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ทานอาหารทีด่ตีอ่สุขภาพยิง่ขึน้..ด้วยการจัดเกบ็ทีส่ดและสะอาด

ความชื้น 90%*1 
ส าหรับรักษาผักและ
ผลไม้ให้สดกรอบ

99.9%*2
ยับยั้งแบคทีเรีย

อาหารที่ดีต่อสขุภาพเริ่มต้นจากอาหารในตู้เย็นของคุณ ตู้เย็นพานาโซนิค
รองรับไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพเพ่ือสรา้งช่วงเวลาแหง่ความสดช่ืนในทกุๆ วัน 

ให้คุณได้เพลิดเพลินกับผัก ผลไม้ ที่ยังคงความชื้นและสะอาดสดใหม่

*1 ข้อมูลโดย Panasonic *2  องค์กรท่ีท าการทดสอบ: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ท่ีทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิดจากแบคทีเรียเหล่าน้ีจะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการ
ตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมมีค่า 2 ข้ึนไป ท าลายแบคทีเรียได้ 99.9% ข้ึนอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนถึงระดับท่ีไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2
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เก็บผักผลไมไ้ด้สะดวกและกวา้งขึน้
ด้วยฝาปิดที่พลิกเปดิได้

กล่องเก็บผักผลไม้แบบใหม่ ที่ท าให้หยิบของได้
ง่ายขึ้น ด้วยฝาปิดที่สามารถพลิกเปิดขึ้นไป
ด้านบนได้เมื่อดึงกล่องออกมา

Ag Hygiene Zone ที่ออกแบบมาเพื่อแช่
เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารที่มีกลิ่น ช่วยให้กลิ่นไม่
กระจายปนกัน และมีสุขอนามัยที่ดีย่ิงข้ึน

ด้วยสีเงินโทนใหม ่ที่มีความเงางาม ท าให้ดูดี
มีสไตล์ และทันสมัยมากย่ิงข้ึน

ภาพรวม
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・ ยับยั้งแบคทีเรียภายและกลิ่นภายในตู้เย็น 99.9%*1

・ ลดการกระจายกลิ่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี

・ รักษาผักและผลไม้ให้สดกรอบด้วย
・ ช่องแช่แข็งที่สามารถจัดเก็บของได้ในปริมาณมาก
・แช่ของได้เย็นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 2°C

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

คุณสมบัติเฉพาะ

การจดัเก็บที่ดเียีย่ม

ช่องเก็บที่สะอาดและถกูสุขอนามัย

・ ระบบ ECONAVI และเซ็นเซอร์ 3 จุด เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างดีเย่ียม
ประหยดัพลงังาน

・ ระบบ INVERTER อัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมและลดการใช้พลังงาน

สี
BPS: Glossy Silver Steel
BPK: Glass Look Black

ขนาด (มม.)

TZ601: W806 x D782 x 
H1,847

วัสดุประตู
BPS: Steel
BPK: Steel

610 ลิตร**

TZ601BPKTZ601BPS
◼ Quick Freezing (ท าความเย็นอย่างรวดเร็ว)
◼ Surround Cooling Airflow (ระบายลมหมุนเวียน)
◼ Twist Ice Tray (ที่ท าน้ าแข็งแบบหมุน)

◼ 150 kg Tempered Glass Shelves
(ชั้นวางกระจกนิรภัย รับน้ าหนักได้สูงสุด 150 กก.)

◼ แสงไฟ เป็นแบบ LED
◼ Removable and Washable Parts

(ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถถอดน าไปล้างท าความสะอาดได้ )

* ความจุ (รวม) IEC 62552:2007 *1 องค์กรท่ีท าการทดสอบ สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ท่ีทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออ
เรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิดจากแบคทีเรียเหล่าน้ีจะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 
(วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียมมีค่า 2 ข้ึนไป ท าลายแบคทีเรียได้ 99.9% ข้ึนอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วจนถึงระดับท่ีไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

ภาพรวม

495 510



การจัดเกบ็ที่ดีที่สดุ
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3 C ช่องแช่ทั่วไป

-1 C
-19C

-18C ช่องแช่แข็ง

ช่องแช่ผัก

ด้วยการควบคณุอณุหภมูทิีแ่มน่ย าท าใหส้ามารถเกบ็อาหารไดอ้ยา่งยาวนาน 
เทคโนโลยีท าความเย็นของ Panasonic ที่ไม่เหมือนใคร รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในทุกช่องของตู้เย็น
จึงสามารถจัดเก็บอาหารแต่ละชนิดในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อรักษาความสดใหม่และรสชาติอย่างครบถ้วน

การจัดเก็บเพื่อคงความสดใหม่

5 C

ภาพรวม
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ช่องแช่ 

ฝาเปิด
กว้าง

ความจุ
50 ลิตร

เมื่อมีบานพับ คุณจึงสามารถจัดเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่
ในช่องแช่ ได้อย่างง่ายดาย โดยจะคงความชื้น
ในระดับพอเหมาะที่ 90%* ซึ่งช่วยให้ผักและผลไม้คงความ
สดใหม่ได้นานขึ้น

เข้าถงึผกัและผลไมข้นาดใหญ่..ไดง้า่ยขึ้นดว้ยบานพับ

บานพบั

266 มม.

ด้านหลัง ด้านหน้า

กว้าง!

* ข้อมูลโดย Panasonic

จัดเกบ็อาหารใหส้ดใหมด่ว้ยชอ่งเปดิ
ที่กว้างขวาง

มุมมองตัดขวาง

ภาพรวม ช่องแช่ 
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ยางบริเวณขอบฝาปิดจะท า
การรักษาความชื้นภายในช่อง
ผักให้เหมาะสมในการแช่ผัก
และผลไม้

ค่อยๆ ให้ความเย็นกับผักและผลไม้ด้วยการแผ่ความเยน็
แบบไร้ลมสัมผัสแทนลมเย็นโดยตรงเพ่ือป้องกันความ
แห้งและถนอมเนื้อผักผลไม้

โครงสร้างแบบกันอากาศเข้าออก

รุ่นเดิม TZ1 รุ่นใหม่
ซีลด้านหน้าป้องกันไม่ให้อากาศ
เย็นผ่านเข้ามา

อากาศเย็นผ่านช่องว่างเข้ามา

*

*สภาพการทดสอบ (อ้างอิงจาก NR-BD468) อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ: 25℃, การควบคุมอุณหภูมิ: 2,
ใส่ผักเต็มช่องเก็บ หน่ึงวันหลังจากท่ีใส่ผัก ข้อมูลการทดสอบภายในของ Panasonic (ระดับความชื้นอาจจะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับสภาพและจ านวนของผัก)

ความเยน็แบบโอบล้อม

ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า

กลไกของช่องแช ่

เก็บรกัษาผักและผลไมใ้หส้ด กรอบ ยาวนานยิง่ขึน้

ช่องแช่ 

*

มุมมองตัดขวาง

ข้อมูลทางเทคนิค
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ผักที่สดและกรอบ
ด้วยการถ่ายเทอากาศและช่องควบคุมความชื้น 
ท าให้ความชื้นในผักยงัคงอยู่ รวมถึงความเย็นที่เหมาะสม 
ไม่ปะทะสู่ผักโดยตรง

ไม่มี
ช่องแช ่

มี
ช่องแช ่

การอบแหง้ สดใหม่ เหี่ยว สดใหม่

ประสิทธภิาพของชอ่งแช่ ช่องแช่ 

ไม่มี
ช่องแช ่

มี
ช่องแช ่

ข้อมูลทางเทคนิค
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ช่องแช่แขง็ขนาดใหญ ่

ด้วยช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ส าหรบั
จัดเก็บอาหารที่ซื้อมาในปริมาณมาก
พร้อมกับช่องจัดเรียงที่สะดวกในการ
หยิบและจัดเก็บอย่างเรียบรอ้ย
กล่องน้ าแข็งที่สามารถวางได้ตาม
ความสะดวกหรือสามารถน าออกได้
หากต้องการพื้นที่ในการแช่แข็งมากขึ้น

พื้นที่ใหญข่ึน้ส าหรบัทกุคนใน
ครอบครัว

* ความจุ (รวม) IEC 62552：2007

193 ลิตร*

ความจุ

(รวม)

ข้อมูลทางเทคนิค



11

ช่องแช่เยน็พเิศษ ช่องแช่เยน็พเิศษ 

ช่องแช่เย็นพิเศษ Extra Cool Zone เหมาะส าหรับท าเครือ่งด่ืมเย็นฉ่ าหรอืเมื่อตอ้งการแช่เย็นอย่างรวดเรว็ 
ช่องแช่เย็นเก็บอาหารที่อุณหภมูิประมาณ 2 C และให้ความเย็นมากกวา่ช่องแช่เย็นทั่วไปที่มีอณุหภูมิประมาณ 4 C

แช่เยน็ไดเ้ยน็เปน็พเิศษ

ภาพรวม
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ฝาปิดที่ออกแบบมาเป็นพเิศษชว่ยรกัษาอณุหภมูิ
ไว้ที่ประมาณ 2 C
ด้วยการออกแบบพิเศษ สามารถรักษาความเย็นได้ประมาณ
2 ºC นอกจากนี้ ฝาปิดยังสามารถเลือ่นเก็บได้หากต้องการ
ใช้ช่องแช่นี้ตามอุณหภูมิตู้เย็นปกติ

ช่องแช่เยน็ Cool Zone เหมาะส าหรบั...
ใช้ฝาปิดช่อง หากต้องการ

ช่องแช่เย็นจัด
ดันฝาปิดช่องขึ้น หากต้องการ

ช่องแช่ตู้เย็นปกติ

ชีส โยเกิร์ต หม้อเครื่องดื่ม

ใช้งานไดห้ลากหลายและยืดหยุน่

ความสูง
210 mm.

ข้อมูลทางเทคนิค ช่องแช่เยน็พเิศษ ช่องแช่เยน็พเิศษ 
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กระจายความเย็นรอบทิศทางจาก
หลายช่องท าความเย็นอย่างสม่ าเสมอ

กระจายความเย็นรอบทศิทาง
อย่างสม่ าเสมอ

ความเย็นโอบล้อมและ
สม่ าเสมอ

มีการกระจายความเย็น

โดนความเย็นโดยตรง และไม่
สม่ าเสมอ

ไม่มีการกระจายความเย็น

กระจายความเย็นทัว่ทศิทางภาพรวม



ความสะอาดและการจดัเกบ็อย่างถกูสขุอนามยั
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ตัวกรอง Ag ยับย้ังแบคทีเรียได้ 99.9% พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ อากาศภายในตู้เย็นจะไหลผ่านตวักรอง Ag แบบคู่
เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดอยู่เสมอ

ตู้เย็นสะอาด ปราศจากกลิ่น

100%

50%

0%

ยับยัง้ได้
99.9%*

* องค์กรท่ีท าการทดสอบ: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ท่ีทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าโรคที่
เกิดจากแบคทีเรียเหล่าน้ีจะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการตรวจวัดปริมาณ
แบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมมีค่า 2 ข้ึนไป ท าลายแบคทีเรียได้ 99.9% ข้ึนอยู่กับปริมาณแบคทีเรีย
และสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนถึงระดับท่ีไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

ภาพรวม
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มีประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราในตู้เย็นได้ถึง 99.9%*
* องค์กรที่ท าการทดสอบ: สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิดจาก
แบคทีเรียเหล่านี้จะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: 
วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมมีคา่ 2 ขึ้นไป ท าลายแบคทีเรียได้ 99.9% ขึ้นอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการ
รับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2

Ag

แบคทเีรยี

AgAg

Ag

Ag

Ag
Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

*ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

มีการติดตั้ง Ag (Silver) ในแผ่นกรองของ
ช่องท าความเย็น รวมถึงช่องกระจายลม
เย็นในตู้เย็น เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

มี 
ถึง 2 จุด

ประสิทธภิาพการปอ้งกนัแบคทเีรยีและก าจัดกลิ่นข้อมูลทางเทคนิค
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ป้องกนักลิ่นปะปนกันดว้ยช่องแชเ่ยน็
แยกโดยเฉพาะ

ช่องแช่เนื้อสัตว์  Ag Hygiene Zone ที่ออกแบบมาเพ่ือ
แช่เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารที่มีกลิน่ ช่วยให้กลิ่นไม่
กระจายปนกัน และมีสุขอนามัยที่ดีย่ิงข้ึน

ช่องแช่ขนาดใหญ ่และเปดิไดก้วา้ง

.

ช่อง ภาพรวม

35 ลิตร*

ความจุ

(ความจุในการจัดเก็บ)



ประหยัดพลงังาน
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ประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาด
เซ็นเซอร์ ท าหน้าที่ตรวจจับสภาพการใช้งานขณะที่
ไมโครโปรเซสเซอร์ท าหน้าทีว่ิเคราะห์ คอมเพรสเซอร์อินเวอรเ์ตอร์
จะปรับเปลี่ยนความเร็วในการหมุนมอเตอร์ตามผลการวเิคราะห์
ของไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อปรับระบบท าความเย็นให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด

ไมโครโปร
เซสเซอร์

คอมเพรสเซอร์เซ็นเซอร์ 3 จุด*

*1 ข้อมูลภายในของ Panasonic อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ: 32°C เมื่อการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็นคือ “MED” ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู: ช่องแช่เย็น 35 คร้ัง ช่องแช่แข็ง 7 คร้ัง ของที่ใส่: บรรจุภัณฑ์
ทดสอบ 1,750 กรัมในช่องแช่แข็ง น้ า 2.5 ลิตรในช่องแช่เย็น หากไฟดับ ฟังก์ชัน ECONAVI อาจไม่ท างานตามปกติ
*2 ข้อมูลภายในของ Panasonic การเปรียบเทียบระหว่าง NR-TZ601 กับ NR-B41M1 ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์ของ Panasonic ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงตามมาตรฐานประเทศไทย

Door Sensor

Compressor

อัตราการประหยดัพลังงาน

ประหยัดถึง

ใช้พลังงานน้อยกว่า

*240%

ประหยัดถึง

ใช้พลังงานน้อยกว่า

*110%

ภาพรวม
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* เซ็นเซอร์อุณภูมิห้องอยู่ด้านหลังของตู้เย็น

ระบบ จะจดจ ารูปแบบการใช้งานด้วยเซน็เซอร์ต่างๆ เป็นเวลา
3 สัปดาห์ ตลอดจนวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการใช้งานทุกๆ ชั่วโมงในแต่ละวัน 
อาศัยการคาดการณ์และสภาพการใช้งานจริงนี ้ระบบจะก าหนดการท างานที่ดีทีสุ่ด
เพื่อประหยัดพลังงาน

เซ็นเซอร ์3 ชนิดตรวจสอบสภาพการใชง้านเพือ่การ
ประหยดัพลังงานอตัโนมตัิ

เทคโนโลยเีซน็เซอร์ 

ตรวบจับความถี่ในการใช้งาน 
และเปิด / ปิด ประตู

ตรวจจับอุณหภูมิ
โดยรอบ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้เย็น
ในแต่ละช่อง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายใน
ตู้เย็น

เซ็นเซอร์ประตู

ภาพรวม
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เพิ่มศกัยภาพในการท าความเยน็ดว้ยระบบอนิเวอรเ์ตอร์อจัฉริยะ
ด้วยคอมเพรสเซอรแ์บบระบบอินเวอรเ์ตอร ์พลังงานจะถูกใช้อยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงการ
ท างานของวัน  ทั้งในช่วงระหว่างวนัที่มกีารใช้งานบ่อยครัง้ หรือในช่วงกลางคืนที่มีใช้งาน
น้อยครั้ง ซึ่งระบบอินเวอรเ์ตอร์จะค านวณการใช้พลังงานอยางเหมาะสมและประหยัดรวม
ถึงไร้เสียงรบกวน และท าความเย็นได้อย่างรวดเรว็

เครื่องท างานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน

แช่แข็งได้เร็วขึ้น และท าน้ าแข็งได้อย่างรวดเรว็

ลดการใช้ไฟ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไร้เสียงรบกวน

ท าความเยน็ไดร้วดเรว็

ประหยดัพลังงาน

3
2
1

คอมเพรสเซอร์อนิเวอรเ์ตอร์ภาพรวม



การออกแบบทีใ่ชง้านงา่ย สะดวกสบาย
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ตู้เย็นบานเรียบมีระดับรุน่นี้มาพร้อมดีไซน์
ขอบไร้รอยต่อที่ดรูาวกับบานกระจกหรู
เหมาะส าหรับครวับิวท์อินทุกสไตล์

เหมาะกบัหอ้งครัวทกุรูปแบบ

ดีไซน์ประตบูานเรยีบใหมล่่าสุดภาพรวม



JAPAN QUALITY
คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น
เราน าประสบการณ์กว่า 65 ปี
มาใช้ในเทคโนโลยีของเรา

VGK

1953 1970 1981 1996 2005 2009 2012 2014 2018 2019
ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น ตู้เย็น Prime Fresh
รุ่นแรก แบบไม่มีน้ าแข็งเกาะรุ่น

แรก
แบบ 3 ประตู
รุ่นแรก

ระบบอินเวอร์เตอร์
รุ่นแรก

คอมเพรสเซอร์
ด้านบน

รุ่นแรกของโลก

ประหยัดพลังงาน
ECONAVI

รุ่นแรกของโลก

ECONAVI
มีเซ็นเซอร์จัดเก็บรุ่นแรก

ของโลก

ประตูกระจกรุ่นแรก ช่องแช่แข็งด้านบนที่ม ี
Prime Fresh รุ่นแรก

รุ่นแรกที่มี Blue Ag
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การทดสอบความทนทาน 
ของการเปิด-ปิดประตู

การทดสอบเสียงรบกวนขณะท างาน

การทดสอบการล้มทดสอบการท างานในสภาพแวดล้อม 
สมบุกสมบัน

การทดสอบที่เข้มงวดของเรา

การทดสอบความทนทานของการ
เปิด-ปิดลิ้นชัก

เพื่อรกัษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง Panasonic 
จึงด าเนนิการทดสอบเพือ่ควบคมุคณุภาพอยา่งเขม้งวดทีสุ่ดที่
โรงงานทกุแหง่ทัว่โลก

ความเป็นมาของระดับคุณภาพ

VGK
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รุ่น NR-TZ601BPS NR-TZ601BPK

สี Glossy Silver Steel Glass Look Black

วัสดุประตู เหล็กกล้า เหล็กกล้า

ความจุรวม (ลิตร)* 610 ลิตร 610 ลิตร

ขนาด (มม.) กว้าง 806 x ลึก 782 x สูง 1,847 กว้าง 806 x ลึก 782 x สูง 1,847

น้ าหนัก (กก.) 150 กก. 150 กก.

สารท าความเย็น R600a R600a

ระบบรักษาความสะอาด Ag Clean ✓

การจัดเก็บที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ช่องแช่ Wide Fresh ✓

ช่อง Ag Hygiene Zone ✓

ช่องแช่เย็นพิเศษ Extra Cool Zone ✓

การท าน้ าแข็ง/แช่แข็งอย่างรวดเร็ว ✓

กระจายความเย็นทั่วทิศทาง ✓

ประหยัดพลังงาน
ECONAVI ✓ (เซ็นเซอร์ 3 ชนิด)

ระบบอินเวอร์เตอร์ ✓

ใช้งานง่าย

ชั้นกระจกนิรภัยรองรับ 150 กก. ✓

ชั้นที่ปรับความสูงได้ ✓

ระบบไฟ LED ✓

กล่องใส่น้ าแข็งแบบถอดได้ ✓

ถาดใส่น้ าแข็งแบบบิดได้ ✓

IEC 62552：2007 (รวม) 

ข้อมลูจ าเพาะ

พ้ืนที่การติดต้ัง (มม.)


