ขอมูลจำเพาะ
ประตู
รุน
ความจุ (ลิตร)

ขนาด (มม.)

4 ประตู
French Bottom Freezer (Deluxe)
รวมทั้งหมด
ชองแชแข็ง
ชองแชเย็น
Selectable Zone (โหมดแชแข็ง, โหมดซอฟทฟรีซ, โหมดชิลเลอร และโหมดแชเย็น)
กวาง
สูง
ลึก (รวมที่จับ)
ลึก (ไมรวมที่จับ)

560
103
357
100
900
1,840
720
720

Inverter x Dual Fan Cooling

ชองแชเย็น

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ
ชองแชผัก
ชองแชแข็ง

คุณสมบั ติทั่วไป

คุณสมบั ติอ�นๆ

Selectable Zone (โหมดแชแข็ง, โหมดซอฟทฟรีซ, โหมดชิลเลอร และโหมดแชเย็น)
Select Case
Quick Cooling
ไฟ LED
แผงอลูมิเนียม
แทงกน้ำภายในตู
ชั้นวางกระจกนิรภัย
Utility Case
ถาดใส ไข
ชองแชขวดน้ำที่บานประตู

(อาหารแหง

ผัก)

(28 ฟอง)

เต็มอิ่มกับรสชาติของความสดใหม
ความสุขออกแบบได

(-1/1°C) (5.8 ลิตร)
ชองแชผักแบบลิ้นชัก 2 ชั้น
ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
Quick Freezing
ชองแชแบบลิ้นชัก
ชองแชแบบถาดสไลด
แผงฉนวนสุญญากาศ (VIP)
เซ็นเซอรอัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ
แผงควบคุมระบบสัมผัส
โหมดประหยัดพลังงาน
แผนกรอง Triple Power Filter
สัญญาณเตือนเม�อไม ไดปดประตู

(4)
(2)

สารทำความเย็น R-600a
CFC-Free
HFC-Free
No Frost
ขอบยางประตูปองกันเชื้อรา

สี

สีกลาสแบล็ค (GBK) / สีกลาสโมฟเกรย (GMG)

บริษัท ฮิตาชิเซลส (ประเทศไทย) จำกัด

333, 333/1-8 หมูที่ 13 ถนนบางนา-ตราด (กม.7) ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
แผนกลูกคาสัมพันธและบริการขอมูล 0-2335-5455
Website : https://www.homeappliances.hitachi.com/th
E-mail : service.h@hst.hitachi.co.th
Facebook : www.facebook.com/HitachiThailand

ประหยัดพลังงานสูงสุด

เย็นเร็วเต็มประสิทธิภาพ

ความเย็นคงที่ตลอดเวลา

เก็บรักษาความเย็นยาวนานกวา (15 ชม.)
สีกลาสแบล็ค (GBK)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคและดีไซนของสินคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา / สีของผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางไปจากสีที่ปรากฏในเว็บไซตและส�อสิ่งพิมพ

RF20-RWB04

สีกลาสโมฟเกรย (GMG)

อาหารที่ดีที่สุดเริ่มตนจากวัตถุดิบที่สดใหม
ผนึกดวยสุญญากาศ
เพ�อคงความสดของอาหาร

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีคงความสดที่ล้ำสมัย
ดวยการรักษาความดันบรรยากาศ
ใหคงไวที่ 0.8 atm*6

เคล็ดลับคงความสดใหมของอาหารอยูที่การลดปริมาณออกซิเจน
ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากฮิตาชิจะควบคุม
ความดันบรรยากาศภายในชองแช ใหคงไวที่ประมาณ 0.8 atm
เนื้อสัตว ปลา และผลิตภัณฑจากนม จึงคงความสดใหมและสารอาหาร
ที่ครบถวน พรอมนำไปปรุงอาหารตอโดยไมตองเสียเวลาละลายน้ำแข็ง

นวัตกรรมที่ดีที่สุดจากฮิตาชิ “ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ”
จะรักษาสภาพความเปนสุญญากาศไว โดยปมสุญญากาศ
จะทำการดูดอากาศออกและลดปริมาณออกซิเจน เพ�อรักษา
ระดับความดันบรรยากาศไวที่ 0.8 atm ตลอดการใชงาน

คงคุณคาสารอาหาร

ถนอมความสดใหมของอาหาร

เพ�อสุขภาพที่ดี การเก็บอาหารในชองแชอาหารระบบสุญญากาศ จะชวยปองกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน
จึงชวยกักเก็บสารอาหารใหคงอยู ในอาหารไดยาวนานยิ่งขึ้น

เก็บรักษาทั้งรสชาติและรสสัมผัสของอาหารไวอยางดีเยี่ยม โดยไมจำเปนตองแชแข็ง พรอมกักเก็บความชุมชื้นของอาหารโดยไมจำเปนตองแรปพลาสติก
เพ�อปองกันน้ำระเหยใหยุงยาก*7
การรักษาความชุมชื้นในอาหาร
แฮม

ปริมาณ DHA

ปริมาณวิตามินซี

ในปลาแมคเคอเรล หลังแช ไว 3 วัน*1
ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*2
คาเริ่มตน
2.71 ก./100 ก.
ชองแชเย็น
ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

ผักเรดโอค

ในมะละกอ หลังแช ไว 7 วัน*3

คาเริ่มตน
3.61 มก./100 ก.
ชองแชเย็น

ปลาแซลมอน

ปริมาณวิตามินซี

ในสับปะรด หลังแช ไว 3 วัน*3
ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*2

100%*2
93%*2
97%*2

ชีส

100%*2
63%*2
81%

คาเริ่มตน
56.6 มก./100 ก.

100%*4
77%*4

ชองแชเย็น

*2

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

82%*4

94.9%

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

32.8%

ชองแชเย็น

98.6%

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

68.6%

ชองแชเย็น

96.8%

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

73.1%

96.9%

ชองแชเย็น

ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

คา K-Value
ในปลาทูนา หลังแช ไว 7 วัน*8

คา K-Value
ในเนื้ออกไก หลังแช ไว 7 วัน*8

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ : 27.8%

หมักอาหารไดเร็วทันใจ
การหมักเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว เน�องจากชองแชอาหารระบบสุญญากาศ
จะดูดอากาศออกจากวัตถุดิบที่แชไว เคร�องปรุงจึงถูกดูดซึมเขาสูเนื้อวัตถุดิบ
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ชวยรนระยะเวลาในการหมักและปรุงอาหาร
ไมวาจะเปนเมนูหมักดอง หรือเมนูที่ตองการใหน้ำระเหยออกจากวัตถุดิบ
ใหคุณมีเวลาด�มด่ำกับรสชาติของอาหารไดเร็วทันใจ!

การถนอมอาหารที่ดีที่สุด
เก็บรักษาอาหารไดหลากหลายประเภทในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ลักษณะการดูดซึมเคร�องปรุง*5

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ

ชองแชเย็น

ตางอุณหภูมแิ ต ไมตา งความสด
ดวยโซนอุณหภูมิ 2 รูปแบบ
คุณสามารถคงความสดใหมของอาหารไดโดยไมตอ งแชแข็ง เพียงเลือกใชอณ
ุ หภูมทิ ่ี
เหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหารประเภทนัน้ ๆ พรอมคงความสดใหมของรสชาติและ
เนื้อสัมผัสของอาหารไดอีกดวย

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ : 46.9%

(โหมด Vacuum Sub Zero : ประมาณ -1 °C)

(โหมด Vacuum Sub Zero : ประมาณ -1 °C)

ชองแชเย็น : 35.8%
คาเริ่มตน : 8.8%

ชองแชเย็น : 52.3%
คาเริ่มตน : 44.0%

เนื้อแกะ หลังแช ไว 7 วัน*9

คงรสชาติดั้งเดิมของอาหารไว
คงรสชาติและเนื้อสัมผัสดั้งเดิมของอาหารไดอยางดีเยี่ยม
โดยลดการสูญเสียของเหลวภายในอาหารใหนอยที่สุด
ในขณะคงความสดของอาหารโดยไมจำเปนตองแชแข็ง
หรือแรปพลาสติกใหยุงยาก
ปริมาณน้ำที่สูญเสียไป 0.37 ก./100 ก.

ชองแชอาหารระบบสุญญากาศ (โหมด Vacuum Sub Zero : ประมาณ -1 °C)

ปริมาณน้ำที่สูญเสียไป 0.69 ก./100 ก.
ชองแชแข็ง (ปลอยใหละลายตามธรรมชาติ)

*1 รุนที่ ใชทดสอบ : R-X7300F ผลลัพธที่ ไดอาจแตกตางกันตามประเภทหรือความสดใหมของอาหาร การทดสอบนี้ ไม ไดชวยยืดวันหมดอายุ และไม ไดเปนการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุไว
*2 ทดสอบโดยศูนยเคร�องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใตการทดสอบตามกฎ เง�อนไข และผลการทดสอบในขณะที่ทำการทดสอบและวิเคราะห คาที่แสดงบนกราฟคำนวณโดยฮิตาชิ
*3 รุนที่ ใชทดสอบ : R-M80VAGGD9X ผลลัพธที่ ไดอาจแตกตางกันตามประเภทหรือความสดใหมของอาหาร การทดสอบนี้ ไม ไดชวยยืดวันหมดอายุ และไม ไดเปนการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ
*4 ทดสอบโดยฮิตาชิ
*5 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนที่ ใชทดสอบ : R-S38JV ผลลัพธที่ ไดอาจแตกตางกันตามประเภทหรือความสดใหมของอาหาร
*6 สุญญากาศ หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีความดันบรรยากาศต่ำกวา 1 atm ความดันบรรยากาศในชองแชอาหารระบบสุญญากาศอยูที่ประมาณ 0.8 atm ซึ่งต่ำกวาความดันบรรยากาศ 1 atm ฮิตาชิจึงเรียกพื้นที่นี้วาสุญญากาศ
*7 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนที่ ใชทดสอบ : R-S38JV
*8 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนที่ ใชทดสอบ : R-WB64VGD0 คา K-Value คือดรรชนีวัดคาความสดของอาหาร โดยคายิ่งนอยหมายถึงอาหารมีความสดมากกวา คา K-Value ที่สูงกวา 60% ขึ้นไป ไมเหมาะที่จะนำมาบริโภค ผลลัพธที่ ไดอาจ

แตกตางกันตามประเภทหรือความสดใหมของอาหาร การทดสอบนี้ ไม ไดชวยยืดวันหมดอายุ

โหมด Vacuum Sub Zero อุณหภูมิประมาณ -1°C

โหมด Vacuum Chilled อุณหภูมิประมาณ 1°C

67.3%

ชองแชเย็น

*9 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนที่ ใชทดสอบ : R-WB64VGD0 ผลลัพธที่ ไดอาจแตกตางกันตามประเภทหรือความสดใหมของอาหาร การทดสอบนี้ ไม ไดชวยยืดวันหมดอายุ และไม ไดเปนการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ

Selectable Zone

Selectable Zone ชองแชที่สามารถปรับโหมดความเย็นใหเหมาะสมกับอาหารทุกประเภทไดดั่งใจ ตามการจัดวางและไลฟสไตลของคุณ

จัดระเบียบชองแชผัก
ไดสะดวกสบาย

ดวยชองแชผักแบบแยกสัดสวนสองชั้น

เพ�อคงความสดใหม ใหนานที่สุด ชองแชผักแตละชองจะชวยคงความชุมชื้น
ของอาหารในระดับที่เหมาะสมโดยประมาณ 90%*1 ชองแชผักจึงถูก
ออกแบบใหเปนลิ้นชักแยกอิสระ เพ�อรักษาความสะอาดของอากาศ
ภายในแตละชองแช และปองกันไม ใหสงกลิ่นรบกวนกัน
และนี่คือประสิทธิภาพที่ ไดจากแผนกรอง Triple Power Filter

จัดเก็บอาหารไดอยางเหมาะสม

อาหารแหง

ผัก

เลือกแช ไดตามใจ Select Case (อาหารแหง-ผัก)

จัดสรรพื้นที่ ในการแชอาหารไดตามที่คุณตองการ ไมวาจะเปนอาหารแหง
หรือผักก็ตาม

Selectable Zone

ล้ำหนาดวยระบบประหยัดพลังงาน
VIP – เทคโนโลยีแผงฉนวนสุญญากาศ*2
โหมดแชแข็ง -18°C ถึง -20°C

ไอศกรีมและอาหารแชแข็ง

คุณสามารถแยกแช อาหารแชแข็ง
แสนอรอยจากไอศกรีมและน้ำแข็ง
เพียงเลือกชองแชแข็ง Freezer

โหมดซอฟทฟรีซ -3°C

เนื้อสัตวและเนื้อปลา

โหมดชิลเลอร 1°C

โหมดแชเย็น 3°C

ผลิตภัณฑจากนม และเนื้อสัตว อาหารและเคร�องด�ม

ซอฟทฟรีซชวยคงความสดของเนือ้ สัตว เก็บรักษาผลิตภัณฑจากนม เนื้อสัตว
และเนื้อปลาโดยไมตองแชแข็ง จึงไมตอง และอาหารสด ไดอยางเหมาะสมที่
ละลายน้ำแข็งใหยุงยากกอนปรุง
อุณหภูมิ 1°C

หากคุณกำลังประสบปญหาพื้นที่ชอง
แชเย็นไมเพียงพอ คุณสามารถเปลี่ยน
พื้นที่โซนนี้เปนชองแชเย็นที่อุณหภูมิ
3°C ได

ดวยโหมดซอฟทฟรีซ - 3°C คุณสามารถปรุงอาหารไดทันทีโดยไมจำเปนตองรอละลายน้ำแข็ง

หั่นไดอยางงายดาย

สะดวกในการกำหนดปริมาณ

อาหารไมถกู แชแข็ง จึงหัน่ ไดอยางงายดาย เตรียมอาหารในปริมาณที่ตองการได

พรอมปรุงอาหารไดทันที

VIP คือแผงฉนวนใยแกวสุญญากาศคุณภาพสูงที่มีขนาดบางมากทำหนาที่เปนฉนวนกันความรอน
ไดดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำงานไดดีกวายูรีเทนซึ่งเคยเปนวัสดุยอดนิยมในอดีตเปนอยางมาก
เทคโนโลยีนี้ชวยปองกันความรอนจากภายนอก จึงทำใหตูเย็นประหยัดพลังงานไดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังชวยรักษาความเย็นภายในตูไดนานสูงสุดถึง 15 ชั่วโมงแมในชวงไฟดับ

ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคูเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงสุด ทั้งในชองแชแข็งและชองแชเย็น
ซึ่งไมสามารถทำไดดวยระบบทำความเย็นพัดลมเดี่ยวในตูเย็นทั่วไป ระบบทำความเย็นแบบพัดลมคูจะชวย
ประหยัดพลังงาน และกระจายความเย็นไดอยางทรงประสิทธิภาพ และจะทำงานควบคูกับเซ็นเซอรอัจฉริยะ
ตรวจจับอุณหภูมิ เพ�อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยจะรักษาอุณหภูมิในแตละชองแช
ใหคงตามคาที่เหมาะสมตลอดเวลา

*3

ล้ำหนาดวยระบบประหยัดพลังงาน*4

เย็นเต็มประสิทธิภาพ*4

เย็นคงที่ดวยคอมเพรสเซอร
ประสิทธิภาพสูง*4

เก็บรักษาความเย็นไดยาวนานกวา*4

ควบคุมปริมาณลมเย็นและสงผานไปแตละชองแชอยางเหมาะสม
เพ�อความมั่นใจไดวาจะไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานเกิดขึ้น
จึงไดรับคะแนนการประหยัดพลังงานชั้นนำระดับโลก

ทำงานไดอยางปกติภายใตความผันผวนของแรงดันไฟฟา
ที่ 130 - 300 โวลต โดยไมตองใชเคร�องควบคุมแรงดันไฟฟา

ปรุงอาหารไดทนั ทีโดยไมตอ งละลายน้ำแข็ง
*1 ทดสอบโดยฮิตาชิ ผลลัพธอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณและประเภทของผักแตละชนิด
*2 รูปภาพเพ�อประกอบคำอธิบายเทานั้น ทดสอบโดยฮิตาชิ และทดสอบเชิงเปรียบเทียบกับตูเย็นฮิตาชิรุนอ�น
*3 รูปภาพเพ�อใชประกอบการอธิบายเทานั้น
*4 ทดสอบโดยฮิตาชิ เง�อนไขในการทำงานอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสถานการณและคุณสมบัติของรุนสินคา

ถึงแมอุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง 60°C
พื้นที่ทุกมุมภายในตูจะยังคงรักษาความเย็น
ไวไดอยางเต็มที่และทั่วถึง

รักษาความเย็นในชองแชแข็ง เพ�อคงความสดของ
อาหารไดยาวนานถึง 15 ชม. เม�อไฟดับ

คุณสมบั ติอ�นๆ

สี

แผนกรองขจัดกลิ่นประสิทธิภาพสูง

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมั ติ

แผนกรอง Triple Power Filter
ชวยขจัดกลิ่น*1 และลดแบคทีเรีย 99%*2

ทำน้ำแข็งกอนไดอัตโนมัติอยางตอเน�อง งายๆ เพียงเติมน้ำสะอาด
ลงในแทงกน้ำ นอกจากนี้ ปุม Quick Freezing ยังชวยใหทำน้ำแข็ง
ไดเร็วขึ้นถึงประมาณ 24%*3

สีกลาสแบล็ค (GBK)
ชองแชผัก

เย็นเร็วเต็มพลัง

ขนาดใหญ แตงายตอการใชงาน

เม�อตองการทำความเย็นอยางรวดเร็ว เพียงแคเปดโหมด
Quick Cooling เคร�องจะทำความเย็นเร็วขึ้นประมาณ 29%*4

ชองแชเย็นที่ถูกใชงานบอยจะอยูสวนบนของตู จึงงายตอการมองและ
เปดใชงาน ดวยการจัดแบงชองแชอยางเปนระเบียบ ถึงแมวาในตูจะเต็ม
ไปดวยอาหารที่แชไว เพียงแคปรายตามอง คุณจะเห็นอาหารทั้งหมด
อยางรวดเร็ว และหยิบออกมาอยางงายดาย

ดีไซนเรียบหรู

แผงควบคุมระบบสัมผัส
ปรับเปลี่ยนการทำงานงายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผานแผงควบคุม
บนประตูกระจกแกวนิรภัยเรียบหรู งายตอการทำความสะอาด
เพียงแคเช็ดเบาๆ ก็สะอาดหมดจด

ดีไซนหรูหราในทุกรายละเอียด เสริมความงามสงาดวยแผงอลูมิเนียม
ที่ผนังดานหลังภายในตูเย็น พรอมไฟ LED บริเวณเพดาน สองสวาง
ทั่วถึงและประหยัดพลังงาน บานประตูเรียบหรูทันสมัย พรอมที่จับแบบ
เวาอันโฉบเฉีย่ ว กลมกลืนลงตัวกับสไตลการตกแตงภายในบานของคุณ
อยางไรที่ติ

ชองแชเย็น

Select Case
ชองแชอาหาร
ระบบสุญญากาศ

ชองแชแข็ง

Selectable Zone

ออกแบบเพ�อใหงายตอการใชงาน

สีกลาสโมฟเกรย (GMG)

ขนาด (มม.)
พื้นที่สำหรับการระบายความรอน

70

100

70

100
720
1,215

1,840

1, 215

1,940

*1 แผนกรอง Triple Power Filter ชวยขจัดองคประกอบของกลิ่น 7 ประเภท (ดำเนินการทดสอบโดยฮิตาชิ ประเภทของกลิ่น : เมทธิล เมอรแคพแทน, แอมโมเนีย, อะเซตัลดีไฮด, ไตรเมทธิลอะมีน, โพรพานอล, เฮกซะนอล และกรดอะซิติค)
*2 ใหผลดานการฆาเชื้อ รวมกับถานกัมมันต, ซีโอไลต และแมงกานีส ออกไซด (ตัวเรงปฏิกิริยา) แผนกรองชวยลดการเกิดกลิ่นไดเปนอยางดี หนวยงานที่ทดสอบ : สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute วิธีการทดสอบ : Film Adhesion (JISZ2801) ชิ้นสวนที่ ใชทดสอบ :

แผนกรอง วิธีการฆาเชื้อ : กระตุนกระบวนการออกซิเดชันบนแผนกรอง เปาหมาย : คราบแบคทีเรียสะสมบนแผนกรอง ผลการทดสอบ : ขจัดได 99% หลังฆาเชื้อ 24 ชม. ดวยแผนกรองเพียงอยางเดียว ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและอาหารภายในตูเย็น

*3 ทดสอบโดยฮิตาชิ ดวยการเปรียบเทียบระหวางการเปดและปดโหมด Quick Freezing
*4 ทดสอบโดยฮิตาชิ โดยเปรียบเทียบระหวางการเปดและปดโหมด Quick Cooling

approx.
300

900

approx.
300

