تبريد

تبريد

SBSA 2680 EN / SBSA 2680 SN
ثالجة فريزر نو فروست رباعية األبواب جنباً إلى جنب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  620لتر
تبريد ثنائي فعال
بموزع للمياة
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف زجاجية صلبة قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
دراج التبريد المنزلقة وأدراج الفريزر
شاشة رقمية
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض جلدي  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)71 × 92 × 179 :

SBSA 3670 EN
ثالجة فريزر نو فروست رباعية األبواب جنباً إلى جنب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  616لتر
تبريد ثنائي فعال
مجهزة بموزع للمياة والثلج
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف زجاجية صلبة قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
أدراج التبريد المنزلقة وأدراج الفريزر
شاشة رقمية
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض جلدي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)71 × 92 × 179 :

تبريد

SBS 8844 NY
ثالجة فريزر نو فروست رباعية األبواب جنباً إلى جنب
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  605لتر
سعة التجميد  13 :كجم  24 /ساعة
الجيل الجديد من تكنولوجيا النو فروست المزدوجة
تقنية التبريد متعددة التدفق
مقصورة التحكم بالتبريد
مقصورة التجميد بالصدمة
تقنية الضوء األزرق
تقنية األيون+
حماية صحية+
حشوة باب مضادة للبكتيريا
األرفف الزجاجية القابلة للتعديل
األلوان المتاحة :صلب ال يصدأ مضاد للبصمات
االرتفاع × العرض × الطول (سم)72 × 92 × 182 :

SBS 8850 NY
ثالجة فريزر نو فروست رباعية األبواب جنباً إلى جنب
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  605لتر
سعة التجميد  13 :كجم  24 /ساعة
الجيل الجديد من تكنولوجيا النو فروست المزدوجة
تقنية التبريد متعددة التدفق
مقصورة التحكم بالتبريد
مقصورة التجميد بالصدمة
مقصورة الميني بار
تقنية الضوء األزرق
تقنية األيون+
حماية صحية+
حشوة باب مضادة للبكتيريا
موزع المياة والثلج
األرفف الزجاجية القابلة للتعديل
األلوان المتاحة :األسود الرقيق
االرتفاع × العرض × الطول (سم)72 × 92 × 182 :

تبريد

NFIY 5287
ثالجة فريزر ثنائية الباب نو فروست
فئة الطاقة+A :
سعة التجميد 6 :كجم 24/ساعة
إجمالي الحجم العام  500لتر
الجيل الجديد من تكنولوجيا النو فروست المزدوجة
تقنية التبريد متعددة التدفق
تقنية الضوء األزرق
تقنية األيون+
حماية صحية+
حشوة باب مضادة للبكتيريا
األرفف الزجاجية القابلة للتعديل
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
االرتفاع × العرض × الطول (سم)68.5 × 70 × 193 :
األلوان المتاحة :صلب ال يصدأ مضاد للبصمات

DEB 6000 F / DEB 3300 F
ثالجة فريزر ثنائية الباب نو فروست
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  350لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)64 × 60 × 174 :

تبريد

CEI 2485
ثالجة فريزر كومبي نو فروست أبواب فرنسية
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  600لتر
سعة التجميد 10 :كجم  24 /ساعة
الجيل الجديد من تكنولوجيا النو فروست المزدوجة
تقنية التبريد متعددة التدفق
تقنية الضوء األزرق
تقنية األيون+
حماية صحية+
حشوة باب مضادة للبكتيريا
األرفف الزجاجية القابلة للتعديل
األلوان المتاحة :صلب ال يصدأ مضاد للبصمات
االرتفاع × العرض × الطول (سم)74.5 × 84 × 182.5 :

CEI 2486 / CE 2484
ثالجة فريزر كومبي نو فروست
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  630لتر
سعة التجميد 10 :كجم  24 /ساعة
الجيل الجديد من تكنولوجيا النو فروست المزدوجة
تقنية التبريد متعددة التدفق
تقنية الضوء األزرق
تقنية األيون+
حماية صحية+
حشوة باب مضادة للبكتيريا
األرفف الزجاجية القابلة للتعديل
األلوان المتاحة :صلب ال يصدأ مضاد للبصمات  /أبيض
جلدي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)74.5 × 84 × 182.5 :

تبريد

RDV 6950
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  550لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
التحكم اإللكتروني
متاح :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)74.5 × 70 × 185 :

RDV 6900 / RDV 6900 S / RDV 6900 WB
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
بخزانة قابلة لإلغالق (إختياري)
التحكم اإللكتروني
إجمالي الحجم العام  490لتر
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)63 × 70 × 185 :

تبريد

DEB 5510 A+
ثالجة فريزر ثنائية الباب نو فروست
فئة الطاقة+A :
إجمالي الحجم العام  500لتر
تبريد ثنائي فعال
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف زجاجية صلبة قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)68.5 × 70 × 193 :

DEB 4810 / DEB 3610
ثالجة فريزر ثنائية الباب نو فروست
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  465لتر
تبريد ثنائي فعال
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف زجاجية صلبة قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)67 × 70 × 176 :

تبريد

RDV 4500 / RDV 4500 S
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  450لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)62 × 70 × 173 :

RDV 6500 / RDV 6500 WB
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
إجمالي الحجم العام  330لتر
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)62 × 60 × 163 :

تبريد

RDV 6700 / RDV 6700 S
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  490لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
بخزانة قابلة لإلغالق (إختياري)
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)63 × 70 × 185 :

RDV 6800 / RDV 6800 S
RDV 6800 KL
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  490لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
بخزانة قابلة لإلغالق (إختياري)
التحكم اإللكتروني
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)63 × 70 × 185 :

تبريد

RDE 6102
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  190لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)58 × 54 × 121 :

RDV 3001 F
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  330لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)62 × 60 × 163 :

تبريد

RDV 3410 F
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  330لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)62 × 60 × 163 :

RDV 4100 / RDV 4100 WB /
RDV 4100 B / RDV 4100 WG
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  450لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)62 × 70 × 173 :

تبريد

RDE 2630 WG
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  300لتر
سعة التجميد 4 :كجم 24/ساعة
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
االرتفاع × العرض × الطول (سم)59.5 × 54 × 160.2 :

RDM 3601 F
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  360لتر
سعة التجميد  4.5 :كجم  24 /ساعة
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)61.5 × 59.5 × 174 :

تبريد

RDE 2750 F
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  280لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)60 × 54 × 145.3 :

RDE 4022 TYF
ثالجة فريزر ثنائية الباب
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  300لتر
سعة التجميد  4.5 :كجم  24 /ساعة
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
االرتفاع × العرض × الطول (سم)61.5 × 59.5 × 174 :

تبريد

CFA 3150
صندوق الفريزر
فئة الطاقةB :
إجمالي الحجم العام  315لتر
أدراج سلكية
القفل والمفتاح
ضوء داخلي
التحكم الميكانيكي
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)72.5 × 110 × 86 :

CFA 3950
صندوق الفريزر
فئة الطاقةB :
إجمالي الحجم العام  395لتر
أدراج سلكية
القفل والمفتاح
ضوء داخلي
التحكم الميكانيكي
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)72.5 × 128.5 × 86 :

تبريد

TRF 1350
ثالجة فريزر بسطح مثل المنضدة
فئة الطاقةA :
إجمالي الحجم العام  132لتر
فتح الباب بطريقتين (قابل لإلنعكاس)
حشوة باب مضادة للبكتيريا
أرفف قابلة للتعديل
أرفف باب بالحجم الكامل
درج تبريد منزلق
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)60 × 54 × 84 :

CFA 4670
صندوق الفريزر
فئة الطاقةB :
إجمالي الحجم العام  467لتر
أدراج سلكية
القفل والمفتاح
ضوء داخلي
التحكم الميكانيكي
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)72.5 × 155 × 86 :

منتجات  ARÇELİKبها الكثير من الفوائد!
نو فروست:
في ثالجات النو فروست ،ال يحدث ثلج ،أو جليد أو
تكثيف في الثالجة.
إزالة الثلج يتم اوتوكاتيكيًا
حيث يتم تدوير الهواء البارد عن طريق مروحة ،فيصبح
أداء التبريد أعلى في منتجات النو فروست.

المؤين:
يرش المؤين أيونات سالبة الشحنة في الثالجة لوقف
تنشيط البكتيريا في الهواء ويساعد على تخزين األطعمة
لمدة أطول .تخلق هذه التكنولوجيا هواءًا نقيًا في الثالجة
كما لو كانت في غابة من الصنوبر.
مانع تسرب مضاد للجراثيم:
تمنع اإلضافات المضادة للجراثيم البكتيريا والعفن من
التكون على سطح مانع التسرب المطاطي.
فلتر الروائح:
بفضل الطالء الخاص الذي يمنع تكون البكتيريا على
الفلتر ،وهذه التكنولوجيا تجنب الروائح الكريهة التي
تسببها البكتيريا .وبالتالي ،تتجنب خلط روائح األطعمة
كذلك .فهو يقلل من خطر وجود رائحة في الثالجة.
اإلضاءة:
في موديالت النو فروست الفائقة ،هناك مصابيح إضاءة
منفصلة لكل مقصورة.
في النماذج األخرى ،يقع مصباح اإلضاءة في مقصورة
الثالجة .كما أنها تخلق منظر خيالي في الثالجة.

درج تبريد عريض مع آلية ضبط درجة الرطوبة:
السعة العريضة ألدراج التبريد المنفصلية تسمح بتخزين
الفواكه والخضروات لمدة طويلة وذلك بفضل آلية ضبط
الرطوبة.
أدراج التبريد المنزلقة:
آلية أدراج التبريد المنزلقة تسمح بتحرك األدراج
بسهولة.
حامل البيض التليسكوبي:
تساعدك هذه الميزة في إنشاء مساحة إضافية على رف
الباب عندما ال تستخدمي كل حاملي البيض المتاحة
لديك.
إنذار فتح الباب:
مفتوحا
ً
في الموديالت اإللكترونية ،وإذا ظل باب الثالجة
لمدة أطول من دقيقة واحدة ،يتم تنشيط تنبية الباب
المفتوح.
فئات الطاقة +Aو  ++Aو :+++A
الثالجات ذات فئة الطاقة  +Aتضمن أداءًا
أفضل واستهالك أقل للطاقة .فهي أكثر في
الكفاءة بنسبة  20٪على األقل مقارنة مع
الفئة .A
الثالجات ذات فئة الطاقة  ++Aأكثر في
الكفاءة بنسبة  40٪على األقل مقارنة مع
الفئة .A
الثالجات ذات فئة الطاقة  +++Aأكثر في
الكفاءة بنسبة  60٪على مقارنة مع الفئة .A

ENERGY

CLASS

ENERGY

CLASS

مستو:
ٍ
سطح خارجي خلفي
منظرا لطيفًا وسهولة في
ً
يضمن الجدار الخلفي المستوي
التنظيف.
متاح فقط في موديالت النو فروست.
درج الثلج:
يمكنك انتاج مكعبات الثلج بسرعة وسهولة باستخدام
درج الثلج.
متاحة فقط في موديالت النو فروست فقط.
مضاد للبصمات:
تم طالء طبقة رقيقة خاصة على السطح الخارجي
للثالجة مقاومة لبصمات األصابع والبقع.
أرفف باب مقصورة الفريزر:
تمكن أرفف الباب من االستخدام الفعال لسعة مقصورة
الفريزر.
األرجل القابلة للتعديل:
تحافظ األرجل القابلة للتعديل للثالجة على توازنها على
األرض.
العجالت:
تساعد عجالت الثالجة على تحريكها بسهولة.

ENERGY

CLASS

مقصورة الفريزر الطازج:
هذه المقصورة الخاصة تجمد اللحوم بسرعة بحيث
تحافظ على العصارة وعلى نضارتها عند إذابتها.
صنع الثلج تلقائياً بوصلة صنبور ماء يدوية:
فبالمقارنة بالثالجات التقليدية ،تسمح هذه الميزة بصنع
الثلج تلقائيًا حيث يتم تعبئة دلو الثلج في مقصورة
الفريزر عندما يكون خزان المياه داخل مقصورة
الثالجة مليء بالماء .وبالتالي ،يمكنك أن تحصل على
الثلج بسهولة وال ينفد لديك مكعبات الثلج أبدًا بفضل
صانع الثلج األوتوماتيكي.
مقصورة الوجبات الخفيفة:
يمكنك استخدام هذه المقصورات كمقصورات ذات
درجة الحرارة صفر.
هذه المقصورات يمكن نقلها بسهولة بفضل مكيانيكية
االنزالق.

فئة النجوم:
توفر المنتجات ذات  4نجوم (*)  -18درجة من تبريد
درجات تبريد الحرارة .اليمكن تخزين وتجميد األطعمة
الطازجة إال في ثالجات  4نجوم (بفريزر عميق).

تقنية الضوء األزرق:
الخضروات التي يتم تسليط تكنولوجيا الضوء األزرق
عليها تستقبل الضوء وكأنها في الطبيعة .يعزز الطول
الموجي للضوء كمية الفيتامين في الغذاء ،وتضمن أنها
تحتفظ بنضارتها الطبيعية.

مقصورة التخزين سهلة الفتح:
اآللية االنزالق هذه الموجودة تحت رف الباب يمكن
استخدامها للتخزين العملي للطعام.
أرفف زجاجية للجسم:
كلما كان بإمكانك ضبط ارتفاع األرفف الزجاجية
الملونة المتينة كان من السهل وضع حاويات أطول في
الثالجة.

تغيير اتجاه الباب:
يمكن تغيير اتجاه فتح الباب (الجانب األيمن أو الجانب
األيسر) وفقًا لحاجتك الخاصة.

إضاءة  LEDبضوء أبيض:
ضوء أبيض أقوى ينير داخل الثالجة.

ماذا يعني ملصق الطاقة هذا؟
لماذا هو ملصق على كل األجهزة الكهربائية؟
وفقًا لقرار وزارة الصناعة ،يجب أن يوضع هذا الملصق على السطح األمامي لجميع األجهزة المنزلية من أي نوع ...
يرجى التحقق من هذه الملصقات من أجل اختيار أفضل ثالجة تناسب متطلباتك .اعرف الفرق مع  ،Arçelikوقم باختيار الموديل
المناسب لك.
ستجد أدناه معلومات مفيدة تساعدك في الحكم على بيانات ملصقات الطاقة.

هذا الحرف المطبوع هنا هو فئة الطاقة للمنتج .كلما قامت الثالجة بتبريد كميات كبيرة
من الطعام ذو الحجم الكبير باستخدام كميات أقل من الطاقة ،كلما ارتفعت فئة الطاقة
أيضا فئة الطاقة.
نحو  .Aوكلما انخفضت هذه النسبة ،انخفضت ً
الثالجات ذات الفئة  A+++تضمن استخدام الحد األدنى من الطاقة بالمقارنة مع
أحجامها وأداء التبريد .يتم تصنيف فئات الطاقة من  A+++إلى  Dحسب نسبة األداء
واستهالك الطاقة.

يشير هذا إلى استهالك الطاقة السنوي للثالجة بالكيلووات.

يشير هذا إلى مستوى الضوضاء للثالجة بالديسيبل.
يشير هذا إلى الحجم الصافي لمقصورة الفريزر في الثالجة.
يشير هذا إلى الحجم الصافي لمقصورة التبريد في الثالجة.

تكنولوجيا التأين
يتم التخلص من جميع الجسيمات مثل البكتيريا والفيروسات والعفن والفطريات والروائح الكريهة ودخان السجائر الخ .بشكل إيجابي .تمرير الهواء من خالل فلتر األتربة أو
المياة بالطرق التقليدية ألجهزة تكييف الهواء أو للمروحة لن يقضي على جميع البكتيريا أو الفيروسات بشكل كامل .البكتيريا المتراكمة على الفلتر تتكاثر بشكل أسرع
أيضا ،يمكنها أن تصل بسهولة إلى منطقة االستنشاق عن طريق مرورها من خالل الفلتر .وبالتالي ،فإن أسهل طريقة لتعطيل والقضاء على هذه
وتسبب الروائح الكريهةً .
الجزيئات هو الحد من قدرتها على التنقل بحيث ال تؤثر على استقرار الهواء المحيط .تجذب الشحنات الموجبة والسالبة بعضها البعض وفقًا لمبادئ الفيزياء .عندما تزيد
األيونات سالبة الشحنة في الهواء ،ستقوم بتطويق كل الجزيئات موجبة الشحنة .ومن ثم؛
 - 1ستمتص األيونات السالبة النشطة الطاقة من األيونات موجبة الشحنة،
 - 2ستطوق اآلالف من األيونات سالبة الشحنة الوحدة الموجبة وتهبط بها إلى أسفل عن طريق زيادة وزنها الجزيئي ،وبالتالي تخرج من منطقة التنفس الخاصة بنا.
وبالتالي ،الجزيئات الضارة ،التي تصبح أثقل من الهواء عندما تفقد فعاليتها كجسيمات ،سوف تنزل الى القاع.

كيف يقضي المؤين على البكتيريا والميكروبات؟
تقوم األيونات السالبة التي يتخلص منها دبوس المؤين الذي يكون القطب السالب للمولد ذو التيار المستمر عالي الجهد ،بجذب والقضاء بشكل إيجابي على الجسيمات
المشحونة ،والبكتيريا والفيروسات وجزيئات الغاز التي تصنع الروائح الكريهة.

معلومات عملية عند االستخدام
• تم تجهيز الثالجات لالستخدام في األماكن المغلقة.
• يجب أن تكون الثالجة بعيدة بمسافة  30سم على األقل من مصادر التسخين ،وينبغي أال تتعرض ألشعة الشمس المباشرة.
• ال يجب وضع المواد الغذائية التي ذات درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة في الثالجة من أجل الحفاظ على كفاءة التبريد ولتجنب تعفن المواد الغذائية األخرى.
• للحصول على كفاءة تبريد عالية ،ينبغي أن يكون الحد األدنى لدرجة حرارة الغرفة  10درجة مئوية.
• يجب وضع الثالجة على سطح مستو لتجنب حدوث مشاكل مثل الفجوات بين األبواب.
• يجب التأكد من أن األسالك الكهربائية تم تأريضها لتجنب حدوث صاعقة.
• يجب أال يتم حجب قنوات الهواء أبدًا في ثالجات النو فروست.
• يجب أال تضع أي مصدر للحرارة (مثل الشمعة) في الثالجة.
• يجب عدم وضع مواد متفجرة قابلة لالشتعال في الثالجة.
• الموديالت والتي ليس بها خاصية النو فروست ،يجب إذابة الثلج بها عندما يصل عمقه إلى  5مم.
• لتغيير اتجاه فتح باب الثالجة ،يرجى االتصال بالخدمة الفنية( .يذكر على الملصق الموجود على مقصورة الثالجة سواء كانت بها هذا الخيار أم ال).
• يجب فصل الكهرباء قبل تنظيف الثالجة.
• يجب استخدام فقط قطعة قماش مبللة أو سائل غسيل في التنظيف ،ويجب الشطف بعد ذلك .يجب أال تستخدم أبدًا مواد متفجرة أو قابلة لالشتعال ،أو للذوبان.
•يجب أن تستخدم فقط قطعة قماش مبللة لتنظيف المطاط الخاص بإحكام غلق باب الثالجة .قد تلحق مخلفات مواد التنظيف الضرر بهيكل المطاط ،وبالتالي ،تمنع إغالق
الباب وتتسبب في تكون البكتيريا.
• زر الترموستات هو لتحديد درجة الحرارة العامة للثالجة.
• عند وضع زر الترموستات عند درجة الحرارة " ،"0ستكون الثالجة في وضع اإليقاف ولن تكون في وضع التشغيل.
• في بعض الموديالت يتم تحديد درجة الحرارة في حجرة التجميد من خالل هذا الترموستات.
• أفضل إعداد للترموستات لتخزين المواد الغذائية المجمدة في درجة حرارة الغرفة العادية هو .3
• وحيث تتغير احتياجات التبريد مع تغير فصول السنة ،قد يتم اختيار أوضاع أعلى في الصيف في حين من الممكن اختيار أوضاع أقل في فصل الشتاء.
• في بعض الموديالت ،تعتمد درجة حرارة مقصورة الثالجة على كمية الهواء القادمة من الفريزر ويتم تعديلها من خالل ترموستات مقصورة الثالجة.
• إذا لم تعمل الثالجة ،يرجى التحقق من المقابس ووصلة الصمامة الكهربية وكذلك وضع الترموستات قبل االتصال بالخدمة المعتمدة.
• في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ،سيدخل المكبس في وضع الحماية األوتوماتيكي حيث أن ضغط غاز التبريد لم يتوازن بعد.
ال في أداء الثالجة.
• وبالتالي ،فحتى عندما يعود التيار الكهربائي مرة أخرى ،قد ال يعمل المكبس لبعض الوقت .وهذا ليس فش ً
• يبدأ تكون الثلج بعد ما يقرب من ساعتين بعد ملء مقصورة درج الثلج بالماء .حاوية الجليد أدناه مخصصة فقط لجمع الجليد وقد تكسر إذا مألت بالماء.
• ال ينبغي أن يسمح لألطفال بالتعلق بباب الثالجة .قد يؤدي هذا لتشوه الباب.

نظام النو فروست الجديد

• تتحكم مروحة الثالجة في درجة إخراج الحرارة بحيث يمكن الحفاظ على األطعمة لفترة أطول.
• تم تقليل خطر تجميد الطعام في مقصورة الثالجة.
• لن تختلط روائح الطعام المخزن في الثالجة ومقصورة الفريزر.
• التبريد والتجميد السريع بفضل المقصورات المستقلة.
مفتوحا لمقصورة الثالجة والفريزر.
ً
• التنبيه بأن الباب
• تشغيل  50٪أكثر هدوءًا العملية وبكفاءة عالية مما يجنب تعفن األطعمة األخرى.

التطبيقات الصحية
• الحفاظ على نضارة األطعمة الخضراء في الدرج بتكنولوجيا األشعة الزرقاء وتخزينها لفترات طويلة.
• نظام ترشيح مضاد للبكتيريا والرائحة (صحي )+لمنع تكون الورائح.
• نظام المؤين الذي يدمر البكتيريا التي تنتقل عن طريق الهواء من خالل تأين الهواء داخل الثالجة مما يعطي حياة أطول للمواد الغذائية من خالل توفير الهواء النقي.
• منع نمو البكتيريا في مناطق األبواب بفضل مقابض األبواب والحشو المحمي بالطالء المضاد للجراثيم.

معدالت توفير فئة الطاقة
توفر ثالجات  Arçelikالصديقة للبيئة الطاقة وذلك بفضل التكنولوجيا الخضراء .ويمكن مقارنة فئات الطاقة في الثالجات على النحو التالي .على سبيل المثال ،منتج بفئة الطاقة
 A+++يستهلك الطاقة بنسبة  60٪أقل من فئة الطاقة ،Aوالمنتج ذو فئة الطاقة  Aيستهلك  126٪طاقة أكثر من فئة الطاقة .A+++

 .1تم تنفيذ هذا الحساب بالرجوع إلى الثالجة النو فروست درجة  Tذات
مقصورة بدرجة حرارة  0درجة مئوية وهذه تحتوي على مقصورة للثالجة
بحجم  325لتر ومقصورة للتجميد بحجم  90لتر.
 .2فئة الطاقة  +++Aيتم احتسابها بالرجوع إلى أحكام قانون استهالك الطاقة
رقم .2010/1060
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غسيل

غسيل

8127 N / 8127 NP / 8127 NG /
8127 NR / 8127 NB
غسالة تحميل أمامي
 8كجم  1200 /لفة في الدقيقة
 16برنامج
 LEDشاشة العرض
تصميم خاص لالسطوانة
سخان ديناميكي متين
باب كبير جدًا من الكروم
تأخير الوقت
قفل األطفال
فئة الطاقة+++ A :
االرتفاع × العرض × الطول (سم)59 × 60 × 84 :
األلوان المتاحة :أبيض

غسيل

9126 C
غسالة تحميل أمامي
 9كجم  1200 /لفة في الدقيقة
 16برنامج
شاشة LCD
فئة الطاقة+++A :
باب كبير جدًا من الكروم
سخان ذو تقنية عالية
تكنولوجيا AquaFusion
تأخير الوقت
قفل األطفال
األلوان المتاحة :أبيض
االرتفاع × العرض × الطول (سم)60 × 60 × 84 :

WYB 9312 C
غسالة تحميل أمامي
 7كجم  1200 /لفة في الدقيقة
 11برنامج
 LEDشاشة العرض
فئة الطاقة+A :
تكنولوجيا AquaFusion
تأخير الوقت
قفل األطفال
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)50 × 60 × 84 :

غسيل

7123 M / 7123 MS
غسالة تحميل أمامي
 7كجم  1200 /لفة في الدقيقة
 11برنامج
 LEDشاشة العرض
فئة الطاقة+A :
تكنولوجيا AquaFusion
تأخير الوقت
قفل األطفال
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي
االرتفاع × العرض × الطول (سم)50 × 60 × 84 :

غسيل

8126 C / 8126 S
غسالة تحميل أمامي
 8كجم  1200 /لفة في الدقيقة
 16برنامج
شاشة LCD
تصميم خاص لالسطوانة
سخان ديناميكي متين
تكنولوجيا AquaFusion
تأخير الوقت
قفل األطفال
فئة الطاقة+ A :
االرتفاع × العرض × الطول (سم)59 × 60 × 84 :
األلوان المتاحة :أبيض  /فضي

غسالة األطباق

منتجات  ARÇELİKبها الكثير من الفوائد!
تنظيف االسطوانة :تم تطوير هذا البرنامج بشكل خاص للحفاظ على
الصحة ولتنظيف اسطوانة الغسالة( .يجب تشغيل الغسالة وهي فارغة .وال
يجب وضع غسيل بها).
الغسيل الحساس:هذا البرنامج يغسل المالبس الحساسة الخاصة بك دون
أن يجعلها تبلى بحركات غسل رقيقة.
أكتيف  : 40يوصى بهذا البرنامج لغسل المالبس القطنية التي ال ينبغي أن
أيضا يوفر في الطاقة.
تغسل تحت درجات حرارة عالية ،وهو ً
المالبس :هذا البرنامج يغسل المالبس الحساسة الخاصة مثل المالبس
المخملية والتي-شيرت المطبوع عليه وإلخ .دون أن يجعلها تبلى.
الرياضة :هذا البرنامج يغسل مالبسك الرياضية المصنوعة من األلياف
الصناعية الدقيقة والليكرا دون أن يجعلها تبلى باستخدام درجة حرارة
مالئمة.
الغسيل الداكن :هذا البرنامج يغسل المالبس داكنة اللون التي ال تريد أن
تتغير لونها.
الجينز:يتم غسل الجينز بطريقة أكثر صحية مع الحركة الميكانيكية القليلة
وسرعة هذا البرنامج البطيئة.
الليل :يتم غسل الغسيل القطني باستخدام كمية طاقة أقل مع ضوضاء أقل،
ال من
ويتم إنهاء البرنامج بخطوة الشطف ثم اإلنتظار ( )rinse-holdبد ً
الدوران السريع.
البرنامج األوتوماتيكي :يكشف هذا البرنامج عن نوع وكمية الغسيل ثم
يقرر كمية المياه ودرجة الحرارة والسرعة وعدد الشطفات ومدة البرنامج
تلقائيًا بالنيابة عنك.
الغسيل الذكي :يكشف هذا البرنامج عن نوع وكمية الغسيل ثم يقرر كمية
المياه ودرجة الحرارة والسرعة وعدد الشطفات ومدة البرنامج تلقائيًا
بالنيابة عنك.
شطف :يستخدم هذا البرنامج عندما تريد شطف الغسيل بشكل منفصل.
دوران/مضخة:يستخدم هذا للدوران اإلضافي أو لتصريف المياه داخل
الغسالة.
الوظائف اإلضافية:
الغسيل التمهيدي :توفر هذه الوظيفة غسلة إضافية لمالبسك المتسخة بشدة
قبل برنامج الغسيل الرئيسي.
الغسيل السريع :يمكنك توفير الوقت والطاقة من خالل خفض وقت غسل
الغسيل المتسخ قليالً.
مياة إضافية:تقوم هذه الوظيفة بغسل مالبسك بالكثير من الماء.
مضاد التجعد :تضمن هذه الوظيفة الحد األدنى من التجعيد بحيث يمكنك
تسوية مالبسك بسهولة أكثر.
بخار :هذه الوظيفة تخفف من التراب على الغسيل وتزيل جزيئات الرائحة.
المفضالت :يمكنك حفظ البرامج المفضلة لديك من خالل هذه الوظيفة.
درجة االتساخ :تعرض هذه الوظيفة درجة االتساخ للغسيل التي يوصى
لغسلها باستخدام البرنامج المحدد.
مميزات إضافية:
تكنولوجيا الصمت :توفر تشغيل أكثر صمتًا وذلك بفضل التصميم الخاص
للجدار الجانبي.
المقاومة الديناميكية :توفر هذه المقاومة فترة أطول لعمر اآللة وكفاءة في

استخدام الطاقة وذلك بفضل هيكلها الخاص.
رشاش المياه :يزيد أداء الغسل ألعلى مستوى من خالل رش سائل
المنظف على الغسيل.
نظام المنظفات :يمنع هذا النظام الفاقد من المنظفات من أجل توفير
االستخدام الفعال لمواد التنظيف.
نظام التحكم اإللكتروني في المياه :يحسب الكمية المطلوبة من المياه
وفقًا لنوع وكمية الغسيل ويجعل اإلعدادات تلقائية.
نوع الباب :فتحة باب كبيرة جدًا يبلغ قطرها  34سم مما يسمح
بوضع قطع كبيرة من الغسيل مثل برنس الحمام والمالبس الكتانية.
التحكم بالحمولة الغير متوازنة :تسمح هذه الميزة بتشغيل سلس
للغسالة.
السالمة واإلجراءات الوقائية:
نظام األمان للفيضان:هذا النظام يتحقق من كمية المياه التي تأخذها
الغسالة ويمنع فيض المياه التي قد تنشأ في حالة سحب كميات أزيد
من المياه.
قفل األطفال:يمنع تغيير اإلعدادات المحددة عند تشغيل الغسالة.
خرطوم الطوارئ لتصريف المياه:في حالة انقطاع التيار الكهربائي،
يسمح لك هذا الخرطوم بتصريف المياه التي بالغسالة بسهولة في
وعاء.
تكنولوجيا AquaFusion
توفر تكنولوجيا  Aquafusionالمبتكرة بواسطة  Arçelikتنظيفًا
ممتازا:
ً
• تنظيف أكثر فعالية من الغسيل التقليدي عن طريق رش خليط من
المنظفات والماء دوريًا على المالبس بنظام رشاش المياه
• يمنع نظام المنظفات حدوث فاقد من المنظفات ويوفر االستخدام
الفعال لمواد التنظيف.
تكنولوجيا الصمت
واحدة من التطورات الجديدة" ،تكنولوجيا الصمت" ،حيث أن تصميم
الجدار الجانبي الخاص على شكل  ،Sيوفر غسيل فائق الصمت عن
طريق تقليل االهتزاز وضمان العزل الفعال.
المقاومة ديناميكية
تستهلك المقاومة التقليدية طاقة أكبر لتسخين المياه وتتأثر بظروف
المياه الضارة ألنها ليست عليها أي نوع من الطالء .ولكن ،تظل
المقاومة الديناميكية لمدى الحياة ،وتزيد من أداء الغسالة بفضل
الطالء الخاص به.
صحية حتى عند  30درجة
خصيصا،
ً
الغسالة معتمدة عالميًا بشهادة  VDEبالبرنامج الذي وضع
فهي تغسل مالبسك ومالبس طفلك بنسبة صحية تصل إلى 99.9٪
من النظافة وحتى عند درجة حرارة  30درجة.

ماذا يعني ملصق الطاقة هذا؟
لماذا هو ملصق على كل األجهزة الكهربائية؟
وفقًا لقرار وزارة الصناعة ،يجب أن يوضع هذا الملصق على السطح األمامي لجميع األجهزة المنزلية من أي نوع ...
يرجى التحقق من هذه الملصقات من أجل اختيار أفضل غسالة أطباق تناسب متطلباتك.
اعرف الفرق مع  ،Arçelikوقم باختيار الموديل المناسب لك.
ستجد أدناه معلومات مفيدة تساعدك في الحكم على بيانات ملصقات الطاقة.

63109 HIT
يدل هذا على فئة الطاقة للمنتج .فكلما قامت اآللة بمزيد من العمل مع

Ürünün enerji sınıfını gösterir. En çok işi

الطاقةelektrikle
yapabildiği
oranda
dahaكلما
الخاصةazبها.
زادت فئة
استهالك كميات أقل من الطاقة ،كلما
makinenizin enerji sınıfı yükselir. Bu oran

A+++

و""D
الطاقة "A" .هي
 daفئة
أيضا
انخفضت هذه النسبة ،انخفضت ً
األعلىters
yönde değiştikçe
enerji sınıfı
هي أدنى القيم.

aşağı doğru iner. “A” en yüksek, “D” en
düşük değerdir.

األطباق
لغسالة
السنوي
يشير استهالك الطاقة إلى استهالك الطاقة
Enerji
tüketimi,
bulaşık
makinesinin
yılda kaç kilovat elektrik harcadığını
بالكيلووات.
belirtir.

مستوى الضوضاء
سعة الغسيل

Ses seviyesi

194

Yıkama kapasitesi

Kurutma
performansı
bulaşıkların
الغسالة"A" .
األطباق في
أداء التجفيف يشير إلى مدى جودة تجفيف
ne kadar iyi kurutulduğunu belirtir.
هي األعلى و" "Gهي أدنى القيم“A” en yüksek, “G” en düşük değerdir..
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Su tüketimi,
bulaşıkاألطباق
makinesininلغسالة
يشير استهالك المياه إلى استهالك المياه السنوي
yılda kaç lt su harcadığını belirtir.

باللتر.

غسالة األطباق

6384 HC
غسالة األطباق
 8برامج غسيل
 13إعداد للمكان
شاشة LCD
تكنولوجيا محرك BLDC
برنامج الغسل السريع
برنامج الصحة اإلضافية
برنامج أوتوماتيكي
وظيفة نصف الحمولة
أمان المياه
أرفف وأدراج قابلة للتعديل
فئة الطاقة++ A :
استهالك الماءl 10 :
االرتفاع × العرض × الطول (سم)× 85 :
57 × 60
األلوان المتاحة :اسود

WATER
SAFE
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6242 H
غسالة األطباق
 4برامج غسيل
 12إعداد للمكان
 LEDشاشة العرض
برنامج الغسل السريع
وظيفة نصف الحمولة
أمان المياه
أرفف وأدراج قابلة للتعديل
فئة الطاقةA :
استهالك الماءl 15 :
االرتفاع × العرض × الطول (سم):
57 × 60 × 85
األلوان المتاحة :أبيض

طباخ

عداد الوقت

توفير الطاقة والمياه

يمكنك التوفير باستخدام غسالة األطباق.

دع الجهاز ينظيف األطباق بينما توفر أنت  15يومًا في
السنة.

مقارنة بالغسل اليدوي ،تستهلك غسالة األطباق حوالي
مرتين أقل من الطاقة و 10مرات أقل من المياه.
غسيل يدوي (**)

غسالة األطباق

استهالك الطاقة ()kW/h

2,00

*1,05

استهالك المياه (باللتر)

126

13

إذا غسلت األطباق يدويًا ،فستنتهي من  120طقم عشاء
( 140قطعة) في  *106دقيقة.
ولكن؛
بغسل أطباقك في غسالة األطباق:
يمكنك تنظيف  140طقم عشاء وستكون جاهزة في حوالي  30دقيقة.
هذا الحساب واضح:

* قيمة استهالك الطاقة في غسالة األطباق من فئة الطاقة .A
** تم الحصول على هذه النتائج من البحوث التي أجريت بالتعاون مع
جامعة بون واللجنة األوروبية المحلية لصانعي المعدات المحلية.

النظافة والصحة

ألطباق صحية أكثر ...
الغسيل اليدوي
• ال يوفر النظافة الصحية الكافية لألطباق كما أن يدك ستحترق تحت درجة حرارة أكثر من
 40درجة مئوية.
• وقد يحدث لديك آالم في الظهر وأسفل الظهر ألنك تنحني نحو الحوض وبسبب الوقوف لفترة
طويلة.
• قد يكون لديك آالم في المفاصل بسبب التغيير بين الماء الساخن والبارد.
• إذا تركت األطباق تجف على المنضدة ،فقد تتسخ بسبب الغبار،
أو إذا قمت بتجفيفها بمنشفة األطباق قد تنتقل الكائنات الحية الدقيقة من على المنشفة إلى
األطباق الخاصة بك.
ولكن؛
بغسل أطباقك في غسالة األطباق:
• سوف تضمني نظافة صحية بنسبة  99.9٪مع درجات حرارة المياه التي تصل إلى 70
درجة مئوية.
• لن تضطر لديك آالم بالظهر أوبأسفل الظهر حيث أنك ال تقف لفترات طويلة.
• لن تلمسي المنظفات ولن تتأثري بالتغير في درجة حرارة الماء.
• ويمكنك التأكد من التجفيف الصحي دون الحاجة للمس.

( 106دقيقة  30 -دقيقة) ×  280غسلة/بالسنة =  15يومًا
** تم الحصول على هذه النتائج من البحوث التي أجريت بالتعاون مع جامعة
بون واللجنة األوروبية لصانعي األجهزة المحلية.

في ماذا تستخدم هذه الميزات؟
مميزات الطبخ
الطبخ بمساعدة المروحة:
أيضا على
القدرة على تشغيل المروحة والسخانات معًا وبشكل منفصل ،وإمكانية الطبخ في  7أوضاع مختلفة .فبهذه الطريقة ،وهذا يتوقف ً
نوع الطعام ،يصبح الطبخ لذيذ بشكل أفضل بكثير .تفعل هذه الميزة السخان السفلي والعلوي جنبًا إلى جنب مع المروحة التوربينية ،والتي
ال من جانبي الوجبة وتقلل من الوقت المستغرق لطهي الطعام.
تمكن من طهي متجانس على ك ً
خاصية الطهي بالمروحة:
ال من الوقت
تسمح هذه الميزة بطبخ  3أنواع مختلفة من الوجبات دون خلط الروائح وتكون متجانسة في نفس الوقت ،وبالتالي توفر في ك ً
والطاقة .فالهواء المسخن بالمقاوم التوربيني يتم توزيعه بشكل متسا ٍو بين الصواني بمروحة التوربو األمر الذي يجعل كل وجبة مطبوخة
برعاية متساوية .أثناء عملية الطبخ ،الروائح التي تصنع جزيئات الدهون تختلط مع الهواء المنتشر داخل الفرن وتسحب إلى السخان
الموجود بالظهر ثم تحترق هناك .بهذه الطريقة ال تختلط روائح الوجبات مع بعضها البعض.
ميزة الطبخ الثابت:
ال من السخانات العلوية والسفلية بحيث يتم طهي الوجبة من الجانبين بشكل متساوٍ.
يتم تشغيل ك ً
ميزة تعدد الوظائف:
هي ميزة وجود المروحة ،فيمكن تفعيل ميزة الطبخ بمساعدة المروحة وميزة الطبخ الثابت في نفس الوقت .وجود  3مميزات مختلفة بنفس
أيضا على نوع الطعام يمكنك الحصول على طعام ألذ بشكل أفضل بكثير .مع وظيفة الطبخ ثالثي األبعاد التي توجد
الفرن وباإلعتماد ً
ال من السخان ذو المروحة والمروحة الموجودة بالجدار الخلفي من الفرن والسخانات العلوية والسفلية
بالمنتجات متعددة الوظائف ،فإن ك ً
يمكن تشغيلها في نفس الوقت .بهذه الطريقة يتم تحقيق أداء في الطبخ أفضل بكثير فيما يتعلق بمروحة الطبخ التقليدية.
ميزة التجويف المزدوج:
في الفرن ذو التجويف المزدوج تحصلي على قسمين مستقلين ،القسم العلوي به الطبخ الثابت والقسم السفلي أكثر اتساعا وبه ميزة الطبخ
وأيضا يمكنك الطهي في أحد األقسام فقط.
ً
بالمروحة .ويمكنك اختياريًا توفير الوقت بالطهي في القسم العلوي والقسم السفلي في وقت واحد
ميزة الشوي والباب مغلقًا:
تمنع إمكانية الشوي والباب األمامي مغلقًا من تشتت الروائح .كما أنها تجعل اللحم المشوي طريًا ولذيذًا.
خاصية إزالة الثلج:
وهو مثالي في إزالة الثلج عن األغذية المجمدة وجعلها جاهزة للطهي.
مناطق الطهي لألواني:
بفضل الهيكل الحلقي المزدوج ،فإنه يوفر تسخين أكثر قوة ويطهي األطعمة التي تحتاج
لحرارة عالية كما هو مطلوب وبسرعة.
تقنية طهي التدفق المحيطي:
مع تقنية الطهي بالتدفق المحيطي يتم توزيع الحرارة من الجوانب ومن الجدار الخلفي مما يضمن الطهي بشكل متساوي .ويتم
تحقيق نتيجة مثالية خاص ًة في طبخ المعجنات.
• مع التصميم الخاص للجدار الجانبي والخلفي للفرن يوجد تدوير للهواء الساخن بشكل جانبي من أعلى وأسفل الدرج.
• ال تختلط روائح األطعمة مع بعضها البعض .وفي الوقت نفسه ،يمكن طهي البيتزا والكيك وأطباق اللحوم بسهولة.
• يمكن للعميل تفكيك الجدران الجانبية للفرن في أي وقت ويمكن غسلها باليد أو في غسالة االطباق.
• يمكن توفير الطاقة مع إمكانية الطهي على  3صواني في نفس الوقت.
قفل األطفال:
يقفل لوحة تحكم الفرن ،ويمنع من حدوث أخطار عن غير قصد أو بتغيير االطفال إلعدادات الطهي.
الطهي ثالثي األبعاد.
طبخ  3وجبات ،سواء كانت نفس الوجبة أم ال ،وفي الوقت نفسه دون خلط الطعم أو الرائحة مع بعضها البعض.

طباخ

AGG 15111 GX / AGG 15111 GW
بوتاجاز  90سم مع
 4موقد غاز  1 +موقد األواني
بوتاجاز يعمل بالغاز مع الشواية
الشوي والباب مغلق
أمان كامل للغاز
طالء بالمينا سهل التنظيف
زجاج الباب الداخلي سهل التنظيف
إجمالي حجم عام إضافي  144لتر
األرجل القابلة للتعديل
 1درج مطلي بالمينا
 1رف سلك
االرتفاع × العرض × الطول  60 × 90 × 85 :سم
األلوان المتاحة  / Inox :أبيض
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9541 HI / 9541 H
بوتاجاز كهربائي  60سم مع
 3موقد غاز  1 +موقد األواني
موقد متعدد الوظائف به  8وظائف
تقنية طهي التدفق المحيطي
الطهي ثالثي األبعاد
الشوي والباب مغلق
أمان كامل للغاز
طالء بالمينا سهل التنظيف
زجاج الباب الداخلي سهل التنظيف
قضبان متداخلة
حجم كبير  65لتر
األرجل القابلة للتعديل
 2درج مطلي بالمينا
 1رف سلك
فئة الطاقة A :
االرتفاع × العرض × الطول  60 × 60 × 85 :سم
األلوان المتاحة  / Inox :أبيض

في ماذا تستخدم هذه الميزات؟
مميزات لالستخدام
المرتقب
نظام قضيب تليسكوبي:
هذا النظام يسمح بإزالة الصواني على مستوى الرف .تمكنك من التحقق من حالة الوجبة بسهولة مع عدم
الحاجة إلى إخراج الدرج بشكل كامل من الفرن وإذا كانت الوجبة تحتاج المزيد من الطهي ،تمكنك من
وضع الدرج الساخن بأمان وبسهولة مرة أخرى في الفرن.

إزالة الرف السلكي الجانبي:
أيضا هذه الميزة تسهل تنظيف
هذه الرفوف تجعل سحب الصواني من الفرن أسهل مما يوفر الراحة .قابلة لإلزالة وآمنة للغسل في غسالة األطباقً .
الفرن من الداخل.
زر لإلشعال:
يسمح هذا النظام بتشغيل امدادات الغاز واإلشعال في نفس الوقت ويوفر سهولة في االستخدام.
اإلضاءة الداخلية للفرن:
مع اإلضاءة الداخلية للفرن ،يمكنك متابعة طهي الوجبة.
الجزء السفلي مع الدرج:
نادرا مما يضمن
درج واسع وسهل االستخدام ،ويمكن حفظ اكسسوارات الفرن التي تستخدم ً
االستخدام الفعال لمنطقة المطبخ.

االكسسوارات
درج قياسي مطلي بالمينا:
يستخدم عاد ًة لطهي المعجنات.
درج عميق مطلي بالمينا:
تستخدم عادة لطهي اليخنة مثل وجبات الطعام.
درج صغير مطلي بالمينا:
يستخدم للطهي اليومي للطعام.
شبكة سلك داخل الدرج:
تستخدم ليتم وضعها في الدرج .بهذه الطريقة ،فإن الزيت الذي يقطر من الطعام المشوي ال يبقع الفرن .يمكن منع تكون الدخان والروائح عن
طريق ملء كمية صغيرة من الماء في الدرج.
شواية سلك:
توضع أواني خاصة تستخدم في طهي المافن ،والكعك الخ .على الشواية السلك.

في ماذا تستخدم هذه الميزات؟
وظائف طبخ أفران Arçelik
شواية قوية
مثالية ألولئك الذين يريدون الشوي في وقت قصير .مع هذه الميزة،
يمكنك شوي الجزء العلوي للطعام وجعله أكثر قرمشة.

الطبخ الثابت
السخانات العلوية والسفلية تقديم ميزة الطهي التقليدي
المناسب للمعجنات والكعك والمافن والكوكيز.

الشواية السفلى
مثالية للتي ترغب في شوي كمية قليلة من الطعام .مع ميزة
الشواية الصغيرة ،يتم تسخين الجزء األوسط من منتصف السخان
العلوي .وبالتالي يتم منع فقدان طاقة وحرارة ال لزوم له.

الطبخ بمساعدة المروحة
يتم توزيع الحرارة الناتجة عن السخانات العلوية
والسفلية داخل الفرن بالتساوي بمساعدة المروحة.
سيسمح هذا بطبخ وجبات الطعام بشكل متسا ٍو وفي
وقت أقصر.

الطهي ثالثي األبعاد.
يعتبر الطبخ ثالثي األبعاد والذي يقوم بتشغيل كل السخانات التي
بالفرن في نفس الوقت ،هو أحدث جيل من تكنولوجيا الطهي
االحترافي .يتوفر في الطبخ ثالثي األبعاد توزيع الحرارة بالتساوي
مع تشغيل السخانات العلوية والسفلية والتربو في نفس الوقت .بهذه
الطريقة يمكنك طبخ  3وجبات في نفس الوقت دون خلط الطعم أو
الرائحة مع بعضها البعض.
توفير الوقت :التسخين السريع قبل الطهي بالسخان السريخ
األوتوماتيكي (الداعم)
مع ميزة السخان السريع األوتوماتيكي (الداعم) ،يتم تشغيل جميع
السخانات في نفس الوقت ونحصل على الحرارة المطلوبة للطهي في
وقت قصير .وهذا سيوفر  35٪من الوقت الالزم للتسخين قبل الطهي.

التسخين بالمروحة
• يمكن توفير الطاقة مع إمكانية الطهي على  3صواني
في نفس الوقت .يوزع التسخين بالمروحة الحرارة
بشكل متساوٍ ،ويمكن من طهي وجبة كاملة بالتساوي.
شواية fan +
توزع المروحة الحرارة بشكل متسا ٍو داخل الفرن.
بهذه الطريقة ،يمكنك طهي األسماك و خصر
الدجاج أو شرائح لحم الضأن التي لها عصاره من
الداخل وتكون مقرمشة من الخارج.

مميزات للتنظيف
السهل

نتوءات منطقة الطبخ العلوية سهلة التنظيف:
وأيضا تمنع تأثر األسطح الالمعة الزخرفية من فيض وجبات الطعام
ً
نتوءات منطقة الطبخ العلوية منظرها رائع
عليها ويتم تنظيفها بسهولة بفضل تصميمها.
غطاء علوي زجاجي:
الغطاء العلوي الزجاجي ذو مظهر رائع وسهل التنظيف .يمكن بسهولة إزالته من مكانه ألغراض التنظيف.
نظام أمان الغاز للطبخ:
سيتم تفعيل هذا النظام تلقائيًا لمنع تسرب الغاز عندما يخرج اللهب بسبب الفيضان ،أوالرياح أو ألي أسباب
أخرى مما يسمح بالتشغيل اآلمن مع غلق وصالت الغاز.
شاشة رقمية قابلة للبرمجة:
تمكن هذه الساعة من بدء التشغيل التلقائي ووقف عملية الطبخ
دون الحاجة إلى تدخل منك .لذلك ،مع الراحة التي تشعر بها عندما تعلم أن الوجبة ستكون جاهزة في الوقت الذي
تحدده ،سيجعل هذا حياتك أسهل بكثير وسيمكنك من توفير وقتك ألمور أخرى والتخطيط لوقتك بشكل أفضل.
الجدار الخلفي المساعد
مظهرا سيئًا إذا كانت في أماكن صعبة الوصول إليها.
ً
الزيوت التي تتناثر أثناء الطبخ تسبب روائح كريهة وكذلك
المواد الحفازة التي تقلل من تكون الروائح بفضل قدرتها على امتصاص الزيوت
تمكن من سهولة االستخدام وتلغي الحاجة لتنظيف الجدار الخلفي للجزء الخاص بالطبخ والتي من الصعب الوصول إليها.
باب زجاجي داخلي كامل:
زجاج بحجم الباب الداخلي بالكامل يعطي مظهر زخرفي جذاب ،ويمكن من سهولة التنظيف بشكل سلس بفضل سطحه الزجاجي.
أيضا ،تستطيع أن تعرف الوقت الحالي مع هذه الساعة الزخرفية.
ميزة التحذير المسموعة يتم تفعيلها عندما ينتهي وقت الطبخ ،مما يقضي على الحاجة للتحقق من الوقت المتبقي بشكل دوري ويسهل االستخدام.

مالحظات

ماذا يقول ملصق الطاقة هذا؟
لماذا يكون موجودًا على كل األجهزة؟

الرسالة المطبوعة هنا ،تشير إلى فئة الطاقة للمنتج.
تزيد فئة الطاقة اعتمادًا على كيفية استهالكه لكميات أقل من
الكهرباء للقيام بمعظم الوظائف.
إذا تغيرت هذه النسبة في االتجاه المعاكس ،يقلل هذا من فئة
الطاقة "A" .هي األعلى و" "Gهي أدنى القيم.

يعرض استهالك الكهرباء من حيث الكيلوواط في الساعة عندما
يتم تسخين الفرن بدوران الهواء في وضع التوربو.
يعرض استهالك الكهرباء من حيث الكيلوواط في الساعة عندما
يتم تسخين الفرن بدوران الهواء في وضع التوربو.

وفقا لتعليمات وزارة الصناعة ،يجب وضع ملصق الطاقة هذا على السطح
األمامي من كل نوع من األجهزة الكهربائية المنزلية ...
من أجل اختيار الفرن الذي يلبي كل احتياجاتك الخاصة بشكل أفضل ،قم بفحص
هذا الملصق بالتفصيل .سترى الفرق مع  ،Arçelikقم باختيار الموديل المناسب
لك .في الجزء األعلى ،يمكنك أن ترى معلومات تفيدك في تقييم بيانات ملصق
الطاقة بطريقة أفضل.
تحتفظ  Arçelikبالحق في إجراء تعديالت على اللون ،والمظهر ،واالستخدام وعلى المواد المماثلة
للمنتجات المعروضة في الكتالوج.
يرجى االتصال بخدمة عمالء  Arçelikعن طريق  444 0 888للتعرف على التغييرات المحتملة.
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