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cho ngăn đông

cho ngăn mát

ngăn đông

ngăn mát và ngăn đông

ngăn đông và một cho ngăn mát.



Nhờ loại bỏ không khí từ thực phẩm lưu trữ, Ngăn Chân Không cho 
phép gia vị được thẩm thấu với tốc độ nhanh hơn. Vì thế, không cẩn tốn 
nhiều thời gian cho việc tẩm ướp và chế biến, kể cả khi bạn sử dụng 
nước sốt gia vị hoặc gia vị khô, nhờ đó sẽ có thêm nhiều thời gian 
thưởng thức món ăn hơn!

Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau
Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ tính 
năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết 
cấu của món ăn. 

Lưu trữ tối ưu
Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu
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Chế độ chân không Sub Zero 
khoảng -1oC 

Chế độ chân không Chilled 
khoảng 1oC 



Cảm biến con người Eco

Nước sạch từ nguồn nước tinh khiết

VIP - Công nghệ tấm cách nhiệt chân không

Bộ lọc khử mùi Triple Power
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Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn mát

Ngăn chân không

Để mở cửa ngăn đông hoặc ngăn mát. Để mở cả hai cửa ngăn đông và ngăn mát.

Thiết kế tiện dụng

Tính năng khác

Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon

Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ 
bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 
0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ 
sữa được bảo toàn, bạn có thể  nấu ngay mà không cần rã đông.

Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 
0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo 
và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí 

từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất 
tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt

 quá trình bảo quản.



Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực
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Ngăn đông

Ngăn đông

ngăn đông.

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn mát

Ngăn mát

Khay kính cường lực

Kính Đen (GBK) Kính Bạc (GS)



Dòng French Bottom Freezer Dòng French Bottom FreezerDòng French Bottom Freezeòng French Bottom Freeze
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Ngăn Đông Dưới



- Dung tích tổng:  638 L
   Dung tích danh định:  569 L

   Dung tích danh định: 569 L

Màu

Gương (MIR) 

Màu

Kính trắng nhám (MGW)

(MGW) 

(MIR)

Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

Ngănđông

Ngăn chân không

Ngăn tùy chỉnh

Ngăn chuyển đổi 
đa năng

Ngăn mátNgăn rau quả

Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon

Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ 
bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 
0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ 
sữa được bảo toàn, bạn có thể  nấu ngay mà không cần rã đông.

Giữ trọn dưỡng chất
Môi trường được hút chân không giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ nguyên chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.

Thấm gia vị nhanh
Vì không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong 
ngăn chứa, nên thực phẩm sẽ ngấm gia vị nhanh 
hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc 
tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần 
ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, và 
dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!

Lưu trữ tối ưu
Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.

Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau
Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, 
nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên 
hương vị và kết cấu của món ăn. 

Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm

Ngăn chân không Ngăn mát

Hàm lượng DHA trong Cá Thu sau 3 ngày bảo quản
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học 
Công nghệ Suranaree.
.

Hàm lượng Vitamin C trong Dứa sau 3 ngày bảo quản
Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học 
Công nghệ Suranaree.

Hàm lượng Vitamin C trong Đu đủ sau 7 ngày 
bảo quản.

Công nghệ đột phá – Duy trì áp suất 
0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp 
giúp tạo và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ 

hút không khí từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức 
áp suất tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong 

suốt quá trình bảo quản.

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100%

93%

97%

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100%

63%

81%

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100%

77%

82%

R-WB640VGV0X
Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng

• Chuyển đổi 4 chế độ (Làm mát, Lạnh/Thịt, 
      Cấp đông mềm, cấp Đông)
• Ngăn Kéo (2)
• Khay Trượt (1)

Tính Năng khác

• Công nghệ Inverter
• Hệ thống quạt kép
• Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
• Tấm Cách Nhiệt Chân Không VIP
• Cửa Tự Động
• Tay nắm chiếu sáng
• Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
• Bảng điều khiển LED
• Làm Lạnh nhanh / Cấp đông nhanh
• Chế độ tiết kiệm năng lượng
• Đệm cửa chống mốc
• Chuông báo rò khí lạnh
• Không đóng tuyết     Không CFC – Không HFC

Ngăn mát

• Ngăn Chân Không (-1oC / 1oC)
• Ngăn rau quả riêng biệt
• Ngăn tùy chỉnh 
     (Đồ Khô – Rau quả)
• Ngăn tiện ích
• Bình nước với màng lọc
• Tấm nhôm
• Khay kính cường lực
• Đèn LED
• Khay Trứng 

Ngăn Đông

• Hệ thống làm đá tự động
• Ngăn Kéo (2)
• Khay Trượt (1)

Chế độ chân không Sub Zero 
khoảng -1oC 

Chế độ chân không Chilled 
khoảng 1oC 

Ngăn Đông Dưới

300300

Dòng 4 Cửa French Bottom Freezer Luxury
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Mở cửa nhẹ nhàng không tốn sức

Cửa tự động có tay nắm được chiếu sáng 
Đèn LED tự động chiếu sáng tay nắm cửa khi bạn đến gần và công nghệ Cửa tự 
động mang đến trải nghiệm mở dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi hộc cửa 
chứa đầy thực phẩm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng mở bằng một nút bấm.

Tay nắm cửa được chiếu sáng
Tủ lạnh có thể nhận biết khi có người tới gần và sẽ tự động bật sáng tay nắm cửa.

Cảm ứng chạm mở cửa dễ dàng
Chỉ với một cú chạm, bạn có thể mở ngay ngăn mát hoặc ngăn đông.

Cảm ứng trượt mở cửa mượt mà
Chỉ cần lướt đầu ngón tay lên nút ấn, cả 2 cửa ngăn mát và ngăn đông 
sẽ tự động mở.

Kem & Món ăn lạnh
Nếu bạn muốn bảo quản những thực 
phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử 
dụng thêm tùy chọn cấp đông.

Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho 
thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng 
nấu ngay mà không cần rã đông.

Lạnh & Thịt
Lạnh/ Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý 
tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt 
và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể 
để thêm thực phẩm mà không còn 
phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ 
uống và thức ăn. 

Dễ thái cắt
Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ 
thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ 
để chế biến.

Nấu ngay
Nấu ngay mà không cần rã đông.

Rau quả tươi ngon được 
bảo quản hiệu quả
Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức 
tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn 
riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử 
mùi Triple power .

Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng
Công nghệ Tấm cách nhiệt chân không - VIP*1

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, 
cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền 
thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng 
vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian 
mất điện.

Tính năng khác

Khử mùi Triple power
Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*3 và diệt trừ 99% 
vi khuẩn.*4

Làm đá tự động
Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu 
muốn làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá 
lên khoảng 24%. *5

Làm lạnh nhanh
Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm 
lạnh sẽ tăng lên khoảng 29% .*6

Lớn nhưng dễ sử dụng
Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên và 
quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn chứa gọn 
gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng cất vào và lấy ra.

g

Lưu trữ linh hoạt
Ngăn chuyển đổi đa năng
Tính năng của ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

Lưu trữ tối ưu
Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.
*2  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*3  Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*4  Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm 

nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 
24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*5  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.
*6  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay mà không cần rã đông

Cấp đông  -18°C đến -20°C Cấp đông mềm  -3°C Lạnh / Thịt 1°C Làm mát 3°C

Đồ khô Rau quả
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Dòng 4 Cửa French Bottom Freezer Deluxe

- Dung tích tổng: 638 L
   Dung tích danh định: 569 L

   Dung tích danh định: 569 L

Màu Màu

(GMG) (GBK)

Ngăn chân không – Thực phẩm càng tươi – Nấu ăn càng ngon

Ngăn đông

Ngăn chân không

Ngăn tùy chỉnh

Ngăn chuyển đổi 
đa năng

Ngăn mátNgăn rau quả

Hút chân không để thực phẩm luôn tươi ngon

Hạn chế lượng oxy là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ 
bảo quản chân không độc đáo của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 
0,8 lần áp suất khí quyển. Độ tươi và dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ 
sữa được bảo toàn, bạn có thể  nấu ngay mà không cần rã đông.

Chế độ chân không Sub Zero 
khoảng -1oC 

Chế độ chân không Chilled 
khoảng 1oC 

Tốc độ thấm gia vị của thực phẩm

Ngăn chân không Ngăn mát

Kính đen (GBK) Kính xám (GMG)

300 300

1,840 1,940

100
100

900

1,215
720

70 70

1,215

Giữ trọn dưỡng chất
Môi trường được hút chân không giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ nguyên chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.

Thấm gia vị nhanh
Vì không khí được hút ra khỏi thực phẩm trong ngăn chứa, nên thực 
phẩm sẽ ngấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho 
việc tẩm ướp và nấu nướng thức ăn, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử 
nước cho các món khô, và dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức!

Lưu trữ tối ưu
Lưu trữ các loại thực phẩm đa dạng trong điều kiện tối ưu.

Mỗi mức nhiệt cho tác dụng khác nhau
Giờ đây bạn có thể thực sự ướp lạnh mà không làm đông đá thực phẩm, nhờ 
tính năng lựa chọn mức nhiệt tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương 
vị và kết cấu của món ăn. 

Công nghệ Đột phá – Duy trì áp suất 
0,8 atm

Đỉnh cao sáng tạo của Hitachi: bơm chân không kín khí chịu áp giúp tạo 
và duy trì môi trường áp suất thấp. Bơm chân không sẽ hút không khí 

từ thực phẩm và hạn chế lượng oxy, đảm bảo mức áp suất 
tương đương 0,8 lần áp suất khí quyển trong suốt

 quá trình bảo quản.

Hàm lượng Vitamin C trong Đu đủ sau 7 ngày 
bảo quản.*3

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100%

77%

82%

*4

*4

*4

Hàm lượng Vitamin C trong Dứa sau 3 ngày bảo quản *1

Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học 
Công nghệ Suranaree.*2

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100%

63%

81%

*2

*2

*2

Hàm lượng DHA trong Cá Thu sau 3 ngày bảo quản *1

Đã được Kiểm nghiệm và theo Báo cáo của Đại học 
Công nghệ Suranaree. *2

Giá trị ban đầu 
2,71g/100g

Ngăn làm mát

Ngăn chân không

100% 

93%

97%

*2

*2

*2

R-WB640VGV0 Ngăn mát

• Ngăn Chân Không (-1oC / 1oC)
• Ngăn rau quả riêng biệt
• Ngăn tùy chỉnh (Đồ Khô – Rau quả)
• Ngăn tiện ích
• Bình nước với màng lọc
• Tấm nhôm
• Khay kính cường lực
• Đèn LED
• Khay Trứng 

Ngăn Đông

• Hệ thống làm đá tự động
• Ngăn Kéo (2)
• Khay Trượt (1)

Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng

• Chuyển đổi 4 chế độ (Làm mát, Lạnh/Thịt, 
     Cấp đông mềm, cấp đông)
• Ngăn Kéo (2)
• Khay Trượt (1)

Tính Năng khác

• Công nghệ Inverter
• Hệ thống quạt kép
• Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
• Tấm Cách Nhiệt Chân Không VIP
• Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
• Bảng điều khiển cảm ứng ngoài cửa tủ
• Làm Lạnh nhanh / Cấp đông nhanh
• Chế độ tiết kiệm năng lượng
• Đệm cửa chống mốc
• Chuông báo rò khí lạnh
• Không đóng tuyết     Không CFC    Không HFC

Ngăn Đông Dưới
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Kem & Món ăn lạnh
Nếu bạn muốn bảo quản những thực 
phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử 
dụng thêm tùy chọn cấp đông.

Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho 
thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng 
nấu ngay mà không cần rã đông.

Lạnh & Thịt
Lạnh / Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 
1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực 
phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể 
để thêm thực phẩm mà không còn 
phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ 
uống và thức ăn. 

Tính năng khác

Khử mùi Triple power
Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*1 và diệt trừ 99% vi 
khuẩn.*2

Làm đá tự động
Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn 
làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên 
khoảng 24% *3

Làm lạnh siêu tốc
Chế độ Làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm 
lạnh sẽ tăng lên khoảng 29%. *4

Thiết kế cao cấp
Với tiêu chí sang trọng, thiết kế sử dụng nhôm làm tấm lưng tủ lạnh, tạo vẻ 
ngoài thanh lịch, đi kèm với đèn LED ở trần tủ tiết kiệm năng lượng.
Cửa phẳng, kiểu dáng tinh tế với hốc tay nắm chìm, kết hợp hài hòa với nội 
thất gia đình bạn, tạo điểm nhấn trang nhã cho không gian.

Lớn nhưng dễ sử dụng
Ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng để dễ dàng sử dụng thường xuyên 
và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ rất nhiều thực phẩm, nhờ ngăn 
chứa gọn gàng, bạn chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy mọi thứ, để dễ dàng 
cất vào và lấy ra.

Điều khiển thuận tiện
Điều khiển bằng màn hình cảm ứng
Bảng điều khiển bằng kính phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt chỉ bằng một 
cú chạm đơn giản. Để làm sạch bề mặt kính cường lực, chỉ cần lau nhẹ một lần.

Lưu trữ linh hoạt
Ngăn chuyển đổi đa năng
Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

*1  Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*2  Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm 

nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 
24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*3  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.
*4 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay mà không cần rã đông

Cấp đông  -18°C đến -20°C Cấp đông mềm  -3°C Lạnh / Thịt 1°C Làm mát 3°C

ềềm  c  p p  ngay hh

Rau quả tươi ngon được bảo quản hiệu quả
Ngăn rau quả riêng biệt
Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*1 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn 
tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.

Lưu trữ tối ưu
Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)
Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.

Công nghệ Tấm cách nhiệt chân không - VIP*2

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách 
nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn 
nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách 
nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.

Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

Dễ thái cắt
Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ 
dễ thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa 
đủ để chế biến.

Nấu ngay
Nấu ngay mà không cần rã đông.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay mà không cần rã đông

Đồ khô Rau quả
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Kính Xám
Gradient (XGR)

Kính Đen (GBK)

19 20

Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn mát

Ngăn Đông Dưới

647

Khay kính cường lực



Ngăn Đông Dưới

Kính Đen (GBK)

Kính Bạc (GS)

Kính Nâu (GBW)

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

21 22

Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn mát
Ngăn mát

 mát

R-FWB490PGV9 - 

29

382



Ngăn Đông Dưới

23 24

Ngăn đông

Ngăn đông
Ngăn mát

Ngăn mát

 mát

Kính Đen (GBK)

Khay kính cường lực



Ngăn Đông Dưới

cho ngăn đông

cho ngăn mát

Ngăn đông tiện dụng

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

25 26

Ngăn đông

Ngăn đông

 đông

 đông

 đông

ngăn mát

mát

 đông

Ngăn đông tiện dụngNgăn mát Ngăn mát



Dòng cao cấp
làm đá tự động

Dòng sang trọng
cấp đông mềm

27 28

Ngăn Đông Trên



Ngăn Đông Trên

Khay kính cường lực Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

29 30

Ngăn đông Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn mát

Kính Đen (GBK) Kính Nâu (GBW)



31 32

Ngăn Đông Trên

Ngăn đông

Ngăn đông

Tính năng khácNgăn mát

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực
Ngăn mát

Kính Đen (GBK)



Tổng dung 

tích Ngăn làm 

đá 127L*1 

(tăng 22%)

Dòng 2 Cửa Stylist Luxury

Dòng cửa kính

R-FVY480PGV0 - Dung tích tổng: 403 L
   Dung tích danh định: 349 L

R-FVY510PGV0 - Dung tích tổng: 443 L
   Dung tích danh định: 390 L

   Dung tích danh định: 349 L    Dung tích danh định: 390 L

Ngăn đông

Ngăn chuyển đổi
đa năng

Ngăn mát

Ngăn rau củ

Màu

Kính Đen (GBK) 

Màu

Kính Xám (GMG)

(GBK) (GMG)

Lưu trữ linh hoạt
Ngăn chuyển đổi đa năng
Tính năng của Ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

Đá viên & Trái cây đông đá

Nếu bạn muốn bảo quản những món ăn 
lạnh khoái khẩu riêng với thực phẩm 
đông lạnh và đá, hãy thiết lập chế độ 
Cấp Đông để gia tăng thêm không gian 
lưu trữ.

Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho 
thịt và cá luôn tươi; bạn có thể dễ dàng 
nấu ngay mà không cần rã đông.

Đồ uống & Thức ăn

Thiếu chỗ bảo quản cho đồ ăn và thức 
uống? Bạn có thể tăng cường thêm 
không gian Làm Mát ở chế độ 30C .

Làm mát 3°CCấp đông -12°C Cấp đông mềm -3°C Lạnh / Thịt

Sản phẩm từ Sữa & Thịt

Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý 
tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt 
và thực phẩm tươi sống.

Với chế độ Cấp đông -12°C, bạn 
luôn có thêm một lựa chọn bảo 
quản cho những dịp đặc biệt. Nhờ 
đó, những món ăn lạnh yêu thích 
và đá sẽ luôn sẵn sàng để bạn mở 
tiệc bất cứ lúc nào.

Thêm tùy chọn cấp đông cho những món ăn đặc biệt với chế độ Cấp đông -12oC

*1 Áp dụng cho model 390L ở chế độ Cấp đông

Ngăn Rau quả
Ngăn Rau quả dung tích lớn
Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong điều kiện môi trường 
lý tưởng.*1

Duy trì 90% độ ẩm*2

Bộ phận giữ ẩm giúp duy trì môi trường bảo 
quản tối ưu cho rau quả trong 7 ngày.*2

Khử mùi mạnh mẽ Triple power
Bộ lọc Khử mùi Triple power  giúp loại bỏ các chất gây mùi*1 
và diệt trừ 99% vi khuẩn.*2

Bình nước 5L
Đá viên được tạo tự động và liên tục, chỉ 
cần đổ đầy nước vào bình. Nếu muốn 
làm đá nhanh, hãy BẬT chế độ cấp đông 
nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 
29%. *5

Chế độ làm lạnh nhanh giúp 
bạn làm lạnh nhanh và mạnh 
hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên 
khoảng 17% .*6

Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc 
của Hitachi, đệm cửa không bị nấm 
mốc và luôn sạch sẽ.

Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi 
chiếc kệ bằng kính cường lực có thể 
chịu tải trọng đến 100kg*7.

*1  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Tác dụng tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả.
*2  Khả năng giữ ẩm đã được Hitachi kiểm nghiệm. Hiệu quả không kéo dài đến hết thời hạn sử dụng lý tưởng của thực phẩm và không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.
*3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power  có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. )
*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương 
pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến 
môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*5  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Cấp đông nhanh.
*6  Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*7 Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Tự động làm đá sạch Làm lạnh nhanh Đệm cửa chống  mốc Khay kính cường lực

Sau 7 ngàySau 7 ngày

Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản

Ngăn mát

• Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng (-12, -3, 1, 3oC)
• Ngăn rau quả giữ ẩm
• Đèn LED
• Khay kính cường lực
• Bình nước 5 Lít

Ngăn Đông

• Hệ thống làm đá tự động
• Khay Kính cường lực

Tính Năng khác

• Công nghệ Inverter
• Hệ thống quạt kép
• Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
• Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
• Bảng điều khiển LED
• Đệm cửa chống mốc
• Không đóng tuyết      Không CFC     Không HFC

Ngăn Đông Trên

Khoảng Khoảng

33 34



Dòng 2 Cửa Stylist Deluxe

Dòng cửa kính

R-FVX510PGV9 - Dung tích tổng: 443 L
   Dung tích danh định: 406 L

R-FVX480PGV9 - Dung tích tổng: 403 L
   Dung tích danh định: 366 L

R-FVX450PGV9 - Dung tích tổng: 375 L
   Dung tích danh định: 339 L

Ngăn đông

Ngăn đông mềm
đa năng

Ngăn mát

Ngăn rau quả

Màu

Gương (MIR) 

Màu

Kính đen (GBK)

(GBK) (MIR)

Lưu trữ linh hoạt

Tính năng khác
Ngăn Rau quả

Bạn có thể di chuyển khay đá hoặc thậm chí tháo ra 
để tận dụng không gian thuận tiện và hiệu quả hơn.
Thiết kế hộp đá mới có dung tích lớn 5,3L*3, tiện lợi 
cho các dịp cỗ bàn, tiệc tùng.

Nhờ công nghệ xử lý chống nấm mốc 
của Hitachi,  đệm cửa chống nấm mốc và 
luôn sạch sẽ.

Chống trầy xước và chịu nhiệt, mỗi chiếc kệ bằng kính 
cường lực có thể chịu tải trọng đến 100kg.*4

Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn sẽ không còn phải 
lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn. 

Sản phẩm từ Sữa & Thịt

Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C 
cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi 
sống.

Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá 
luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không 
cần rã đông.

Nấu ngay

Nấu ngay mà không cần rã đông.
 

Dễ chia nhỏ để chế biến

Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.
Dễ thái cắt

Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & 
cắt hơn.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay

Cấp đông mềm  -3°C Lạnh / Thịt Làm mát 3°C

Ngăn đông mềm đa năng
Tính năng của Ngăn đông mềm đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước 
lớn trong điều kiện môi trường lý tưởng

Bộ lọc Khử mùi Triple power giúp loại bỏ các chất gây mùi*1 và diệt trừ 99% vi 
khuẩn.*2

Khử mùi mạnh mẽ Triple power 

Khay đá lớn xoay và di 

chuyển được

Đệm cửa chống mốc Khay kính cường lực

*1   Bộ lọc Khử mùi Triple Power  có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*2   Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm 

nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 24 
giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*3   Không có khay đá.
*4   Khả năng chịu tải của kính cường lực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ngăn mát

• Ngăn Đông Mềm Đa Năng (-3, 1, 3oC)
• Ngăn rau quả giữ ẩm
• Đèn LED
• Khay kính cường lực

Ngăn Đông

• Khay Đá Xoay lớn di chuyển được
• Khay Kính cường lực

Tính Năng khác

• Công nghệ Inverter
• Hệ thống quạt kép
• Cảm biến nhiệt kép thông minh Eco
• Khử mùi mạnh mẽ Triple Power
• Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ
• Đệm cửa chống mốc
• Không đóng tuyết      Không CFC      Không HFC

Ngăn Đông Trên
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Khử mùi Triple power
(GBK) (GBW)

 (GBW) (GBK)
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Ngăn Đông Trên

Ngăn đông

Ngăn mát

Kính đen (GBK) Kính Nâu (GBW)

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực

Khay kính cường lực



 đông

 đông

 đông

ngăn mát

mát

 đông
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Ngăn Đông Trên

Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn mát

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn đông

cho ngăn mát

Khay kính cường lực
Khay kính cường lực

Khay kính cường lực



Khay kính cường lực

Kính đen (GBK) Kính Nâu (GBW)

 mát.
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Ngăn đông

Ngăn đông

Ngăn mát

Cảm biến nhiệt Eco

Bộ lọc khử mùi Triple Power

 mát.

 Ngăn mát  Ngăn đông 2 tầng

Ngăn mát



(mm)

 French Bottom Freezer              French Bottom Freezer               French Bottom Freezer 

o oC)

                o o o oC  

Màu

GMGMGW GBK
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French Bottom Freezer Bottom Freezer Bottom Freezer
 

 

 

 

GMG

(mm)

(mm)
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