ช่องแช่แข็งขนาดใหญ๋)
◼ Twist Ice Case (ที่ทาน้าแข็งแบบหมุน)

◼ 150 kg Tempered Glass Shelves (ชั้นวางกระจกนิรภัย รับ
น้าหนักได้สูงสุด 150 กก.)
◼ LED Lighting (Fridge Compartment) (ไฟ LED)
◼ Removable and Washable Parts (ชิ้นส่วนสามารถถอดทาความ
สะอาดได้)

เทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อคงความสดใหม่

Prime Fresh+

เทคโนโลยี Prime Fresh+
1

*1

*1

เก็บรักษาความ
สดใหม่ ให้นานขึ้น

อิ่มอร่อยกับความสดของ
เนื้อสัตว์และปลา
ได้ยาวนานถึง 7 วัน*2

Soft Freezing

2

เก็บรักษาคุณค่า
ทางอาหาร

ไม่ต้องละลายน้าแข็ง, และทาให้
เนื้อสัตว์และปลายังรักษาคุณค่า
ทางโภชนาการ
3

-3˚C Soft Freezing*1 เย็นเร็วขึ้น 4 เท่า
Prime Fresh จะทาให้ความเย็นเนื้อสัตว์และเนื้อปลาที่ -3˚C. อาหารที่ได้รับการ soft frozen นี้จะสามารถคง
ความสดได้นานถึง 7 วัน*2 โดยไม่จาเป็นต้องละลายน้าแข็ง โดยเลือกโหมด Prime Fresh+ เพื่อทาการ soft
freeze อาหาร ซึ่งเย็นเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า*¹

สะดวกและ
ประหยัดเวลา

ทาอาหารง่ายขึ้น
ไม่ต้องละลายน้าแข็ง

*1 สภาพการทดสอบ — อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 32℃, เย็ฮิรตซ์: 50Hz, แรงดั ไฟฟ้า: 220V, รุ่ ที่ทดสอบ: NR-BC369-V2/การตังค่าอุณหภูมิ — ช่องแช่เย็น : ปา กลาง, ช่องแช่แขง: ปา กลาง, ช่องแช่แขง Prime Fresh: Prime Fresh+/Prime Fresh แบบปกติ/อาหารที่ทดสอบ: เย็ ือวัว 200
กรัม เย็กบไว้ใ ช่องแช่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 4℃) และเย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 26℃)/วิธีการทดสอบ: วางเย็ ือวัวทัง 2 ช ิดไว้ใ ช่องแช่แขง Prime Fresh หลังจากตู้เย็น ท้างา ถึงสภาวะที่เย็สถีนรแล้ว แล้วเย็ปรีนบเย็ทีนบระนะเย็วลาส้าหรับความเย็รวใ การท้าความเย็น จาก
4℃/26℃ ถึง -1.5℃ ระหว่างโหมด Prime Fresh+ กับโหมด Prime Fresh แบบปกติ
*2 ข้อมูลโดน Panasonic ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกั ไปโดนขึ อนู่กับสภาพการใช้งา ตลอดจ ช ิด สภาพ และปริมาณของอาหารที่จัดเย็กบไว้
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อุณหภูม.ิ -3 C ดีอย่างไร
อุณหภูมิ
ระดับความแข็ง*

100%

80%

-5ºC

-3ºC

70%

50%

* อุณหภูมิของการแช่เย็นของอาหารแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป

ลักษณะอาหาร

แช่แข็ง

5ºC

0%

อุณหภูมิที่อาหารเริ่มแข็งตัว*

แช่เย็น -3˚C
เนื้อมีการเกาะตัว ง่ายต่อการหั่น

หั่นยาก เนื่องจากแข็งเกินไป

-3˚C

Frozen

Soft frozen

แช่เย็นปกติ
เนื้อนิ่มเกินไป ถึงแม้จะหั่นง่ายแต่เนื้อ
ที่หั่นออกมาจะไม่เกาะตัว
Raw

ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน แต่
เซลส์ถูกทาลาย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ทาให้เกิดแบคทีเรียเพิ่มขึ้น

สามารถแช่เก็บอาหารได้นาน แต่รสชาติของ
อาหารจะไม่สดใหม่

อาหารสด ใหม่ และคงคุณค่าทางอาหาร
ซึ่งสามารถแช่ได้นานถึง 7 วัน*

แช่อาหารสดได้เพียงแค่ 2-3 วัน

* ข้อมูลโดน Panasonic ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกั ไปโดนขึ อนู่กับสภาพการใช้งา ตลอดจ ช ิด สภาพ และปริมาณของอาหารที่จัดเย็กบไว้
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การรักษาความสดใหม่
ช่องแช่ -3 C สามารถเก็บอาหารสดได้ยาวนาน ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

Chilled
Day 1

Day 1

Day 7

แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีกลิ่น
อาจจะมีการเปลี่ยนสีเล็กน้อยที่ตาของปลา

Day 7

มีเลือดซึมออกมาจากทุกส่วน
ทาให้เกิดการเสียและมีกลิ่น

* Comparison of freshness after -3℃ Prime Fresh /Chilled storage: Comparison of the switchable -3℃ Prime Fresh /Chilled room (-3℃ Prime Fresh mode, Setting 2) and the switchable -3℃ Prime Fresh /Chilled room (Chilled mode) No
opening/closing of doors. Photos are of food used in tests by Panasonic. The effect differs depending on operating conditions, and the type, condition and amount of food stored. -3℃ Prime Fresh does not extend its sell-by and/or use-by date.

การเปรียบเทียบความสดตาม K value หลังจากแช่ 7 วัน
ค่าสูง = ไม่สด

30

33.7

20
10
0

(%)

11.3
ค่าตั้งต้น

17.7

สูญเสียความสด
มากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบ
กับ Prime Fresh

K value คืออะไร ?

"K-value" คือค่าของปริมาณกรด ิวคลีอิก
ที่เย็ป็ ตัวชีวัดค่าของความสดของเย็ ือปลา
การสูญเย็สีนความสดของเย็ ือปลาใ ระดับ
ของ K value สูงสุด คือ 20% หรือต่้ากว่าเย็พื่อ
เย็หมาะแก่การ ้าไปท้าอาหารหรือรับประทา

ช่องแช่เนื้อสัตว์ทั่วไป

◆การทดลองหมานเย็ลข 11070057-001ถึง -012 ◆ทดสอบโดน Techno Science ◆วิธีการ: อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 25 ºC/การตังอุณหภูมิ: ประมาณ -3 ºC -Prime Fresh ปา กลางและแช่เย็น /อาหารที่ใช้: ปลาซาร์ดี ห ึ่งตัว/บรรจุภัณฑ์: ห่อใ ถาดทั่วไป/เย็วลาใ การจัดเย็กบ: 7 วั
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การรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
ช่องแช่ -3 C ท้าให้เนื้อสัตว์ที่แช่ไว้ ไม่จ้าเป็นต้องละลายน้้าแข็ง จึงคงคุณค่าทางสารอาหารได้อย่างดีเยี่ยม

แช่แข็ง

ทาละลาย

ไม่ต้องละลาย ! =คงรสชาติ
และคุณค่าทางสารอาหาร

น้าที่เกิดจากการทาละลาย = เสียรสชาติและสารอาหาร
จานวนของสารอาหารที่เสียไปของเนื้อไก่จากการทาละลาย

กรดอะมิโนต่างๆ ที่ร่างกายต้องการ

(μg)
5000
4000
3000

น้าจากการละลาย

2000
1000
0

กรดกลูตามิก

ไกลซีน

กรดกลูตามิก

ไกลซีน

กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วย
เพิ่มรสชาติในอาหารและ
ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย

กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วย
ในการทางานต่าง ๆ ของ
ระบบร่างกาย

อะลานิน
กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่
ร่างกายต้องการเพื่อให้
ออกกาลังกายได้นานขึ้น

อะลานิน

ข้อมูล: โดน Techno Science Corporation ระบุ ้าที่ละลานออกมาต่อตัวอน่างเย็ ือวัว 100 กรัม หมานเย็หตุ: เย็อกสาร ีใช้ส้าหรับการฝึกอบรมภานใ บริษัทเย็ท่า ั และจะต้องไม่ ้าไปเย็ปิดเย็ผนต่อลูกค้า/บุคคลใด ผู้ที่ส่งมอบเย็อกสาร ีให้กับลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเย็สี่นงและผลที่
ตามมาด้วนต เย็อง Panasonic/บริษัทจะไม่รับผิดชอบการกระท้าของบุคคลไม่ว่าใ กรณีใด ด้าเย็ ิ การทดสอบตามฟังก์ชั และการใช้งา ที่เย็กี่นวข้องภานใ สภาพแวดล้อมใกล้เย็คีนงกั ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและความจุใ ช่วงเย็ดีนวกั
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การท้าอาหารที่สะดวกสบายและประหยัดเวลา
ช่องแช่ -3 C Prime Fresh+ ท้าให้น้าอาหารมาปรุง หรือทานได้ง่ายและประหยัดเวลาในการท้าอาหาร
3. ตักได้ง่าย

1. หั่นได้ง่าย

แช่แข็ง

แช่แข็ง

เนื้อแข็ง ไม่สามารถหั่นได้

หั่นได้ง่าย ไม่ต้องรอละลาย

2. แยกชิ้นได้ง่าย

แช่แข็ง

ไม่สามารถตักได้

ตักทานได้เลย ไม่ต้องรอละลาย

4. เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อได้อย่างรวดเร็ว
ในการหมักอาหาร เครื่องปรุงต่าง ๆ สามารถ
แทรกซึมเข้าสู่เนื้อได้อย่างรวดเร็วและได้รสชาติที่
ดีมากยิ่งขึ้น

5. สะดวกในการละลาย
แผ่นติดกัน
8

สามารถดึงออกได้ทีละแผ่นอย่างง่ายดาย
VGK

อาหารแช่แข็งที่ละลายแล้ว สามารถนามาแช่ในช่อง
Prime Fresh ได้ เพื่อความสะดวกสบาย ในการ
ทาอาหารในต่อไป

โครงสร้างของ Prime Fresh+
ช่องแช่ผัก

ฉนวนกันความร้อน

ป้องกันความร้อน
แดมเปอร์คู่

ควบคุมการถ่ายเทอากาศ

Approx.

ประตู

-3ºC

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้เย็น

ภาพด้านข้างของช่อง Prime Fresh+

How Prime Fresh+ mode works
1. กดปุ่มบนแผง
ควบคุมด้านในเพื่อ
เลือกโหมด Prime
Fresh+

2. คอมเพรส
เซอร์จะทางานอย่าง
รวดเร็ว

3. แดมเปอร์จะ
เปิดรับลมเข้าใน
ช่อง Prime
Fresh

4. สามารถทา
อุณหภูมิที่
-3℃ ได้เร็วขึ้น
ถึง 4 เท่า!*

*1 รุ่ NR-DZ601VGK มีแผงควบคุมภานใ *2สภาพการทดสอบ — อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 32℃, เย็ฮิรตซ์: 50Hz, แรงดั ไฟฟ้า: 220V, รุ่ ที่ทดสอบ: NR-BC369-V2/การตังค่าอุณหภูมิ — ช่องแช่เย็น : ปา กลาง, ช่องแช่แขง: ปา กลาง, ช่องแช่แขง Prime Fresh: Prime
Fresh+/Prime Fresh แบบปกติ/อาหารที่ทดสอบ: เย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ใ ช่องแช่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 4℃) และเย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 26℃)/วิธีการทดสอบ: วางเย็ ือวัวทัง 2 ช ิดไว้ใ ช่องแช่แขง Prime Fresh หลังจากตู้เย็น ท้างา ถึงสภาวะที่เย็สถีนร
แล้ว แล้วเย็ปรีนบเย็ทีนบระนะเย็วลาส้าหรับความเย็รวใ การท้าความเย็น จาก 4℃/26℃ ถึง -1.5℃ ระหว่างโหมด Prime Fresh+ กับโหมด Prime Fresh แบบปกติ
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ประโยชน์ของ Prime Fresh+
การท้าความเย็นได้เร็วขึ้นท้าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันช้าลง
ไม่มีความเย็นเคลือบ

ออกซิเจนเข้า
แทรกซึมใน
เนื้อสัตว์

มีชั้นน้าแข็งเคลือบผิว Prime Fresh+

สามารถหยุดการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้อย่างรวดเร็ว
Soft Freezing จะมีชั้น
น้าแข็งบางๆ เคลือบผิว
เพื่อป้องกันออกซิเจนเข้า
แทรกซึมในเนื้อสัตว์

Cross-sectional image of tuna

■ การเปรียบเทียบความสดแบบ POV
19.0%

ใกล้เคียงกับ
ค่าเริ่มต้น!

18.0%
17.0%
16.0%

สด

15.0%
14.0%

ค่าเริ่มต้น

*Test result of Japan model F611XPV

ช่องแช่เนื้อสัตว์ทั่วไป

อะไรคือ POV?

ใกล้เคียงกับ
ค่าเริ่มต้น!

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

ค่าเริ่มต้น

115 min.

30 min.

55.0

POV [meq/kg]

20.0%

เร็วขึ้น 4
เท่า!!

เนื้อวัว (แช่ 7 วัน)

เนื้อแซลมอน (แช่ 3 วัน)

ไม่สด

21.0%

■ เปรียบเทียบเวลาในการทาความเย็น*1

ช่องแช่เนื้อสัตว์ทั่วไป

ค่า POV (ค่าที่เย็กิดจาก
ปฏิกิรินาออกซิเย็ดชั ) เย็ป็ การ
วัดสารประกอบที่เย็กิดขึ จาก
ปฏิกิรินาออกซิเย็ดชั ของไขมั
และ ้ามั การที่มีค่าต่้าแสดง
ให้เย็ห ว่าอาหารมีความสด
มากกว่า

*สภาพการทดสอบ — อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 32℃, เย็ฮิรตซ์: 50Hz, แรงดั ไฟฟ้า: 220V, รุ่ ที่ทดสอบ: NR-BC369-V2/การตังค่าอุณหภูมิ — ช่องแช่เย็น : ปา กลาง, ช่องแช่แขง: ปา กลาง, ช่องแช่แขง Prime Fresh: Prime Fresh+/Prime Fresh แบบปกติ/อาหารที่
ทดสอบ: เย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ใ ช่องแช่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 4℃) และเย็ ือวัว 200 กรัม เย็กบไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 26℃)/วิธีการทดสอบ: วางเย็ ือวัวทัง 2 ช ิดไว้ใ ช่องแช่แขง Prime Fresh หลังจากตู้เย็น ท้างา ถึงสภาวะที่เย็สถีนรแล้ว แล้วเย็ปรีนบเย็ทีนบระนะเย็วลาส้าหรับ
ความเย็รวใ การท้าความเย็น จาก 4℃/26℃ ถึง -1.5℃ ระหว่างโหมด Prime Fresh+ กับโหมด Prime Fresh แบบปกติ
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สรุป
Prime Fresh+ คงความสดและคุณค่าทางอาหารได้ยาวนาน และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Chilled

Freezer
การจัดเก็บ

แช่แข็ง

Fridge
เนื้อดิบ

แช่เย็นปานกลาง

ลักษณะของอาหาร

เสียหาย
(เพราะเนื้อถูกแช่แข็ง)

ไม่เสียหาย
(เพราะเนื้อไม่ถูกแช่แข็ง)

ไม่เสียหาย

ไม่เสียหาย

การออกซิเดชัน

สามารถยับยั้งได้

สามารถยับยั้งได้

ไม่สามารถยับยั้งได้

ไม่สามารถยับยั้งได้

ก่อให้เกิดแบคทีเรีย

สามารถยับยั้งได้

สามารถยับยั้งได้

ไม่สามารถยับยั้งได้

ไม่สามารถยับยั้งได้

รสชาติและ
สารอาหาร

หลังจากละลาย รสชาติและคุณค่าทาง
อาหารจะหายไป

คงรสชาติและคุณค่าทางอาหาร

คงรสชาติและคุณค่าทางอาหาร

คงรสชาติและคุณค่าทางอาหาร

ระยะเวลา
ในการเก็บ*

ประมาณ 1เดือน
รักษาความสด

ประมาณ 7 วัน
รักษาความสด

ประมาณ 3-4 วัน
ความสดลดลงในแต่ละวัน

ประมาณ 2-3 วัน
ความสดลดลงในแต่ละวัน

* Storage period differs depending on the degree of freshness before storage and method of freezing, and conditions of use of the refrigerator.
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เทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อคงความสด
Blue Ag / Ag Clean

เทคโนโลยี Blue Ag

สุขอนามัยที่เหนือกว่าด้วย Prime Fresh+
ด้วยประสิทธิภาพการทางานของหลอดไฟ LED สีฟ้าและตัวกรอง Blue Ag ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและการไหลเวียน
ของอากาศที่ -3˚C กาจัดแบคทีเรียได้ 99.99%* เพื่อการจัดเก็บที่คงความสดและสะอาดกว่า
*ทดสอบโดน Suedsachsen Wasser GmbH ประเย็ทศเย็นอรม ี วิธีการทดสอบ: ISO 22196:2007
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*

กลไกของ Blue Ag
แสงไฟ LED สีฟ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกรอง Blue Ag
กลไลการทางาน

อากาศสะอาด

โครงสร้าง
ไฟ LEDs สีฟ้าและตัวกรอง Blue Ag filter
ติดตั้งอยู่ตรงกลางด้านหลังของช่อง Prime Fresh

ไฟ LED ฟ้า
(รูปการทาปฏิกิริยา)

ไฟ LEDs สีฟ้า

กรอง Blue Ag

Bacteria

กรอง Ag ยับยั้งแบคทีเรีย

ช่อง Prime Fresh

ไฟ LED สีฟ้า จะสร้างอนุมูลไฮดรอกซิล (OH) ที่ทาให้แร่เงินในตัวกรอง
(รูปการทาปฏิกิริยา) สามารถขจัดแบคทีเรียในช่อง Prime Fresh
ได้ 99.99%*
*ทดสอบโดน Suedsachsen Wasser GmbH ประเย็ทศเย็นอรม ี วิธีการทดสอบ: ISO 22196:2007
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ภาพด้านข้างของช่อง Prime Fresh

Ag Clean

ยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย 99.9%*
Ag Clean ช่วยให้อากาศทั่วทั้งตู้เย็นด้วยซิลเวอร์ไอออนภายในตัวกรอง Ag ที่จะ
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* และกาจัดกลิ่น
อันไม่พึงประสงค์

ยับยั้ง
99.9%*

100%
50%
0%

*ภาพที่แสดงเย็ป็ รุ่ NR-DZ601VGK
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ไม่มีกรอง Ag

มีกรอง Ag

*องค์กรที่ท้าการทดสอบ: สถาบั Boken Quality Evaluation Institute สานพั ธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลคอกคัส ออเย็รีนส, เย็อสเย็ชอริเย็ชีน โคไล ซึ่งไม่ได้
หมานความว่าโรคทีเย็่ กิดจากแบคทีเย็รนี เย็หล่า ีจะได้รับการป้องกั วิธีการทดสอบ: การทดสอบเย็ชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลาน
แบคทีเย็รีน) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเย็รีนที่มชี ีวิตอนู่ได้: วิธีการเย็พาะเย็ชือแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้า เย็ชือแบคทีเย็รีนมีค่า 2 ขึ ไป นับนัง
แบคทีเย็รีนได้ 99.9% ขึ อนู่กับปริมาณแบคทีเย็รีนและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกั ว่าปริมาณแบคทีเย็รนี จะไม่เย็พิ่มขึ อน่างรวดเย็รวจ ถึงระดับทีไ่ ม่
ปลอดภัน หมานเย็ลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

ประสิทธิภาพการป้องกันแบคทีเรียและก้าจัดกลิ่น
แร่เงินมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ แบคทีเรียได้ถงึ 99.9%* รวมถึงเชือ้ ราต่างๆ ภายในตูเ้ ย็นได้อย่างทัว่ ถึง
*องค์กรที่ทาการทดสอบ: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิดจาก
แบคทีเรียเหล่านี้จะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: วิธีการ
เพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมีค่า 2 ขึ้นไป ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.9% ขึ้นอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณ
แบคทีเรียจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

1. ตัวกรอง Ag

Ag

ตัวกรอง Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

2. กรอง Blue Ag ใน
Prime Fresh+* (ทางาน
ร่วมกับไฟ LED สีฟ้า)

Ag

Ag

Ag
Ag

แบคทีเรีย
*For illustrative purposes only.
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คุณสมบัติด้านสุขอนามัยที่มีอยู่ในตู้เย็น Panasonic

กลิ่นไม่พงึ ประสงค์

ยับยั้งแบคทีเรีย

กาจัดแบคทีเรียได้อย่าง
ทั่วถึงในช่อง Prime Fresh+
Passive

Blue Ag Filter + BlueLED

ทาให้ตู้เย็นสะอาด รวมถึงยัยบยั้ง
แบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์
Passive

Ag Filter

*1

99.99%

กาจัดแบคทีเรีย
*1

99.99%

*2

99.9%

*1 ทดสอบโดน Suedsachsen Wasser GmbH ประเย็ทศเย็นอรม ี วิธีการทดสอบ: ISO 22196:2007 *2 องค์กรที่ท้าการทดสอบ: สถาบั Boken Quality Evaluation Institute สานพั ธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลคอกคัส ออเย็รีนส, เย็อสเย็ชอริเย็ชีน โคไล ซึ่งไม่ได้หมานความว่าโรคทีเย็่ กิดจากแบคทีเย็รีนเย็หล่า ีจะ
ได้รับการป้องกั วิธีการทดสอบ: การทดสอบเย็ชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลานแบคทีเย็รีน) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเย็รีนทีม่ ีชีวติ อนู่ได้: วิธีการเย็พาะเย็ชือแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้า เย็ชือแบคทีเย็รีนมีค่า 2 ขึ ไป นับนังแบคทีเย็รีนได้ 99.9% ขึ อนู่กับปริมาณแบคทีเย็รีนและ
สภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกั ว่าปริมาณแบคทีเย็รีนจะไม่เย็พิ่มขึ อน่างรวดเย็รวจ ถึงระดับทีไ่ ม่ปลอดภัน หมานเย็ลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2
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เทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อคงความสด
Fresh Storage with Optimum Temperature
Two-layer Vegetable Case
Fresh Safe Vegetable Case with Humidity Care
Jumbo Freezer
Ag Hygiene Zone
Quick Freezing
Surround Cooling Airflow

การจัดเก็บเพื่อคงความสดใหม่ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยการควบคุณอุณหภูมิทแี่ ม่นยาทาให้สามารถเก็บอาหารได้อย่างยาวนาน
ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของพานาโซนิคทาให้การควบคุมอุณภูมิในแต่ละช่องเก็บอาหารนั้น
ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม โดยใช้อุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท จะทาให้อาหารคง
ความสด และรสชาติของอาหารได้อย่างยาวนาน
Approx.

4ºC

ช่องแช่ทวั่ ไป

Approx.

6ºC

Approx.

-18ºC

ช่องแช่ผกั 2 ชั้น

-3ºC

Approx.

Approx.

Approx.

-3ºC

ช่องแช่เนือ้ สัตว์
Prime Fresh

Approx.

-18ºC

ช่องแช่แข็ง
Approx.

*อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการใช้งาน
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4ºC
6ºC

ช่องแช่ผักสองชั้น
ช่องแช่ผกั 2 ช่อง แยกชั้น
เพื่อความสะดวกในการแยกจัดเก็บ
สามารถจัดเก็บผักและผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น
ช่องแช่ผักด้านบนเหมาะสาหรับจัดเก็บผักที่มีผิวนิ่ม เช่น มะเขือเทศ ส่วนช่องแช่ผัก
ด้านล่างเหมาะสาหรับผลไม้และผักใบที่มีขนาดใหญ่ การแยกเก็บในลักษณะนี้ทาให้ดู
เรียบร้อยและหยิบใช้ได้ง่าย
ช่องด้านบน
ชิ้นเล็ก / นิ่ม /
ผลไม้ที่ช้าง่าย

ความจุรวม

76 ลิตร *
* ความจุ IEC 62552
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ช่องด้านล่าง
ขนาดใหญ่ หรือผักใบเขียว

ช่อง Fresh Safe ควบคุมความชื้น (กล่องแช่ผักด้านล่าง)
คงความชื้น สดใหม่
ให้กับผักและผลไม้ในช่องแช่ผกั
ด้วยกล่องเก็บผักแบบสุญญากาศ ทาให้ความชุ่มชื้นของผักไม่
หายไป รวมถึงลมเย็นจะไม่ปะทะโดยตรงสู่ผักและผลไม้ซึ่ง
นอกจากนี้ยังมีแผงควบคุมความชื้นที่สามารถปรับระดับได้
ตามเหมาะสมกับประเภทและปริมาณของผักที่จัดเก็บ
*Data prepared by Panasonic.
*The photo uses t he NR-DZ601VGK model.

*
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กลไกของช่อง Fresh Safe
การออกแบบทีด่ ีเยี่ยมเหมาะส้าหรับการจัดเก็บผักและผลไม้

Fresh Safe
โครงสร้างสุญญากาศและความเย็นแบบโอบล้อม
1

2
1

ยางบริเวณขอบฝาปิดจะทาการรักษาความชื้นภายในช่องผักให้เหมาะสม
และช่วยลดแรงลมให้เบาลงจากการปะทะเข้าสู่ผักและผลไม้โดยตรง

ความชื้น
ที่เหมาะสม
*
%

90

แผงควบคุมความชืน้

2

แผงควบคุมความชื้นแบบสไลด์ปรับได้ ทาให้คุณสามารถเลือกปรับได้ตามเหมาะสมกับ
ประเภทและปริมาณของผักที่จัดเก็บ
Wet: สาหรับความชื้นมาก

* ข้อมูลจากพานาโซนิค

ช่องแช่ผกั ทัว่ ไป

Dry: สาหรับความชื้นน้อย

ความเย็นเข้าไประหว่างช่องผัก
22
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Fresh Safe

ยางปิดด้านหน้าจะทาให้ความเย็นไม่สามารถเข้าไปได้โดยตรง

ประสิทธิภาพของช่อง Fresh Safe

ผักกรอบและสดใหม่
ด้วยการถ่ายเทอากาศและช่องควบคุมความชื้น
ทาให้ความชื้นในผักยังคงอยู่ รวมถึงความเย็นเหมาะสม
ไม่ปะทะสู่ผักโดยตรง

ไม่มี
มี
FRESH SAFE FRESHSAFE

Dry Fresh
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ไม่มี มี
FRESH SAFE FRESHSAFE

Wilt

Fresh

ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ Jumbo Freezer
ความจุ

190

*
ลิตร

ความสุขของทุกคนในครอบครัวด้วยช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
สะดวกบายมากยิ่งขึ้นด้วยช่องแช่แข็งขนาดใหญ่สาหรับจัดเก็บอาหารที่ซื้อมาในปริมาณมาก
พร้อมกับช่องเก็บของด้านข้าง ที่สามารถจัดเรียงได้อย่างเรียบร้อย และสะดวกในการหยิบใช้งาน
* ความจุ IEC 62552
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ช่อง Ag Hygiene Zone
ง่ายและสะดวกในการท้าอาหาร!
1. การจัดก็บ
(สาหรับเก็บ
เป็นเวลานาน)

2. การละลายที่
อุณหภูมิ -30C

ป้องกันการปนกันของกลิน่ ด้วยช่องแช่เนื้อสัตว์โดยเฉพาะ
ช่องแช่เนื้อสัตว์ Ag Hygiene Zone ที่ออกแบบมาเพื่อแช่เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารที่มีกลิ่น ช่วยให้กลิ่นไม่กระจาย
ปนกัน และมีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องการละลายอาหารแช่แข็ง คุณสามาถนาไปใส่ในช่อง Prime Fresh เพื่อทา
การแช่แบบ soft frozen ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดน้าจากการละลาย รวมถึงสามารถหั่นได้ง่ายอีกด้วย
25
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Ag Hygiene Zone
(แช่แข็ง)

Prime Fresh
(Soft Frozen)

ไม่มีน้าจาก
การละลาย!

หั่นง่าย

3. ทาอาหาร

ระบบท้าความเร็วอย่างรวดเร็ว Quick Freezing
การแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะช่วยเก็บความสดและคงรสชาติที่ดี
Quick Freezing

ช่องแช่แข็งทั่วไป

เนื้อหลังทาการละลาย

เนื้อเยื่อ

เลือกโหมด Quick Freezing
ที่แผงควบคุม

ภาพตัดขวางของเนื้อหลังทา
ละลาย

เนื้อหลังทาการละลาย

เนื้อเยื่อ

ภาพตัดขวางของเนื้อหลังทา
ละลาย

มีช่องว่างเล็กๆ

(image)

น้าออกมาจากเนือ้

มีช่องว่างเล็กมาก

(image)

แทบจะไม่มนี าออกมาจากเนื
้
อ้
Quick freezing ช่วยลดการเสียรสชาติจากการทาละลาย

รสชาติของเนื้อหายไป
VGK

เนื้อยังคงมีรสชาติที่ดี

อุณหภูมิหลักในการแช่แข็งอาหาร (˚C)

Flavours

รสชาติ
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เพื่อคงความสดและหลีกเลี่ยงการเกิดน้าจากการทา
ละลาย สิ่งที่สาคัญคือการทาให้ความเย็นอย่าง
รวดเร็วจนเกิดเกล็ดน้าแข็งเล็ก ๆ ในเนื้อ โดยใช้
อุณหภูมิที่ -1 ถึง -5 C จนกว่าเนื้อจะแข็งตัว
นอกจากนี้เกล็ดน้าแข็งยังช่วยเนื้อไม่เกิดกลิ่นอีกด้วย
10
5

-1
-5

Quick Freezing
ช่องแช่แข็งทั่วไป

อุณหภูมิที่ทาให้เกิดเกล็ดน้าแข็ง

Quicker Freezing
-15

50 นาที

200 นาที

ระบบกระจายความเย็นทั่วทิศทาง
กระจายความเย็นรอบทิศทางอย่าง
สม่าเสมอ
กระจายความเย็นรอบทิศทางจากหลายช่อง
ทาความเย็นอย่างสม่าเสมอ
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ไม่มีการกระจาย
ความเย็น

มีการกระจาย
ความเย็น

โดนความเย็นโดยตรง
และไม่สม่าเสมอ

ความเย็นโอบล้อม
และสม่าเสมอ

VGK

การออกแบบและการใช้งาน
Exterior Design
4-door Design
Control Panel
Interior Design
Smart & Convenient Storage Design

ดีไซน์แบบ 4 ประตู
ดูดีมีสไตล์ ด้วยการออกแบบทีล่ งตัว
พร้อมกับการใช้งาน 4 ประตู
ดูทันสมัยและดึงดูดทุกสายตา พร้อมกับการใช้งานแบบ 4 ประตูที่สะดวกสบาย
เปิดประตูได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย เหมาะสาหรับบ้านที่มีพื้นที่ในการเปิดจากัด นอกจากนี้ยัง
ทาให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากการเปิดประตูเฉพาะบานนั้น ไม่ทาความเย็นกระจาย
ออกมาเกินความจาเป็น

ประตูไร้ขอบ เรียบสวย
ด้วยการออกแบบของประตูกระจกที่ไม่มีขอบและไร้รอยต่อ ทาให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น แม้แต่
ในส่วนที่ไม่ใช่กระจก ก็ยังใช้วัสดุให้ความเงางามด้วยเช่นกัน

กระจกสีดาหรูหรา
สวยงามมากกว่าใคร ด้วยสีเฉพาะ
ของกระจกสีดาที่มีกลิตเตอร์สีน้าเงินในตัว

ทนทานและทาความสะอาดง่าย
• ไม่มีขอบและไร้รอยต่อ = ทาความสะอาดง่าย
• ทนต่อการขีดข่วน = ใช้งานได้ยาวนาน คงความสวยงาม
29
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ดีไซน์ 4 ประตูเพื่อความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
การออกแบบเพือ่ ประหยัดพืน้ ที่
= เหมาะสาหรับพืน้ ที่จากัด

ลดการสูญเสียความเย็น = ประหยัดพลังงานและคงความสด!
ตู้เย็นประตูเดียว

DZ601

*มุมมองจากด้านบน

DZ601

ตู้เย็นประตูเดียว
การเปิดที่แคบกว่าทาให้ความ
เย็นกระจายออกน้อยกว่า
ความเย็น
กระจายออกมาก

ความเย็น
กระจายออกน้อย

ใช้พื้นที่น้อย
ใช้พื้นที่มาก

SBS
ความเย็น
กระจายออกมาก
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DZ601
ความเย็น
กระจายออกน้อย
ความเย็นกระจายออกพียง
ด้านบน จากความสูงของตู้เย็น
ทั้งตู้

สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีระยะเปิดจากัด!

วิธีการใช้แผงควบคุม
แผงควบคุมด้านใน

เลือกช่องที่ต้องการปรับ

ช่องที่เลือก

ไฟของระดับโหลด Prime Fresh+
/ โหมด Quick Freezing
ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

ระดับความเย็นที่เลือก
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ดีไซน์ภายใน
ชั้นวางสวยงาม
ชั้นวางสวยงาม พร้อมฝาปิดเพื่อการจัดเก็บแบบอเนกประสงค์ สวยงาม สะอาดตา

แสงสว่างภายในตู้
ติดตั้งแสงไฟ LED เพื่อความสว่างเมื่อเปิดตู้เย็น

LED lights
ช่องต่างๆ สีใส
ช่องต่างๆ สีใส ทาให้สารถมองสิ่งของต่างๆ ที่จัดเก็บได้อย่าง
ง่ายดาย รวมถึงทาให้ตู้เย็นดูสะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี
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ดีไซน์การจัดเก็บอัจฉริยะแสนสะดวกสบาย
ชั้นวางกระจกนิรภัย รับน้าหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม

รับน้าหนักได้ถึง

150 kg

ชั้นวางกระจกนิรภัยสามารถรับน้าหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม ทาให้สามารถ
วางหม้อหรือของหนักได้อย่างไร้กังวล

ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถถอดออกและนามาทาความสะอาดได้
ชั้นวางช่องเก็บของตรงบานประตู และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดออกและ
นามาทาความสะอาดได้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

กว้างพอสาหรับวางภาชนะขนาดใหญ่
ไม่มีช่องกั้นระว่างชั้น ทาให้สามารถวางหม้อหรือจานขนาดใหญ่ได้อย่าง
ง่ายดาย

ช่องทาน้าแข็ง Twist Ice
เมื่อน้าเกิดการแข็งตัวแล้ว สามารถหมุนไปด้านข้าง เพื่อให้น้าแข็งตก
ลงมาสู่กล่องด้านล่าง
33
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เพียงแค่
บิด!

Eco Technology
ECONAVI / INVERTER

ระบบ ECONAVI และอินเวอร์เตอร์คืออะไร
Microprocessor
Door Sensor

Door Sensor

Internal Temp.
Sensor

Room Temp.
Sensor
Internal Temp.
Sensor
Door Sensor

ประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาด
เซ็นเซอร์ ECONAVI ตรวจจับขณะที่ไมโครโปรเซสเซอร์วิเคราะห์เงื่อนไขการใช้
งานและ INVERTER คอมเพรสเซอร์ปรับความเร็วในการหมุนของมอเตอร์
ตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายความร้อน

SENSING
เซ็นเซอร์
3 แบบ

Compressor
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*1

10%

Less Energy

Door Sensor

Internal Temp.
Sensor

UP TO

ANALYSIS

CONTROL
UP TO

ตัวประมวลผล

คอมเพรสเซอร์

*2

40%
Less Energy

<สภาพแวดล้อมการทดสอบ> ข้อมูลภานใ ของ Panasonic *1 ใช้ NR-DZ60 โดนตังอุณหภูมิของตู้เย็น ไว้ที่ “ปา กลาง” อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 30ºC ความถี่ใ การเย็ปิด/ปิดประตู:
ช่องแช่เย็น 39 ครัง/วั , ช่องแช่แขง 8 ครัง/วั ของที่ใส่: บรรจุภัณฑ์ทดสอบ 1000 กรัมใ ช่องแช่แขง ้า 2.5 ลิตรใ ช่องแช่เย็น หากไฟดับ ฟังก์ชั ECONAVI อาจไม่ท้างา ตามปกติ
*2 การเย็ปรีนบเย็ทีนบระหว่าง NR-DZ600 รุ่ ใหม่และ NR-C471H รุ่ เย็ดิม ISO: 15502(ST class). อุณหภูมิบรรนากาศโดนรอบ: 25ºC อุณหภูมิที่ตังไว้: ช่องแช่แขง: -18ºC, ช่องแช่เย็น : 5ºC
ของที่ใส่: ใส่บรรจุภัณฑ์ทดสอบลงใ ช่องต่างๆ ระหว่างการทดสอบ ไม่มีการจับประตูตู้เย็น (ไม่มีการเย็ปิดประตู)

เซ็นเซอร์และระบบ ECONAVI
ควบคุมการใช้งานด้วยเซ็นเซอร์ 3 แบบ เพื่อการประหยัดพลังงาน
จดจาการใช้งานในแต่ละวัน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อประมวลผลการ
ใช้พลังงานและทาความเย็นให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

Internal Temp. Sensor
ตรวจจับอุณหภูมิในตู้เย็นและช่อง
แช่แข็ง และช่อง Prime Fresh

Room Temp. Sensor
ตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบ

Door Sensor
ตรวจจับความถี่ในการใช้งานตู้เย็นและช่อง
แช่แข็ง และเปิด / ปิด ประตู
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การควบคุมหลายจุด Multi Control
ควบคุมความเย็นในแต่ละช่องได้อย่างง่ายดายด้วยระบบเซ็นเซอร์และระบบแดมเปอร์

Freezer

④
Fan

①

①
①

Fridge

④
Evaporator
⑤
Twin Electric
Damper
②
Microprocessor

1

Multiple Sensors

2

Microprocessor

ทางานร่วมกับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ในแต่ละช่อง เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิได้อย่างแม่นยา

Fridge temp sensor
Freezer temp sensor
Prime Fresh temp sensor

ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และประมวลการทางานคอมเพรสเซอร์

Compressor
3 ควบคุ
มและปรับพลังงานในการทาความเย็นให้เหมาะสมในแต่ละระดับ
& Fan
4 ตัEvaporator
วทาความเย็นทาให้เกิดลมเย็น และพัดลมจะนาลมเย็นที่ได้พัดเข้าสู่ช่องต่าง ๆ

③
Back Compressor

Front
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Electric Damper
5 ท่Twin
อส่งลมเมื่อเปิด / ปิด เพื่อนาลมเย็นเข้าสู่ช่องต่าง ๆ ที่ต้องการความเย็น

กลไกการควบคุมหลายจุด
การทาความเย็นอิสระในแต่ละช่องที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ไม่มีการควบคุมหลายจุด

มีการควบคุมหลายจุด

ประตูช่องแช่เย็นเปิด

เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่อง
แช่แข็ง
แดมปอร์

เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่องแช่
แย็น
เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่อง
Prime Fresh

เปิดแดมเปอร์

เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่องแช่แย็นจะ
ตรวจจับเมื่ออุณหภูมเิ ปลี่ยนไป

ลมเย็นจะถูกนาเข้าเฉพาะช่องแช่เย็น และคงอุณหภูมใิ น
ช่องแช่แข็ง (ความเย็นในช่องแชแข็งไม่ถกู ปล่อยออกมา)
การทาความเย็น
โดยไม่จาเป็น

อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง คงที่
ทาความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประตูช่องแช่เย็นเปิด

ไม่มีแดมเปอร์

เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่องแช่
แย็น

เมื่อประตูช่องแช่
เย็นเปิดอยู่

เซ็นเซอร์อุณหภูมใิ นช่องแช่แย็นจะ
ตรวจจับเมื่ออุณหภูมเิ ปลี่ยนไป
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คงที่

เมื่อประตูช่องแช่
เย็นเปิดอยู่

VGK

ไม่คงที่

ลมเย็นจะถูกนาเข้าทั้งช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
หากไม่มแี ดมเปอร์

อุณหภูมใิ นช่องแช่แข็ง ไม่คงที่

สิ้นเปลืองพลังงาน

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์
เพิ่มศักยภาพในการทาความเย็นด้วยระบบ
อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
ด้วยคอมเพรสเซอร์แบบระบบอินเวอร์เตอร์ พลังงานจะถูกใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงการทางานของวัน
ทั้งในช่วงระหว่างวันที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง หรือในช่วงกลางคืนที่มีใช้งานน้อยครั้ง ซึ่งระบบอินเวอร์เตอร์จะ
คานวณการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและประหยัดรวมถึงไร้เสียงรบกวน และทาความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
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1

ประหยัดพลังงาน

2

ทาความเย็นได้รวดเร็ว

3

ไร้เสียงรบกวน

ลดการใช้ไฟ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

แช่แข็งได้เร็วขึ้น และทาน้าแข็งได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องทางานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน
VGK

JAPAN QUALITY

คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น
เรานาประสบการณ์กว่า 65 ปี
มาใช้ในเทคโนโลยีของเรา
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1953

1970

1981

1996

2005

ตู้เย็น
รุ่นแรก

ตู้เย็น
แบบไม่มีน้าแข็งเกาะรุ่น
แรก

ตู้เย็น
แบบ 3 ประตู
รุ่นแรก

ตู้เย็น
ระบบอินเวอร์เตอร์
รุ่นแรก

ตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์
ด้านบน
รุ่นแรกของโลก

VGK

2009

2012

2014

ตู้เย็น
ตู้เย็น
ตู้เย็น
ประหยัดพลังงาน
ECONAVI
ประตูกระจกรุ่นแรก
ECONAVI
มีเซ็นเซอร์จัดเก็บรุ่นแรก
รุ่นแรกของโลก
ของโลก

2018

2019

ตู้เย็น
ช่องแช่แข็งด้านบนที่มี
Prime Fresh รุ่นแรก

Prime Fresh
รุ่นแรกที่มี Blue Ag

ความเป็นมาของระดับคุณภาพ
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่ นระดับสูง Panasonic
จึงดาเนินการทดสอบเพือ่ ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทีส่ ุดที่
โรงงานทุกแห่งทัว่ โลก
การทดสอบที่เข้มงวดของเรา

41

VGK

การทดสอบเสียงรบกวนขณะทางาน

การทดสอบความทนทาน
ของการเปิด-ปิดประตู

ทดสอบการทางานในสภาพแวดล้อม
สมบุกสมบัน

การทดสอบการล้ม

การทดสอบความทนทานของการ
เปิด-ปิดลิ้นชัก

ข้อมูลจ้าเพาะ
หมายเลขรุ่น

NR-DZ601VGK

สีตัวเครือ่ ง

กระจกสีดา

วัสดุประตู

กระจก

ความจุ
*ความจุ IEC 62552

รวม

601 ลิตร

ตู้เย็น

411 ลิตร

ช่องแช่แข็ง

190 ลิตร

ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)

กว้าง 806 x ลึก 785 x สูง 1,847

น้าหนัก (กก.)

98 กก.

สารทาความเย็น

R600a

ความสดใหม่

สุขอนามัย
ประหยัด
พลังงาน

ใช้งานง่าย

Prime Fresh+

●

กล่องแช่ผัก Fresh Safe

●

ระบบแช่แข็งรวดเร็ว

●

กระจายความเย็นทั่วทิศทาง

●

Blue Ag

●

Ag Clean

●

ECONAVI

● (เซ็นเซอร์ 3 ชนิด)

อินเวอร์เตอร์

●

แผงควบคุม

ด้านใน (ปุ่ม)

ชั้นวางกระจกเทมเปอร์

●(150 กก.)

ชั้นที่ปรับความสูงได้
ระบบไฟ LED

●(ในช่องแช่เย็น)

เครื่องทาน้าแข็งอัตโนมัติ/ถาดน้าแข็งแบบบิดได้
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●

VGK

ถาดใส่น้าแข็งแบบบิดได้

พืน้ ทีก่ ารติดตัง้ (มม.)

พื้นที่การติดตั้ง (มม.)

