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محصوالت اکولوکس فقط با ضمانت گلدسایروس

مرکز ارتباط با مشتریان



محافظت از مواد غذایی شما به سبک اکولوکس

یخچال فریزرهای معمــولی به دلیل  عــدم استفاده  از فوم عایق
عــایق بندی ضعیفی مرغــوب  درب  دور  نوارهای  و    منــاسب 
 داشته و در نتیجه کیفیت نگهداری مواد غذایی و سبزیجات تا

  حد چشم گیری پایین می آید

فـــــن آوری از  استفــــاده   با  اکــولوکس  فــریزرهـــای  یخچـــــال   در 
 عــــایق بندی سیکلوپنتان ضریب نفوذ حرارت به حــداقل رسیده و
و غذایی  مواد  باکتریال.  آنتی  درب  دور  نوارهای  وسیله   به 
  سبزیجات تا مدت زمــان باالیی تازگی روز اول را حفظ  می نماید

یخچال فریزرهای  معمولییخچال فریزرهای اکولوکس
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Simple slide shelves Fresh zone drawer
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قفسه های اسالید سادهآبریز بیرون یخچال کشوی منطقه تازه

کشوی منطقه زیر صفر

بدون برفک چراغ ال ای دی جریان هوا

عرض محصول ارتفاع محصول

تکنولوژی Twin Cooling به معنای خنک کننده دوگانه می باشد، در این سیستم با وجود تنها یک کمپرسور از 
دو فن و دو اواپراتور مجزا جهت خنک سازی یخچال و فریزر بصورت جداگانه استفاده می شود. این ویژگی 

امکان نفوذ هوا بین دو محفظه یخچال و فریزر را بطور کامل از بین می برد. 
مزایای زیر را می توان از فواید Twin Cooling دانست. 

 حفظ رطوبت بیشتر در یخچال به دلیل جلوگیری از نفوذ هوای خشک فریزر و در نتیجه حفظ تازگی مواد غذایی 
عدم امکان تالقی بو بین دو محیط.



فریزرهای اکولوکس

مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم استیل
قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی

قفسه های شیشه ای نشکن
یخ ساز دستی و اتوماتیک

 مجهز به کمپرسور کم مصرف
PCM/VCM عملیات فینیشینگ

مجهز به سیستم خنک سازی سریع
مجهز به سیستم گردش هوای چند قسمتی

دارای طراحی بسیار زیبا، جا دار و متناسب با هر نوع سلیقه
نوار دور درب آنتی باکتریال و با قابلیت تعویض آسان

تعبیه ایده آل طبقات درب به جهت استفاده بهینه از فضای داخلی
دارای چرخ های غلتکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم

روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های ال ای دی
سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگردیجیتال و محافظ کمپرسور

مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم استیل
قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی

قفسه های شیشه ای نشکن
یخ ساز ا دستی  و توماتیک

 مجهز به کمپرسور کم مصرف
PCM/VCM عملیات فینیشینگ

مجهز به سیستم خنک سازی سریع
مجهز به سیستم گردش هوای چند قسمتی

دارای طراحی بسیار زیبا، جا دار و متناسب با هر نوع سلیقه
نوار دور درب آنتی باکتریال و با قابلیت تعویض آسان

تعبیه ایده آل طبقات درب به جهت استفاده بهینه از فضای داخلی
دارای چرخ های غلتکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم

روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های ال ای دی
سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگردیجیتال و محافظ کمپرسور
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ELF6NA

ELF6NA

18560

 اتصال بــه آب شــهر همــراه بــا فیلتــر قدرتمنــد،  تصویه اب که در
 هر زمان از شـبانه روز خیالتـان را از بابــت ذخیــره یــخ آســوده

خواهد نمود

یخ ساز  اتوماتیک



آرامش و سکوتتازگی و طراوت

یخچال های اکولوکس

ELR6NA

ELR6NA

مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم استیل
قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی

قفسه های شیشه ای نشکن
 مجهز به کمپرسور کم مصرف

PCM/VCM عملیات فینیشینگ
مجهز به سیستم خنک سازی سریع

مجهز به سیستم گردش هوای چند قسمتی
دارای طراحی بسیار زیبا ، جا دار و متناسب با هر نوع سلیقه

نوار دور درب آنتی باکتریال و با قابلیت تعویض آسان
تعبیه ایده آل طبقات درب به جهت استفاده بهینه از فضای داخلی

دارای چرخ های غلتکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم
 روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های ال ای دی

سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگردیجیتال و محافظ کمپرسور

مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم استیل
قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی

قفسه های شیشه ای نشکن
 مجهز به کمپرسور کم مصرف

PCM/VCM عملیات فینیشینگ
مجهز به سیستم خنک سازی سریع

مجهز به سیستم گردش هوای چند قسمتی
دارای طراحی بسیار زیبا ، جا دار و متناسب با هر نوع سلیقه

نوار دور درب آنتی باکتریال و با قابلیت تعویض آسان
تعبیه ایده آل طبقات درب به جهت استفاده بهینه از فضای داخلی

دارای چرخ های غلتکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم
 روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های ال ای دی

سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگردیجیتال و محافظ کمپرسور
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اکولوکس
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 دارای هفت طبقه با عمق و عرض زیاد و مجهز
 به ریل، جهت سهولت در استفاده از کشوها

 گردش هـــــوا، برای حفظ طــــراوت و تازگـــی مــــواد
  غذایی بدلیل مقدار سرمای مناسب

محفظه فریزر

  المپ های ال ای دی عالوه بر حـرارت کم تـر باعث حفـظ
 بیشـتر تازگـی مـواد غذایـی و افزایش فضای داخلی یخچال
 می شود که دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و

طـول عمـر بیشـتر نسـبت بـه المپ هـای معمولـی اسـت

 المپ های ال ای دی

  اتصال بــه آب شــهر همــراه بــا فیلتــر قدرتمنــد،
 تصفیه اب که در هر زمان از شـبانه روز خیالتـان

را از بابــت ذخیــره یــخ آســوده خواهد نمود

یخ ساز اتوماتیک  صرفـــــه جویی در مصـــــرف انرژی و بدون نیـــــاز به باز
آب به  را  آسان  دسترسی  یخچــــال،  درب   کردن 
 آشامیدنی خنک و با طراوت که از داخل یخچال به

   بیرون انتقال داده شده است

آب سردکن

جذب بوی نامطبوع یخچال
دو عدد تعبیه شده بر روی دیواره های یخچال

ذغال کربن اکتیو
واشر دور درب ضد قارچ و باکتری می باشد و
به لطف فنـــاوری  قــابلیت تعـویض، واشــر دور
درب را مـــی توان به سادگی و آسان تمــیز کرد

 واشر دور درب

، 


