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Automaattisulatuksella varustettu 400 litran jää-pakastinkaappi:

Samsungin uudessa jää-pakastinkaapissa on 57 litraa enemmän säilytystilaa
Samsungin suositun G-sarjan jää-pakastinkaapit ovat entistä tilavampia. Uuden
eristystekniikan ansiosta Samsungin uusissa G-sarjan laitteissa on 14 prosenttia
enemmän säilytystilaa. 200 cm korkeiden mallien tilavuus kasvaa peräti 57 litralla.
Samsung laajentaa G-sarjan jää-pakastinkaappien valikoimaa. Uusi eristystekniikka mahdollistaa
ohuemman ulkokuoren, mikä lisää jääkaappien säilytystilavuutta. Uusi tekniikka tuo 57 litraa
enemmän säilytystilaa 400 litran jää-pakastinmalleihin, mikä on erityisen tervetullut lisätilavuus
lapsiperheiden ja kulinaristien ruoansäilytystarpeisiin.
Automaattisulatus pitää huurteen poissa
Jään muodostuminen lisää usein energiankulutusta. Samsungin uusissa G-sarjan jääpakastinkaapeissa on automaattisulatustoiminto. No Frost -tekniikka ehkäisee jään muodostumista,
jolloin energiaa säästyy ja ruoalle jää enemmän tilaa. Tekniikan ansiosta kaappi hoitaa sulatuksen
automaattisesti. Lisäksi G-sarjan laitteissa on lomatila, joka pitää energiankulutuksen alhaisena
lomamatkalle tai mökille lähdettäessä. Älykäs lomatila sammuttaa jääkaapin, mutta pitää pakastimen
toiminnassa pakastettuja elintarvikkeita varten.
Samsungin uudet, monikäyttöiset jää-pakastinkaapit ovat tyylikkään virtaviivaisia, ja niitä on
saatavana valkoisena, mustana ja teräksisenä. Kaapeissa on ergonomisesti suunniteltu kahva, jolla
oven avaus on vaivattoman helppoa. G-sarjan kaappien sisätilat ovat älykkäästi suunnitellut.
Läpinäkyvät hyllyt ja laatikostot sekä fiksusti sijoitellut LED-valot takaavat täydellisen valaistuksen,
jolloin elintarvikkeet löytyvät helposti.
Tekniset tiedot: Samsungin G-sarjan jää-pakastinkaappeja on saatavana 350–400 litran kokoisina, korkeudet 185–201 cm. Energialuokitukset Gsarjassa A+, A++, A+++. No Frost -automaattisulatus. LED-valot takaavat kirkkaan valaistuksen ja alhaisen energiankulutuksen. Multi Flow -tekniikka
takaa ruoan hyvän säilymisen. Laitteissa on lomatila pitkiä poissaoloja varten. Vesi- ja jääkoneilla varustettuja malleja saatavilla. Värivaihtoehdot:
valkoinen, musta ja teräs. Uusi G-sarjan mallisto saapuu kauppoihin kesäkuun puolivälissä. Hinnat 799–1399 euroa.
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