
Tủ lạnh

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ) R-MY800GVGV0
(MIR)

R-FM800XAGGV9X
(DIA)

Tận Hưởng Hương Vị Tươi Ngon

R-FM800XAGGV9XR-FM800XAGGV9X



Thịt gà thái lát Phô mai lát Cá Hồi Xà lách Hà Lan

97.4%
Ngăn Chân Không

Vacuum Compartment

98.6%
Ngăn Chân Không

Vacuum Compartment

96.8%
Ngăn Chân Không

Vacuum Compartment

96.9%
Ngăn Chân Không 

Vacuum Compartment

49.1%
Ngăn mát

68.6%
Ngăn mát

73.1%
Ngăn mát

67.3%
Ngăn mát

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment
Công nghệ đột phá giữ thực phẩm tươi ngon, cho món ăn tuyệt vời

Hút Chân Không Giúp Thực 
Phẩm Luôn Tươi Ngon

Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở 
Môi Trường Chân Không 0.8 atm*6

Hạn chế lượng oxy chính 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 atm (áp 
suất khí quyển). Độ tươi ngon và dinh dưỡng của thịt, cá và 
các sản phẩm từ sữa được bảo toàn, bạn có thể nấu ăn ngay 
mà không cần rã đông.

Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản 
thực phẩm tối ưu nhất: cấu trúc ngăn trữ hoàn toàn kín khí 
chịu được áp suất, và duy trì môi trường hoàn toàn không có 
không khí. Một máy bơm chân không được thiết kế bên trong 
Ngăn Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí 
và giảm oxy để đạt được ngưỡng áp suất khoảng 0,8 atm (áp 
suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.

Giữ Trọn Dưỡng Chất Bảo Quản Độ Tươi Ngon

Mức độ duy trì độ ẩm

Hãy ăn uống nhiều dưỡng chất hơn. Môi trường chân không có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa, giữ lại các chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm. Ngăn Chân Không Vacuum Compartment bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu, bằng cách giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không bị đóng băng, 
giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.*7
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Gía trị ban đầu
2.71g/100g

Ngăn Mát

Ngăn chân không

Gía trị ban đầu
3.61mg/100g

Ngăn Mát

Ngăn chân không

Gía trị ban đầu
56.6mg/100g

Ngăn Mát

Ngăn chân không

Hàm lượng DHA
trong cá thu được lưu trữ sau 3 ngày*1
Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree *2

Hàm lượng Vitamin C
trong quả dứa được lưu trữ sau 3 ngày *3
Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree*2

Hàm lượng Vitamin C
trong quả đu đủ được lưu trữ sau 7 ngày *3

Thấm Gia Vị Nhanh
Vì không khí được loại bỏ, nên thực phẩm lưu trữ trong Ngăn 
chân không Vacuum Compartment sẽ ngấm gia vị nhanh hơn. 
Vì vậy, sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp và nấu nướng, 
nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, 
nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để thưởng thức 
món ăn!

Tốc độ thấm gia vị*5

Ngăn Chân Không
Vacuum Compartment

Ngăn mát

Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ
Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ 
tính năng lựa chọn mức nhiệt -1°C /+1°C tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ 
nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.

Chế độ chân không Sub Zero   Khoảng -1°C Chế độ chân không Chilled Mode  Khoảng +1°C

Thưởng Thức Vị Tươi Ngon 
Tuyệt Vời (Sashimi)! Thưởng Thức Vị Ngon Tươi Như Mới 

Giá trị K
Trong cá ngừ sống được lưu trữ sau 3 ngày*8

Ngăn Chân Không : 18.8%
(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)

Ngăn mát : 31.5%
Giá trị ban đầu : 10.4%

Giá trị K
Trong ức gà được lưu trữ sau 7 ngày*8

Ngăn Chân Không : 46.9%
(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)

Ngăn mát : 52.3%
Giá trị ban đầu : 44.0%

Thịt cừu được lưu trữ sau 7 ngày *9Bảo Toàn Hương Vị
Ngăn chân không Vacuum Compartment
bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu 
bằng cách giảm thiểu sự chảy nước trong khi vẫn 
giữ thực phẩm tươi ngon, không bị đóng băng, 
giảm tình trạng mất nước mà không cần màng 
bọc thực phẩm.

Sự chảy nước 0.37g / 100g
Ngăn Chân Không (Chế độ Vacuum 

Sub Zero: Tương đương -1°C)

Sự chảy nước 0.69g / 100g
       Ngăn đông (Rã đông tự nhiên)

*1 Model đã thử nghiệm: R-X7300F. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.
*2 Được thử nghiệm bởi Trung tâm thiết bị Khoa học và Công nghệ, Đại học Suranaree theo các quy tắc, điều kiện, và kết quả thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và phân tích. Dữ liệu đồ thị do Hitachi tính toán.
*3 Model đã thử nghiệm: R-M80VAGGD9X. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định.
 *4 Được thử nghiệm bởi Hitachi.
*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-S38JV. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản.
*6 Chân không có nghĩa là không gian nơi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không khoảng 0.8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển vì vậy Hitachi gọi là chân không.
*7 Model đã thử nghiệm (Thịt gà thái lát): R-WB640VFX. Model đã thử nghiệm (Phô mai lát, cá hồi và xà lách Hà Lan): R-S38JV.
*8 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Giá trị K là biểu thị của độ tươi. Giá trị K càng thấp thì thực phẩm càng tươi. Giá trị K từ 20% trở lên không phù hợp để ăn sống và giá trị K từ 60% trở lên không thích hợp để 
tiêu thụ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.
*9 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm : R-WB64VGD0. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.
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* Ngăn chân không của model R-FM800XAGGV9X chỉ có 1 mức nhiệt +1oC

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



Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Side by Side

R-FM800XAGGV9X
(GBZ/DIA)

R-M800PGV0
(GBK)

R-SX800GPGV0
(GBK)

R-S800PGV0
(GBK)

R-FM800XAGGV9X
(GBZ/DIA)

3 4

R-MY800GVGV0
(MIR)

R-MX800GVGV0
(GBK)



Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

- Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L

Ngăn chân không 
3 cửa - Lấy đá bên ngoài

Ngăn đông Ngăn mát

Ngăn rau quả

Ngăn chân không

MÀU

Glass Bronze
(GBZ)

Diamond
(GBZ)

Kích thước
(mm)

1,795

50

50

1,845

50

50

1,100

1,215720

920
approx

270
approx

370

Không trao đổi nhiệt

Bảng Điều Khiển Cảm Ứng
Bảng điều khiển trên mặt kính phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt dễ 
dàng. Và chỉ cần lau nhẹ để làm sạch bề mặt kính cường lực.

Tiết Kiệm Điện Năng Vượt Trội
Cảm Biến Con Người
Bảng điều khiển tự động hiển thị khi có người đến gần tủ lạnh. Cảm biến 
nhận biết được khi có người ở gần tủ lạnh và tự động bật/ tắt chế độ tiết 
kiệm năng lượng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn đi du lịch hoặc vắng nhà 
trong một thời gian dài.

VIP - Tấm cách nhiệt Chân Không*1
VIP là một tấm mỏng bên trong là trạng thái 
chân không không có khả năng cách nhiệt 
vượt trội - cao hơn nhiều so với Urethane, 
một loại vật  liệu cách nhiệt thông thường 
dùng cho tủ lạnh. VIP ngăn nhiệt bên ngoài 
xâm nhập vào và ngăn chân không khí lạnh 
thoát ra, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng vượt trội. Thời gian giữ lạnh lên đến 
15 giờ khi bị mất điện , đây là hiệu suất cách 
điện cao nhất.

VIP

Sợi thủy tinh khoẳng 

Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết
Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn chứa nước 
3.3L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá cho bạn. Bạn có thể lắp đặt tủ lạnh ở bất 
cứ nơi đâu, không cần kết nối với nguồn nước.

Side by Side
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Ngăn Chứa Rau Quả Riêng Biệt
Để giữ sự tươi mát lâu dài, mỗi ngăn được duy trì độ ẩm cao ở mức tối 
ưu khoảng 90%*3 bằng cách làm mát gián tiếp. Từng ngăn với thiết kế 
hoàn toàn riêng biệt luôn chứa đầy không khí sạch, không bị nhiễm 
mùi nhờ có bộ lọc khử mùi Triple Power.

Khử Mùi Mạnh Mẽ 
Bộ lọc Triple Power
Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*5 các phần tử mùi
khó chịu *4 và kháng khuẩn, giữ  tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.

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 19%*6.

Nội Thất Thanh Lịch
Nội thất tủ lạnh được thiết kế trang nhã, nhưng vẫn tiện lợi với đèn LED 
tiết kiệm năng lượng, kệ chứa các loại chai rượu tiện dụng cùng không 
gian lưu trữ rộng thoáng. Tấm ốp bằng hợp kim nhôm trên thân tủ tạo 
điểm nhấn,  mang đến sự sang trọng và hiện đại.

Side by Side | Grande

Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh độc lập hiệu quả cho cả hai ngăn, ngăn lạnh và 
ngăn đá, không như những tủ lạnh thông thường khác chỉ có một quạt. Hệ thống 
quạt kép cải tiến một mang đến hiệu quả tiết kiệm điện năng tốt hơn và làm lạnh 
cực mạnh, kết hợp cùng cảm biến nhiệt độ Eco được trang bị cho từng ngăn, giúp 
duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Thiết Kế Tiện Dụng
Cửa Tự Động
Ngay khi bạn đang bận tay, hoặc cửa tủ chứa đầy thực phẩm nặng, cửa sẽ tự động mở ra theo hai cách
chỉ với một cái chạm nhẹ

Chạm mở cửa
Để mở cửa ngăn đông hoặc ngăn mát

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

Vacuum Compartment

Ngăn Chân Không
Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm.
Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn 
chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi 
ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông. 

Giữ trọn dưỡng chất Duy trì độ tươi ngon

Ngăn ngừa mất nước Không cần rã đông

R-FM800XAGGV9X

*2

*1 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm so sánh được thực hiện với đầy đủ dòng sản phẩm của Hitachi.
*2 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
*3 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.
*4 Bộ lọc 3 lớp Triple Power bắt giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*5 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh
     Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc.
     Đối tượng: Vi khuẩn bị bắt giữ trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*6 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.



Thiết Kế Kính Không Viền

Kính Đen

Thêm nét sang trọng cho căn bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới. 

Cửa Gương
Một kiệt tác giúp căn bếp thêm phần hoàn hảo với tủ lạnh Hitachi Side by Side cửa gương nguyên khối vô cùng đẳng cấp. 

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới.

Bảo Quản Rau Quả Tươi Ngon
Ngăn Rau Quả Độ Ẩm Cao

Bộ Lọc Triple Power 
Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*4 các 
phần tử mùi khó chịu*3 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn 
sạch sẽ và vệ sinh. 

Khử Mùi Mạnh Mẽ

Để giữ được độ tươi ngon lâu dài, mỗi ngăn rau quả đều duy trì độ ẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm lạnh gián tiếp. Và các ngăn được thiết kế hoàn toàn 
riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch, không bị lẫn mùi nhờ bộ lọc khử mùi mạnh mẽ Triple Power.

Duy trì độ ẩm cao 90%*2

Độ ẩm cao giữ cho rau quả được bảo quản trong môi trường 
tối ưu tươi ngon đến 7 ngày.*2

Cải bó xôi được lưu trữ sau 7 ngày

Ngày thứ 1 Sau 7 ngày

7 8

Side by Side | 3 Cửa Sang Trọng

Side by Side

Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả.
*2 Thí nghiệm duy trì độ ẩm được thực hiện bởi Hitachi. Hiệu quả không giúp kéo dài thời hạn sử dụng và ngày hết hạn của thực phẩm.
*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 chất gây mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, 
Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện 
theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương 
pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. 
Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ 
thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt 
kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo 
tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh 
Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự 
thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.

VIP –  Tấm Cách Nhiệt Chân Không*5
(Vacuum Insulation Panel Technology)
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 cắt điện



Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết 

Các Tính Năng Khác

Làm Lạnh Nhanh Chóng Nội Thất Thanh Lịch
Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh 
hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*1

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái 
và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng. 

Lấy Đá Và Nước Bên Ngoài

Làm Đá Tự Động

Chỉ cần đổ nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa nước 5,0L.
tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục. Bạn có thê lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ đâu, không cần hệ thống ống cấp nước rắc rối.

Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh). Chế độ này sẽ làm đá nhanh hơn khoảng 14% *1
Màu 

Gương (MIR) Kính đen (GBK)

Màu 

R-MY800GVGV0

Ngăn mát

Ngăn Chân Không
Vacuum Compartment

Ngăn rau quảNgăn đông

Kích Thước (mm)
 Không gian trao đồi nhiệt.

1,795

50

50

1,845

50

50

1,100

1,215720

920
approx

270
approx

370

9 10

Dung tích tổng/danh định
633L/569L R-MX800GVGV0 633L/569L



Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Thiết Kế Kính Không Viền

Các Tính Năng Khác
Khay Làm Đá Xoay Dễ Tháo Lắp

Nội Thất Thanh Lịch

Kích Thước (mm)
Không gian trao đổi nhiệt

Ngăn mát

Ngăn đông Ngăn rau quả

Khử Mùi Mạnh Mẽ

Màu

Kính đen (GBK)

Bộ Lọc Triple Power 

Làm Lạnh Nhanh Chóng
Chỉ cần vặn cần gạt của máy làm đá là có thể làm đá một cách dễ dàng. Khi bạn 
muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông nhanh.)

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải 
mái và tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. 
Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*6

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*4 các phần tử mùi 
khó chịu*3 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới.

Để giữ được độ tươi ngon lâu dài, mỗi ngăn rau quả đều duy trì độ ẩm ở mức 
tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm lạnh gián tiếp. Và các ngăn được thiết 
kế hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch, không bị lẫn mùi nhờ 
bộ lọc khử mùi mạnh mẽ Triple Power.

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 cắt điện.

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả
*2 Thí nghiệm duy trì độ ẩm được thực hiện bởi Hitachi. Hiệu quả không giúp kéo dài thời hạn sử dụng và ngày hết hạn của thực phẩm.
*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phần tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh 
giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị mắc kẹt 
trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*5 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.
*6 Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

Ngăn Rau Quả Độ Ẩm Cao

Bảo Quản Rau Quả 
Tươi Ngon 

Độ ẩm cao giữ cho rau quả được bảo 

quản trong môi trường tối ưu tươi ngon 

đến 7 ngày.*2

Cải bó xôi được lưu trữ sau 
7 ngày

Ngày thứ 1 Sau 7 ngày 

Duy trì độ ẩm cao 90%*2

R-M800PGV0 (GBK) - Dung tích tổng: 641L
- Dung tích danh định: 590L

11 12

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn 
không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt 
chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh 
mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp 
phát hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.

Side by Side

Side by Side | 3 Cửa Tiêu Chuẩn

Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng
VIP - Tấm Cách Nhiệt Chân Không*5



Side by Side | 2 Cửa Sang Trọng
Thiết Kế Kính Không Viền Lưu Trữ Thực Phẩm Dễ Dàng

Các Tính Năng Khác

Làm Lạnh Nhanh Chóng

Kích Thước (mm)
Không gian trao đổi nhiệt.

Nội Thất Thanh Lịch Khử Mùi Mạnh Mẽ
Bộ Lọc Triple Power Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) 

giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc 
độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*2

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được 
thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi 
với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 
99%*4 các phần tử mùi khó chịu*3 và kháng 
khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh. 

Các ngăn riêng biệt cung cấp một không gian rộng rãi để lưu trữ, phân loại và lấy thực phẩm dễ dàng.Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới

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 cắt điện

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh.

*2 Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

*3 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phần tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh giá chất lượng Boken. 

Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị mắc kẹt trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% 

sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

Chỉ cần đổ nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào bình chứa nước 5,0L.
tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục. Bạn có thê lắp đặt tủ lạnh ở bất cứ đâu, 
không cần hệ thống ống cấp nước rắc rối.

Khi bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông 
nhanh). Chế độ này sẽ làm đá nhanh hơn khoảng 14% *2.

Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng
VIP -  Tấm Cách Nhiệt Chân Không*1
(Vacuum Insulation Panel Technology)

Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết
Lấy Đá Và Nước Bên Ngoài Làm Đá Tự Động

Ngăn mát

Ngăn đông Ngăn rau quả

Side by Side

13 14

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ 
thống quạt đơn không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt 
kép được cải tiến với các quạt chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo 
tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ. Ngoài ra tủ lạnh 
Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát hiện sự 
thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.

Màu

Kính đen (GBK)

R-SX800GPGV0 - Dung tích tổng: 633L
- Dung tích danh định: 573L



Thiết Kế Kính Không Viền Các Tính Năng Khác

Nội Thất Thanh Lịch

Khay Làm Đá Xoay Dễ Tháo Lắp Làm Lạnh Nhanh Chóng

Khử Mùi Mạnh Mẽ
Bộ Lọc Triple Power 

Thêm nét sang trọng cho gian bếp hiện đại với thiết kế cửa kính không viền hoàn toàn mới

Chỉ cần vặn cần gạt của bộ phận làm đá là có thể lấy đá một cách dễ dàng. Khi 
bạn muốn làm đá nhanh chóng, hãy BẬT chế độ Quick Freezing (Cấp đông 
nhanh.)

Chế độ Quick Cooling (Làm lạnh nhanh) giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. 
Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%*4.

Bộ Lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*2 các phần tử mùi khó chịu 
và kháng khuẩn *1.

Nội thất tủ lạnh Hitachi Side by Side được thiết kế tỉ mỉ mang lại sự thoải mái và 
tiện lợi với hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng.

Lưu Trữ Thực Phẩm Dễ Dàng

Bước Đột Phá Tiết Kiệm Năng Lượng 
VIP- Tấm Cách Nhiệt Chân Không*3
(Vacuum Insulation Panel Technology)

Các ngăn riêng biệt cung cấp một không gian rộng 
rãi để lưu trữ, phân loại và lấy thực phẩm dễ dàng.

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 cắt điện.

*1 Bộ Lọc Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 phần tử mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyd, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*2 Bộ lọc cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi xuất hiện theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện đánh 
giá chất lượng Boken. Phương pháp thử: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị mắc kẹt 
trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*3 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm được thực hiện với sản phẩm hoàn chỉnh..
*4 Được thử nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa chế độ Quick Cooling (Làm Lạnh Nhanh) ở trạng thái BẬT và TẮT.

Kích Thước (mm)
Không gian trao đổi nhiệt.

Ngăn mát

Ngăn đông Ngăn rau quả

15 16

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Tác dụng làm lạnh tối ưu ở cả ngăn đông và ngăn mát, điều mà hệ thống quạt đơn 
không thể đạt được. Công nghệ làm lạnh bằng quạt kép được cải tiến với các quạt 
chuyên dụng cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả làm lạnh mạnh 
mẽ. Ngoài ra tủ lạnh Hitachi còn có Bộ Cảm Biến Nhiệt Eco trong mỗi ngăn giúp phát 
hiện sự thay đổi nhiệt độ, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn.

Side by Side | 2 Cửa Tiêu Chuẩn
Side by Side

Màu

Kính đen (GBK)

R-S800PGV0 - Dung tích tổng: 641L
- Dung tích danh định: 595L



R-WB640VGV0X 
(MIR)

 R- WB640VGV0
(GBK)

R- FWB545PGV2 
(GBK)

 R-B505PGV6 
(GBK)

 R B330PGV8 
(BSL)
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Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn

Tiết kiệm điện đến 

So sánh Model không có Inbver R-W6901EMS dung tích sử 
dụng 550L với Model Inverter R-WB735P5MS dung tích sử dụng 
590L. 

Hoạt động ổn định
trong dải điện áp rộng
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Giữ không khí lạnh 
khi bị mất điện
Kiểm nghiệm  bởi Hitachi.
Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.

Ngay cả khi nhiệt độ 
bên ngoài
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

60oC

130v-300v 12-15 Giờ

49%

Ngăn Đông Dưới

R-WB640VGV1
(GMG)



Ngăn Đông Dưới

Ngăn đông

Ngăn chân không

Ngăn tùy chỉnh

Ngăn chuyển đổi 
đa năng

Ngăn mátNgăn rau quả

   Dung tích danh định: 569 L

Khoảng
300

Khoảng
300

1,840 1,940

100
100

900

1,215
720

70 70

1,215

Màu Màu

Gương (MIR) Kính trắng nhám (MGW)

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.

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

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-WB640VG0X
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 - Dung tích tổng: 638L
 Dung tích danh định: 509L

Kích thước 
(mm)

Dòng 4 Cửa | French Bottom Freezer Luxury



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.

Đột phá về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

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

21 22



Dòng 4 Cửa French Bottom Freezer Deluxe

   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)

Khoảng
300

Khoảng
300

1,840 1,940

100
100

900

1,215
720

70 70

1,215

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.

R-WB640VGV0

Ngăn Đông Dưới

Kích thước (mm)

23 24

Vacuum Compartment

Ngăn Chân Không
Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì dự tươi ngon của thực phẩm.
Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn 
chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi 
ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông. 

Giữ trọn dưỡng chất Duy trì độ tươi ngon

Thấm gia vị nhanh Không cần rã đông
Hạn chế

O2

Áp suất
0.8 atm

Nhiệt độ
+ 1oC-

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

638L



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

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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Dòng 4 Cửa French Bottom Freezer Standard

   Dung tích danh định: 569 L

Màu

(GMG) (GCK)

Kính đen (GCK) Kính xám (GMG)

K ng
300

K ng
300

1,840 1,940

100
100

900

1,215
720

70 70

1,215

R-WB640VGV1

Ngăn Đông Dưới

Kích thước (mm)

27 28

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

638L

Ngăn đôngNgăn chuyển đổi
đa năng

Selectable Zone

Ngăn mát

Ngăn
tùy chỉnh

Ngăn rau quả

Ngăn lạnh
Chilled Case

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

638Lổng:  638Lổng:  

Ngăn chuyển đổi

Selectable Zone

Dòng 4 Cửa French Botto

(GCK)

Linh Hoạt Phong Cách Sống
Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone

Soft Freeze (Đông Mềm -3°C)
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.

Rút Ngắn Thời Gian

Ngăn Chứa Rộng Hơn
Cho Việc Lưu Trữ

Chuẩn Bị Bữa Ăn Nhanh Chóng

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

Dễ Thái Cắt
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để
chế biến.

Dễ Chia Nhỏ Để Chế Biến
Nấu ngay mà không cần rã đông.
Nấu Ngay

Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ cài đặt phù hợp với từng loại thực phẩm và nhu cầu lưu trữ.

Freezer (Đông lạnh)
từ -18°C đến -20°C
Khi bạn muốn lưu trữ được nhiều hơn,
hoặc cần thêm không gian để tách biệt
thực phẩm đông lạnh với kem và đá,
ngăn chứa với dung tích rộng hơn sẽ
giúp bạn dễ dàng làm điều đó.



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.

Lớn Nhưng Dễ Sử Dụng

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 (Quick Freezing)
để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24% .*1

Tự Động Làm Đá Sạch

Chế độ Làm Lạnh Nhanh (Quick Cooling)
giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn.
Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 27% .*5

Làm Lạnh Nhanh
Bộ Lọc Triple Power
Bộ lọc khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các
chất gây mùi*  và diệt trừ 99% vi khuẩn.*

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh.
*2 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Tác dụng tùy thuộc vào số lượng và loại rau quả
*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 Làm lạnh nhanh.

Làm Đá Tự Động
Luôn Sẵn Sàng, Dễ Dàng Làm Đá

Đồ khô Rau quả

Ngăn Rau Quả Riêng Biệt

Rau Quả Tươi Ngon Với
Ngăn Chứa Riêng Biệt

Các Tính Năng Khác

Ngăn Tùy Chỉnh (Đồ Khô - Rau Quả)
Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô
hoặc rau quả.

Lưu Trữ Tối Ưu

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 riêng biệt với kích thước khác nhau giúp cho bạn dễ dàng
sắp xếp các loại rau quả một cách ngăn nắp.

. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Thiết Kế Đẳng Cấp
Những cánh cửa phẳng được thiết kế vô cùng tinh tế, phối hợp hoài hòa với nội thất mang đến nét sang trọng, đẳng cấp cho ngôi nhà.

Kính Đen (GCK) 

Kính Xám (GMG)

Khử Mùi Mạnh Mẽ

Không còn lo lắng về việc tích trữ đá cho đồ uống ưa thích của bạn,
nấu ăn tại nhà hàng ngày, và những buổi họp mặt bất chợt.
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Ngăn Đông Dưới

Kính Đen (GBK) Kính Bạc (GS)Kính Nâu (GBW)

Được trang bị khung đỡ cứng cáp, giúp kéo 
ra và đóng lại dễ dàng. Ngăn rau quả còn có 
thể mở rộng thêm được, nhờ đó lưu trữ 
được nhiều rau quả thực phẩm. Nắp đậy 
phía trên giúp ngăn chặn tình trạng thoát 
hơi ẩm và giữ rau quả tươi ngon.

Khung Kính

Ngăn Trữ Chuyển Đổi
Tính năng này dễ dàng chuyển đổi chức năng giữa ngăn trữ Sữa/Thịt và rau quả bằng cách điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn.

Chế độ trữ rau quả
Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng

Thực tiện để lưu trữ thực phẩm nhiều kích cỡ

Giữ thịt và cá luôn tươi ngon

Dùng để rã đông thực phẩm

Làm mát thức uống nhanh

Chế độ trữ Sữa/Thịt

Vị trí thực phẩm

Đèn LED Tiết kiệm điện

Ngăn đông

Khay kính cường lực Ngăn cửa lớn

Bảng điều khiển cảm ứng
Do ngăn mát được bố trí phía trên nên chỉ cần mở cửa tủ lạnh 
là bạn có thể thấy tất cả thực phẩm trữ bên trong, thật sự 
thuận tiện để chuẩn bị bữa ăn ngon miệng.

Được thiết kế với ngăn kéo 2 tầng dạng 
trược giúp sắp xếp thực phẩm lưu trữ dễ 
dàng.

Ngăn kéo 2 tầng Khay đá xoay và di chuyển được

Có tuổi thọ cao và ít tiêu 
tốn điện năng so với các 
loại thông thường.

Bảng điều khiển bằng kính phẳng giúp bạn điều 
chỉnh cài đặt dễ dàng chỉ cần chạm nhẹ. Mặt 
kính cường lực phẳng lau chùi vệ sinh.

Bề mặt chóng trầy xước, 
chịu nhiệt và dể lau chùi, 
tránh thức ăn đổ ra, có 
thể chịu được sức nặng 
tới 100kg*.

Khay đá có thể di chuyển được dễ dàng tùy vào 
nhu cầu sử dụng.

Kích cỡ lý tưởng của ngăn 
cửa đủ để chứa chai loại 2 lít.

Ngăn mátNgăn mátNgăn rau quả

Ngăn đông

French Bottom Frezer - 3 cửa

R-FWB545PGV2 510L/429L
456L/382L
451L/415L

R-FWB475PGV2
R-FWB490PGV9

Dung tích tổng/danh địnhCửa kính

Kích thước
(mm)

Không gian trao đổi nhiệt

*Khả năng chịu lực tối đa.

(GBK) (GBK) (GBW) (GS)

31 32

Ngăn rau quả thông minh, 
có thể mở rộng được
Ngăn rau quả rộng và tiện 
dụng dụng



Ngăn Đông Dưới

Dòng 2 Cửa Stylish

Ngăn đông

Ngăn mát

 mát

Kính Đen (GBK)33 34

Dung tích danh định: 415L
- Dung tích tổng: 466LR-B505PGV6



Ngăn Đông Dưới

cho ngăn đông

cho ngăn mát

Ngăn đông tiện dụng

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm Biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho ngăn mát. Bộ 
đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý 
tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự thay đổi 
nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện khiến thực phẩm 
không được đông lạnh như bình thường. 
Việc có thêm cảm biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực 
phẩm trong cả 2 ngăn được bảo quản ở điều lý tưởng.

đông

35 36

Kích thước
(mm)

Dung tích danh định 275L Không gian trao đổi nhiệt

Dung tích danh định: 275L
- Dung tích tổng: 303LR-B330PGV8

Ngăn mát

Ngăn đông



Ngăn Đông Trên

R-FW690PGV7X 
(GBK)

R-FG690PGV7X
(GBK)

R-FVY510PGV0 
(GBK)

 R-FVX510PGV9 
(GBK)

R- FG510PGV8 
(GBK)

R H350PGV7 
(GBK)

37 38

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn

Tiết kiệm điện đến 

So sánh Model không có Inbver R-W6901EMS dung tích sử 
dụng 550L với Model Inverter R-WB735P5MS dung tích sử dụng 
590L. 

Hoạt động ổn định
trong dải điện áp rộng
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

Giữ không khí lạnh 
khi bị mất điện
Kiểm nghiệm  bởi Hitachi.
Thời gian có thể khác nhau tùy vào loại tủ lạnh.

Ngay cả khi nhiệt độ 
bên ngoài
Kiểm nghiệm bởi Hitachi.

60oC

130v-300v 12 Giờ

35%



Ngăn Đông Trên

Khay kính cường lực

Ngăn đông

Ngăn mát

Kính Đen (GBK) Kính Nâu (GBW)

39 40

Dung tích tổng/danh định 
586L/540LR-FW690PGV7X
586L/540LR-FW690PGV7
563L/509LR-FW650PGV8



Dung tích tổng/danh định 
601L/550LR-FG690PGV7X
489L/450LR-FG560PGV8X
489L/450LR-FG560PGV8

41 42

Ngăn Đông Trên

Khay kính cường lực

Ngăn đông

Ngăn mát

Kính Đen (GBK)



Dòng 2 Cửa Stylist Deluxe

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 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 Đông Trên

43 44

Dung tích tổng/danh định 
443L/406LR-FVX510PGV9
403L/366LR-FVX480PGV9
375L/339LR-FVX450PGV9



Tổng dung 
tích Ngăn làm 

đá 127L*1

(tăng 22%)

Dòng 2 Cửa Stylist Luxury

(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 Đông Trên

45 46

   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)

Khoảng

Khoảng

Dung tích tổng/danh định 
443L/390LR-FVY510PGV0
403L/349LR-FVY480PGV0



Ngăn trữ chuyển đổi

Cảm Biến kép thông minh
Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một cho ngăn đông và một cho 
ngăn mát. Bộ đôi cảm biến nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho 
phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nếu tủ lạnh chỉ có một cảm biến nhiệt (thường được đặt trong ngăn mát), sự 
thay đổi nhiệt độ trong ngăn đông do nhiều yếu tố mà không được phát hiện 
khiến thực phẩm không được đông lạnh như bình thường. Việc có thêm cảm 
biến thứ hai trong ngăn đông đảm bảo điều này không xảy ra và thực phẩm 
trong cả hai ngăn được bảo quản ở điều kiện lý tưởng. Các yếu tố làm thay đổi nhiệt độ bên trong ngăn đông

Lương thực phẩm bảo quản

Ngăn rau quả

Khay kính cường lực

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn dễ dàng bằng cách 
chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.

Không gian rau quả lưu trữ kích cỡ lớn và giữ rau 
quả tươi ngon. Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả ở 
ngăn trữ chuyển đổi, bạn sẽ có hai ngăn rau quả 
với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.

Chế độ trữ rau quả cửa Ngăn trữ chuyển đổi cung cấp thêm 15L, 
giúp bạn có tổng cộng 41L không gian lưu trữ rau quả.
(Dung tích 26L Ngăn rau quả và 41L tổng dung tích áp dụng cho 
model 290L và 260L).

Bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có 
thể chịu được sức nặng lên tới 100kg*. *Khối lượng mà kính cường lực chịu.

Chế độ trữ rau quả
Lưu trữ các loại trái cây và rau 
quả dễ hư hỏng

Thực tiện để lưu trữ thực 
phẩm nhiều kích cỡ

Giữ thịt và cá luôn tươi ngon

Dùng để rã đông thực phẩm

Làm mát thức uống nhanh

Chế độ trữ Sữa/ThịtChế độ trữ rau quả
Lưu trữ các loại trái cây và rau 
quả dễ hư hỏng

Thực tiện để lưu trữ thực 
phẩm nhiều kích cỡ

Giữ thịt và cá luôn tươi ngon

Dùng để rã đông thực phẩm

Làm mát thức uống nhanh

Khay đá xoay và di chuyển được
Bạn có thể dời khay đá cho thuận tiện và hiệu quả trong việc sử dụng không 
gian lưu trữ.

Ngăn Đông Trên

Ngăn đông

Ngăn mát

Ngăn đông

Ngăn mátNgăn rau quả Ngăn rau quả

Ngăn đông

cho ngăn mát

Tần suất đóng/mở cửa

Stylish
R-H350PGV7
R-H230PGV7
R-H200PGV7

Dung tích tổng/danh định
318L/290L
253L/230L
223L/203L

Dung tích danh định 230L Dung tích danh định 203LDung tích danh định 290L

Kích thước
(mm)

Không gian trao đổi nhiệt

(BSL) (BBK)

Màu

Bạc (BSL) Xám đen(BBK)

47 48



Kính đen (GBK) Kính Nâu (GBW)

 mát.Ngăn đông

 mát.

 Ngăn mát  Ngăn đông 2 tầng

Ngăn mát

49 50

- Dung tích tổng 404L
Dung tích danh định 375L

R-SG38PGV9X



51 52

(GBZ/DIA)

Ngăn mát

Dung tích Ngăn đông

Side by Side / Trang 3 - 16

1,795

3 cửa

633/569

207

Grande

920

720

720

3

(GBK)

1,795

2 cửa

633/573

207

Sang trọng

920

720

720

3

4

Tiêu chuẩn

226

1,795

(GBK)

2

5

2 cửa

641/595

920

720

720

1,795

Sang trọng +

207

Gương(MIR)

3

4

633/569

720

720

3 cửa

920

1,795

207

Sang trọng

(GBK)

3

4

633/569

720

720

920

3 cửa

Tiêu chuẩn

226

1,795

(GBK)

2

5

720

720

 3 cửa

641/590

920

                            4 cửa                          

French Bottom Freezer Luxury

Dung tích Tổng/ Danh định

Dung tích ngăn mát

Dung tích ngăn đông

Dung tích ngăn chuyển đổi đa năng

Rộng

Cao

Sâu bao gồm tay cầm

Sâu không bao gồm tay cầm

Ngăn trữ chuyển đổi được

Ngăn chân không    Điều chỉnh nhiệt độ (-1oC/ +1oC)

Ngăn tùy chọn

Ngăn tiện ích

Bình chứa nước với bộ lọc 

Làm lạnh nhanh

Khay thủy tinh chịu lực

Đèn LED

Ngăn rau quả riêng biệt

Ngăn rau quả Aero-care

Ngăn kéo trợ lực 

Làm đá tự động

Khay đá dễ xoay

Cấp đông nhanh

Khay thủy tinh chịu lực

Ngăn kéo

Khay trượt

Ngăn trữ cực rộng

Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone              

VIP (Tấm cách nhiệt chân không) 

Cảm biến nhiệt Eco

Cảm biến con người

Cửa tự động

Tay nắm cửa chiếu sáng

Lấy nước bên ngoài 

Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển đèn LED

Chuông báo rò rỉ khí lạnh 

Bộ lọc khử mùi Triple Power   

Màng lọc Nano Titanium 

                                                                                         

                                                                                                                                            MIR/ MGW                                                  GBK/ GMG                                            GCK/ GMG

638 / 569

372

100

97

900

1840

720

720

(4)

(2)

638 / 569

372

100

97

900

1840

720

720

(4)

(2)

GMGMGW GBK

Ngăn đá dưới / Trang 17-30

638 / 569

372

100

97

900

1840

720

720

(2)

(1)

French Bottom Freezer Deluxe French Bottom Freezer Standard

                Làm mát 3oC,  Lạnh/Thịt 1oC, Cấp đông mềm -3oC, Cấp đông -18oC       Cấp đông mềm -3oC, Cấp đông -18oC

Ngăn mát

Ngăn đông

Số cửa

Dòng sản phẩm

Dung tích (L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn chân không

Ngăn rau quả

Ngăn đông

Tính năng khác

Tính năng chung

Màu

Số cửa

Dòng sản phẩm

Dung tích (L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn rau quả

Tính năng khác

Tính năng chung

Màu

Dung tích Tổng/ Danh định

Rộng

Cao

Sâu bao gồm tay cầm

Sâu không bao gồm tay cầm

Bình chứa nước với bộ lọc

Kệ trữ chai và rượu

Khay thủy tinh chịu lực

Ngăn trữ sản phẩm từ sữa

Đèn LED

Làm lạnh nhanh

Ngăn chân không

Đèn LED

Ngăn rau quả riêng biệt

Ngăn trữ độ ẩm cao

Làm đá tự động

Cấp đông nhanh

Khay thủy tinh chịu lực

Ngăn kéo

Đèn LED

VIP (Tấm cách nhiệt chân không)

Cửa tự động

Cảm biến con người Eco

Cảm biến nhiệt Eco

Lấy nước và đá bên ngoài

Bảng điều khiển cảm ứng

Hiển thị số màu xanh

Hiển thị công suất làm lạnh

Chuông báo rò rỉ khí lạnh

Màng lọc Nano Titanium

Bộ lọc Triple Power 3 lớp

Đèn LED

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc



Số cửa
Dòng sản phẩm 
Dung tích (L) Dung tích Tổng/Danh định
 Dung tích ngăn mát
 Dung tích ngăn rau
 Dung tích ngăn đông
Kích thước  Rộng

Cao
 Sâu bao gồm tay cầm
 Sâu không bao gồm tay cầm
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép 
Công nghệ INVERTER 
Ngăn mát Bình chứa nước với bộ lọc
 Ngăn trữ chuyển đổi được
 Làm lạnh nhanh
 Khu vực làm lạnh nhanh
 Khay thủy tinh chịu lực
 Đèn LED
Ngăn rau quả Ngăn rau quả riêng biệt
 Ngăn trữ độ ẩm cao
 Ngăn rau quả đóng mở dễ dàng
 Ngăn kéo 2 tầng dạng trượt
 Đèn LED
Ngăn đông Làm đá tự động
 Khay đá xoay di chuyển được
 Cấp đông nhanh
 Khay thủy tinh chịu lực
 Ngăn kéo 2 tầng
Tính năng khác Cảm biến kép thông minh
 Cảm biến nhiệt Eco
 Bảng điều khiển cảm ứng
 Chuông báo rò rỉ khí lạnh
 Màng lọc Nano Titanium
 Bộ lọc khử mùi Triple Power
Tính năng chung 
Màu

3 cửa 2 cửa 2 cửa 3 cửa
French Bottom Freezer Bottom Freezer

510/ 429
335

-
94

750
1780
797
760

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

451/ 415
298

-
109
680

1795
797
760

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

Bottom Freezer

303/275
183

-
92

560
1600
655
655

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

Solfege

404/375
225
75
75

600
1810
655
655

-

-

-

-

-

-

-

-

-

456/ 382
306

-
76

680
1780
797
760

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

466/415
308

-
107
680

1795
797
760

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

GBK/GBW/GS GBK BSL/BBK GBK
Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

GMG

Ngăn đá dưới / Trang 31 - 36

Ngăn đá trên / Trang 37 - 42

Ngăn đá trên / Trang 47 - 48

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC /
Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

53 54

Số cửa
Dòng sản phẩm 
Dung tích (L) Dung tích Tổng/Danh định
 Dung tích ngăn đông
 Dung tích ngăn mát
Kích thước  Rộng

Cao
 Sâu không bao gồm tay cầm
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép 
Ngăn mát Ngăn trữ chuyển đổi được
 Ngăn chuyển đổi đa năng
 Ngăn rau quả giữ ẩm
 Ngăn rau quả
 Khay thủy tinh chịu lực
 Đèn LED
Ngăn đông Làm đá tự động
 Khay đá xoay & di chuyển được
 Khay thủy tinh chịu lực
Tính năng khác Cảm biến nhiệt kép Eco
 Bộ lọc khử mùi Triple Power
 Núm điều khiển thông minh
 Bảng điều khiển LED
Tính năng chung
Màu 

2 cửa 2 cửa 2 cửa
Cửa kính Cửa kính Cửa kính

443/406
109
297
650

1770
720

-
-

-

-

403/366
101
265
650

1695
720

-
-

-

-

357/339
101
238
650

1605
720

-
-

-

-

443/406
109
297
680

1770
720

-

-

-

-

403/366
101
265
650

1695
720

-

-

-

-

375/339
101
238
650

1605
720

-

-

-

-

443/390
102
288
680

1770
720

-

-

-

-

403/349
94

255
650

1695
720

-

-

-

-

GBK/GBWGBK/MIR GBKGBK/GMG

Điều chỉnh nhiệt độ (3,1,-3,-12OC) Điều chỉnh nhiệt độ (3 <-> -3OC)

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Ngăn đá trên / Trang 43 - 46

(mm)

2 Cửa

Big French Big2

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Trang 49 - 50

Ngăn đông

Số cửa
Dòng sản phẩm

Dung tích
(L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm

Tính năng
khác

Tính năng chung
Màu

Ngăn mát

Ngăn đông

Số cửa

Dòng sản phẩm

Dung tích
(L)

Kích thước
(mm)

Làm lạnh

Tính năng
khác

Tính năng chung

Màu

Ngăn mát

Dung tích Ngăn đông
Dung tích Tổng/ Danh định

Rộng
Cao
Sâu bao gồm tay cầm
Sâu không bao gồm tay cầm

Ngăn trữ chuyển đổi được
Khay thủy tinh chịu lực

Đèn LED

Bình chứa nước với bộ lọc (Lấy nước bên ngoài)

Bình chứa nước với bộ lọc (Làm đá tự động)

Làm đá tự động
Khay đá xoay và di chuyển được
Cấp đông nhanh
Khay thủy tinh chịu lực
Đèn LED
Cảm biến kép thông minh
Cảm biến nhiệt Eco
Lấy nước bên ngoài
Bảng điều khiển cảm ứng
Màng lọc Nano Titanium
Chuông báo rò rỉ khí lạnh
Khóa và chìa khóa

Dung tích Ngăn đông

Dung tích Tổng/ Danh định

Rộng

Cao

Sâu không bao gồm tay cầm

Công nghệ INVERTER

Hệ thống quạt kép

Ngăn trữ chuyển đổi được

Khay thủy tinh chịu lực

Ngăn rau quả

Đèn LED

Khay thủy tinh chịu lực

Khay đá xoay & di chuyển được

Khay đá & hộp đá

Cảm biến kép thông minh

Màng lọc Nano Titanium

Màng lọc 3 lớp Triple Power

Khóa và chìa khóa

Núm điều khiển thông minh

Stylish Stylish Stylish

318/290

70

600

1,672

663

253/230

54

540

1,585

650

223/203

51

540

1,460

650


