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محفظه آبرسدکن به راحتی و با فشار یک 
دکمه آب خنک را بدون باز کردن درب 
یخچال در دسرتس شام قرار می دهد. 

آب خنک همیشه در 
دسرتس شام. 

با یخچال فریزرهای دارای 
آبرسدکن بوش دوران بطری های 
فضا اشغال کن در درون یخچال 

به رس آمده است.  
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حفاظت از انرژی و تازگی با 
یخچال فریزرهای بوش

یخچال فریزر بوش با سیستم فیلرتاسیون 
، VitaFresh سیستم های خنک کننده ، AirFresh

MultiAirflow و SuperCool ارائه دهنده ایده آل ترین 
راه حل ها برای طراوت و تازگیست.

رسی جدید یخچال فریزرهای بوش با بهره وری 
از رده بندی باال در مرصف انرژی و تکنولوژی
هوشمند خود در هزینه های شام و نیز حفظ 

محیط زیست کمک بسیار می کنند.

ذخیره بیشرت، اتالف کمرت.
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KGD57PW204
 یخچال پایین فریزر با آبرسدکن

رنگ سفید

عملکرد و مرصف
+A :کالس مرصف انرژی •
• ظرفیت خالص: 459 لیرت
• سطح صدا: 43 دسی بل

طراحی
• درب  سفید

• محفظه آبرسدکن 

آسایش و ایمنی
• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی 

LCD کنرتل ملسی با منایشگر •

قسمت یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 373 لیرت

MultiAir flow سیستم هوای •
• 4 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم تازگی
• کشوی VitaFresh plus برای تازگی 2 برابر طوالنی ترمیوه ها و 

سبزیجات 
• کشوی ►VitaFresh ◄ 0°C برای تازگی طوالنی تر گوشت و ماهی

قسمت فریزر
• ظرفیت خالص فریزر: 86 لیرت

• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 20 ساعت
• 2 کشوی شفاف فریزر

اطالعات فنی
• لوالی درب در سمت راست، با قابلیت تغییر جهت

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 185 × 70 × 77
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KGD57PI204
 یخچال پایین فریزر با آبرسدکن

EasyClean رنگ استیل

عملکرد و مرصف
+A :کالس مرصف انرژی •
• ظرفیت خالص: 459 لیرت
• سطح صدا: 43 دسی بل

طراحی
EasyClean درب  استیل ضد زنگ •

• محفظه آبرسدکن 

آسایش و ایمنی
• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی 

LCD کنرتل ملسی با منایشگر •

قسمت یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 373 لیرت

MultiAir flow سیستم هوای •
• 4 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم تازگی
• کشوی VitaFresh plus برای تازگی 2 برابر طوالنی ترمیوه ها و 

سبزیجات 
• کشوی ►VitaFresh ◄ 0°C برای تازگی طوالنی تر گوشت و ماهی

قسمت فریزر
• ظرفیت خالص فریزر: 86 لیرت

• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 20 ساعت
• 2 کشوی شفاف فریزر

اطالعات فنی
• لوالی درب در سمت راست، با قابلیت تغییر جهت

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 185 × 70 × 77  
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KGW36VL304
 یخچال پایین فریزر با آبرسدکن

رنگ استیل

عملکرد و مرصف
++A :کالس مرصف انرژی •
• ظرفیت خالص: 307 لیرت
• سطح صدا: 39 دسی بل

طراحی
• درب  استیل ضد زنگ

• محفظه آبرسدکن 

آسایش و ایمنی
• برفک زدایی اتوماتیک
LCD کنرتل الکرتیکی •

قسمت یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 213 لیرت
 LowFrost برفک زدایی آسان با •

• 4 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
• مخزن آب جداشونده با ظرفیت 2/5 لیرت

سیستم تازگی
• کشوی VitaFresh برای تازگی 2 برابر طوالنی ترمیوه ها و سبزیجات 

قسمت فریزر
• ظرفیت خالص فریزر: 94 لیرت

• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 23 ساعت
• 3 کشوی شفاف فریزر

اطالعات فنی
• لوالی درب در سمت راست، با قابلیت تغییر جهت

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 186 × 60 × 65 
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