
מקררים קטלוג



צינון מזון, הפשרה, קירור מהיר וקירור חזק במיוחד – כולם בתא אחסון אחד. 
 תא מבודד במקרר, המאפשר בחירה בין 4 סוגי מצבים אוטומטיים

עם הגדרות טמפרטורה מתאימות והגדרת טמפרטורה ידנית.

בלעדי! 
תא בעל 5 מצבי קירור

התא 
החמישי

מצב קירור חזק במיוחד
מצנן לטמפרטורה של 0°C במהירות שיא.

מצב קירור מהיר  
לטמפרטורה  במהירות  המזון  פריטי  כל  את  מקרר 

המתאימה, תוך שמירה על טריותם. 

מצב צינון מזון 
להשפיע  מבלי   )>  60°C( חמים  מזון  פריטי  מקרר 
על הטמפרטורה ביתר המקרר. מתאים לפריטי מזון 

המוגשים קרים, כגון קינוחים. 

מצב הפשרה
מפשיר מזון קפוא כדי להבטיח חוויית בישול נוחה.

התא 
החמישי

הגדרת טמפרטורה ידנית 
האחסון  בתא  קבועה  טמפרטורה  ידנית  להגדיר  גם  ניתן 
הגמיש. הקפאה עמוקה, הקפאה רכה, קירור חזק או קירור 

בהתאם לצרכים המשתנים. 
הקפאה עמוקה

-18°C
הקפאה רכה

-8°C 
קירור חזק

0°C 
קירור

3 °C

מקרר 5 דלתות



לוח הפעלה עם צג מגע

לשנות  המאפשר  מתוחכם  המגע  צג  עם  הפעלה  לוח 
את הגדרות הטמפרטורה ולעבור בין מצבים שונים על 
פי העדפה. ניתן לבחור בין קוביות קרח קטנות לגדולות. 
מגש  של  עצמי  ניקוי  מצב  לבחור  גם  מאפשר  הלוח 

קוביות הקרח מבחוץ, מבלי לפתוח את דלת המקרר. 

מיועד לצמצם למינימום את פתיחת הדלת, מונע תנודות 
טמפרטורה ושומר על טריות המזון. 

מצבים עקריים:

מצב חופשהחיסכון באנרגיה

הקפאה מהירה
Plasmacluster Ion

 ניקוי מגשייצור קוביות קרח
קוביות הקרח

נעילת לוח השתקת קול
ההפעלה

בר מים “קאראקורי”

מתקן קאראקורי מתקדם למזיגת מים מוסיף אלגנטיות 
למקרר כולו. המילה "קאראקורי" ביפנית משמעה נסתר. 
בר המים "קאראקורי" כולל מנגנון חכם המסתובב ופותח 
עד מכיל  המתקן  בלחיצה.  מים  למזיגת  המתקן   את 
4 ליטרים מים. בר המים "קאראקורי" הוא תא נסתר בדלת 

המקרר, השומר על בר  המים  נקי  מאבק ומחרקים. 

פתיחה 
אוטומטית

מזיגה וסגירה 
אוטומטית

נגיעה



J-Tech Inverter טכנולוגיית
טכנולוגיית J-Tech Inverter של שארפ מאפשרת פעולה שקטה ויציבה של המנוע 
ועל ידי כך לחיסכון ניכר באנרגיה. תודות למנוע אינוורטר עם תפוקה משתנה בעלת 
36 פעימות, מהירות המנוע מותאמת באופן מדויק לתנאים החיצוניים והפנימיים של 

המקרר, המקרר שקט וחיסכוני במיוחד. 

מהירות סיבוב גבוהה
טכנולוגיית J-Tech Inverter מקררת את המזון מהר יותר, במהירות סיבוב גבוהה 

של 4250 סל”ד, מקרר את המזון מהר יותר וחוסך אנרגיה.  

מהירות סיבוב נמוכה
טכנולוגיית J-Tech Inverter עוזרת לחסוך באנרגיה, במהירות סיבוב נמוכה של 

1200 סל”ד, חוסך אנרגיה כאשר המקרר אינו בשימוש או במצב המתנה. 

רעש ורטט נמוכים
הפעלה שקטה, תכונה זו מפחיתה את רעש ההפעלה ב- 50%* 
)2.9 דציבלים( ואת הרטט, ב- 30%* בהשוואה לדגמים רגילים. 

טכנולוגייתחיסכון באנרגיה

טכנולוגיית מונעת זיהום של המזון
בכל  ידועה  טכנולוגיה  היא  שארפ  של   Plasmacluster Ion טכנולוגיית 
העולם, המנטרלת 99% מהחיידקים ו- 97% מנבגי העובש הנישאים באוויר 
בחלל המקרר. טכנולוגיה זו משחררת ריכוז של יונים חיוביים ושליליים לתאי 
המקרר, מונעת את זיהום המזון ושומרת על טריותו למשך זמן ארוך יותר.  

Plasmacluster Ion יעילותה של טכנולוגיית
מלבד פתיחה וסגירה תכופה של דלת המקרר, המזון המגיע מבחוץ לתוך 
המקרר כבר נחשף לחיידקים מזיקים. חשיפה זו עלולה לגרום לזיהום צולב 
מנטרלת   Plasmacluster Ion טכנולוגיית  במקרר.  המזון  פריטי  יתר  של 
רוזאוס,  כגון אי קולי, מיקרוקוקוס לוטאוס, מיקרוקוקוס  חיידקים מזיקים 

אנטרקוקוס פקליס ועובש הגורמים להרעלת מזון. 

קירור אחיד בכל התאים שומר על טריות המזון
טכנולוגיית ActiFresh Hybrid Cooling מקררת את האוויר המגיע 
ממדחס המקרר דרך לוח הקירור ההיברידי. לוח האלומיניום בתוך 
המקרר מקורר ל- 0°C לערך, מקרר את האוויר מהר יותר ומפיץ 

אוויר קר באחידות לכל תאי המקרר. 
טכנולוגיה זו גם הופכת את מולקולות המים הנכנסות לתוך המקרר 
 ActiFresh טכנולוגיית  המזון.  התייבשות  את  ומונעת  ללחות 

Hybrid Cooling שומרת על טריות המזון לאורך זמן.

טכנולוגיית שמירה על טריות המזון 

פחות רעש
*30%
פחות רטט

*50%

הטכנולוגיות המתקדמות בעולם

טכנולוגיית

מוקדם,  תכנון  פי  על  מוגדרים  זמנים  קובע  אשר  ממוחשב  מנגנון 
ניתן  שבת.  חילול  למנוע  בכדי  התרמוסטט  פעולת  להפסקת 

שעות,   40-80 של  לתקופה  הדיגיטאלי  הצג  דרך  להפעילו 
בהתאם לצורך. מנגנון SHARP מהדרין פותח במיוחד 
להלכה  הטכנולוגי  המכון  ע”י  הישראלי  לשוק 

מהנדסי  עם  בשיתוף  הלפרין,  הרב  בראשות 
הייצור  בפס  כבר  מותקן  והוא   ,SHARP

במפעל תחת ביקורת איכות יפנית.

מניעת חילול שבת



קוביות  של  פשוט  ייצור  תהליך  מאפשרת  זו  טכנולוגיה 
קרח. כל שעליכם לעשות הוא למלא מים במכל המים, 
גדולות,  או  קטנות   - הקרח  קוביות  גודל  את  לבחור 

והמקרר מוציא אוטומטית קוביות קרח!

מדפי זכוכית מחוסמת

תאי דלתות גדולים במיוחד

תאי בעל 5 מצבי קירור

להתאמה  בקלות  נשלפים  מהודרים,  זכוכית  מדפי 
מקסימלית לצרכי המשתמש.

אפשרות אחסון רב של בקבוקי שתיה בדלת.

מצבים  סוגי   4 בין  בחירה  המאפשר  במקרר,  מבודד  תא 
הגדרת  או  מתאימות,  טמפרטורה  הגדרות  עם  אוטומטים 

טמפרטורה ידנית.

ייצור אוטומטי של קוביות קרח

מגירות ירקות ופירות גדולות
מגירות עם כיסוי, השומרות על טריות מוצרי מזון 
עתירי לחות כמו ירקות ופירות. התאים המרווחים 

עוזרים גם לאחסן בצורה נוחה את פריטי המזון. 

עיצוב ללא מחיצה
מקרר שארפ 5 דלתות מאפשר לאחסן פריטים גדולים 
ורחבים יותר בקלות בתא המרכזי הענק של המקרר 

שאינו מחולק על ידי מחיצה. 

מגוון תאי הקפאה 
מקרר  עם  ההקפאה,  צרכי  כל  על  העונה  אחסון 
תוכלו לאחסן את המזון הקפוא  שארפ 5 דלתות 
תאי  והגדולים.  הקטנים  ההקפאה  בתאי  בנוחות 
לבחור  לכם  מאפשרים  שונים  בגדלים  הקפאה 
ולאחסן את הפריטים להקפאה על פי גודלם. תאי 
הקפאה בסידור נוח המאפשר למצוא את המקום 

המתאים לכל פריט מזון. 

הנדסת אנוש חכמה



זכוכית 
שחורה

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	 ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

בר "קאראקורי" למזיגת מים 	 
ייצור קוביות קרח אוטומטי 	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

SJ-9831 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

651
180
423

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

זכוכית 
לבנה

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	 ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

SJ-9832 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

651
180
423

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

בר "קאראקורי" למזיגת מים 	 
ייצור קוביות קרח אוטומטי 	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

SJ-9831מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון שחור  SJ-9832מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון לבן 



זכוכית
שחורה

SJ-9731 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

זכוכית
לבנה

SJ-9732 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	 ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי 	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

SJ-9731מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון שחור  SJ-9732מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון לבן 



SJ-9733 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	 ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי 	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

זכוכית
שמנת

SJ-9734 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

זכוכית
כסופה

SJ-9733מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון כסוף  SJ-9734מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שמנת 



זכוכית
שמפניה

SJ-9730 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

 	 J-Tech Inverter טכנולוגיית
 	 Plasmacluster Ion טכנולוגיית
 	ActiFresh Hybrid Cooling טכנולוגיית
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
תא אחסון גמיש בעל חמישה מצבי קירור 	 
לוח הפעלה עם צג מגע על הדלת החיצונית 	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

ייצור קוביות קרח אוטומטי	 
 	 LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורת

לבנות חסכוניות בחשמל
מערכת הפגת ריחות 	 
מנגנון נעילת ילדים	 

בז׳

SJ-9630SL/WH/BG דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

661
180
433

48תא גמיש

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

90.8
185
79.6

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

נירוסטה

לבן

SJ-9630SL/WH/BGמקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון נירוסטה, לבן, בז׳  SJ-9730מקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שמפניה 



מקרר    4 דלתות

מקרר 4 דלתות FREE SPACE ללא מחיצה אמצעית -

תאי דלתות גדולים במיוחד
מאפשרים אחסון רב של בקבוקי 

שתייה בדלת, כולל מקום למיכלי גלון 
ועוד 5 תאים נוספים

מגירת מצוננים

יצרן קוביות קרח חשמלי
4 אפשרויות ליצור קוביות קרח

טמפרטורה של 0-3°C לצינון
מוצרי חלב, בשר, דגים ומשקאות קלים

LED נוריות
המאירות את פנים המקרר

באור חזק

חדשנות שמציבה סטנדרט חדש במטבח

5 מגירות הקפאה שקופות
תא הקפאה נוח וגדול, מחולק ל-5 
מגירות שקופות הנעות על גלגלים, 

לחלוקה חכמה ואחסון נוח

מגירות לפירות וירקות
2 מגירות ענקיות לאחסון פירות וירקות, 
ממוזגות בטמפרטורה מדודה לשמירה 

על טריות

חלל פנימי ענק ללא מחיצה עם מדפי 
זכוכית מהודרים ומתכווננים

מדפי זכוכית מחוסמת

דלתות לחדשנות באחסון תכנון פנימי - לפתוח 4 



הודות ל-2 הדלתות הנפתחות ב"פתיחה צרפתית", אנו מקבלים תא קירור עם חלל 
פנימי רחב ללא מחיצה - Free Space, המאפשר הכנסת תבניות וכלים גדולים בנוחיות 
מרבית. מכיוון שתא הקירור למעלה, מתאפשרת הכנסת המזון והוצאתו ללא צורך 
להתכופף. תאי הדלת מרווחים עד כדי כך שאפשר לאחסן בהם בקבוקים גדולים. תא 
ההקפאה נוח וגדול מאוד עם 2 דלתות ומחולק ל-5 מגירות שקופות הנעות על גלגלים, 
לחלוקה חכמה ולאחסון יעיל ונוח של המזון. נוריות LED מפיצות אור חזק בתוך המקרר 
ומאפשרות לבחון את תכולתו ולהוציא ממנו פריטים בקלות. דלתות המקרר קטנות 

וקלות כך שקל ונוח לפתוח ולסגור אותן. 

מגירות ממוזגות 
מגירות ענקיות לפירות וירקות, 

ממוזגות בטמפרטורה מדודה עם פס אטימה 
לשמירה על טריות הפירות והירקות

מדפי זכוכית מתכווננים
מספר גדול של מסילות בדפנות תא המזון, 
המאפשר להתאים בקלות את גובה המדפים

חלל פנימי ענק
לאחסון נוח של כלי הגשה גדולים

יצרן קרח חשמלי
מערכת ייצור קרח אוטומטית המייצרת 4 
סוגי קוביות קרח: קוביות צלולות בגודל 
רגיל, קוביות צלולות גדולות, קוביות קרח 

רגילות וקוביות גדולות
*בדגמי פרימיום

מגירות הקפאה עמוקות
מגירות עמוקות במיוחד 

לאחסון של מוצרי מזון רבים

מגירת מצוננים
0-3°C טמפרטורה של

לצינון מוצרי חלב, בשר, דגים ומשקאות קלים

תאי דלתות גדולים במיוחד
מאפשרים אחסון רב של בקבוקי שתייה בדלת, 

כולל מקום למיכלי גלון ועוד 5 תאים נוספים

5 מגירות הקפאה שקופות
תא הקפאה נוח וגדול, מחולק ל-5 מגירות 
שקופות הנעות על גלגלים, לחלוקה חכמה 

ואחסון נוח

הנדסת אנוש חכמה
בעיצוב עתידני



TOUCH פאנל הפעלה חדשני מזכוכית בטכנולוגיית

לוח ההפעלה בטכנולוגיית TOUCH ממוקם בחלקו 
החיצוני של תא הקירור, מאפשר שליטה נוחה 
 ,Plasmacluster Ion ומהירה בפונקציית ההפעלה
מצב הפעלה חסכוני, ייצור קרח, ניקוי מגש קרח, 
הקפאה מהירה, בקרת הורים, מצב חופשה, חיווי 

התראת טמפרטורות וכיוון דרגת טמפרטורה.

עיצוב חדשני 

מקרר 4 דלתות עם תא הקפאה תחתון בגימור 
זכוכית וצבע בדלת חלקה במראה יוקרתי. הדלת 
חלקה למראה אלגנטי ויוקרתי המפאר כל מטבח.

אטימת דלתות מוחלטת

 SHARP מערכת התאורה הפנימית החדשנית של
כוללת עד 48 נוריות LED המאירות את פנים המקרר 
באור חזק, ומאפשרות לבחון את תוכן המקרר 
ולמצוא בקלות את הפריטים הדרושים. כדי למקד 
את התאורה במקומות הנכונים, האורות מכוונים 
במדויק כך שיאירו היטב את התאים הפנימיים, מבלי 

לסנוור את המשתמש.

תאורת LED פנימית

טכנולוגיית SHARP מהדרין למניעת חילול שבת
מנגנון ממוחשב אשר קובע זמנים מוגדרים על פי תכנון מוקדם, להפסקת פעולת 

התרמוסטט בכדי למנוע חילול שבת.
ניתן להפעילו דרך הצג הדיגיטאלי לתקופה של 40-80 שעות, בהתאם לצורך. 
מנגנון SHARP מהדרין פותח במיוחד לשוק הישראלי ע"י המכון הטכנולוגי להלכה 
בראשות הרב הלפרין, בשיתוף עם מהנדסי SHARP, והוא היחיד שמותקן כבר 

בפס הייצור במפעל תחת ביקורת איכות יפנית.

SHARP הוא סמל מסחרי של תאגיד Plasmacluster Ion

Plasmacluster עםPlasmacluster ללא

PLASMACLUSTER ION  טכנולוגיית

מערכת ה-Plasmacluster Ion הבלעדית של SHARP מנטרלת 
ביעילות בקטריות ונבגי עובש הנישאים בחלל המקרר. יונים חיוביים 
ושליליים, אשר משתחררים מפתחי אוורור בתוך המקרר, משפיעים 
על קרומי התא של הבקטריות ומעכבים את התחלקות התאים.

ניטרול הבקטריות והחיידקים שומר על טריות המזון לאורך זמן ומפוגג את 
הריחות במקרר.

*בדגמי פרמיום

טכנולוגיית הקירור ההיברידית משלבת שתי שיטות קירור: האחת - קירור 
אקטיבי, אוויר מצונן ולח מוזרם אל כל רחבי המקרר מלמעלה, כדי להגן על 
המזון. השנייה - קירור פסיבי עוצמתי באמצעות לב היברידי גדול ורחב במיוחד, 
המקורר לטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס בקירוב ומעניק עוצמת קור גבוהה 
וקבועה במקרר. מערכת הקירור המשולבת מונעת יובש, קירור בלתי אחיד 

וקירור יתר, ומסייעת בשמירה על טריות המזון.

טכנולוגיית J-Tech Inverter של שארפ מאפשרת 
פעולה שקטה ויציבה של המנוע ועל ידי כך לחיסכון 
ניכר באנרגיה. תודות למנוע אינוורטר עם תפוקה 
משתנה בעלת 36 פעימות, מהירות המנוע מותאמת 
באופן מדויק לתנאים החיצוניים והפנימיים של 

המקרר, המקרר שקט וחיסכוני במיוחד. 

J-Tech Inverter טכנולוגיית

עיצוב חדשני ושיא הטכנולוגיה

Super HYBRID טכנולוגיית



 תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות LED לבנות	 
חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
התקן הקפאה מהירה	 
יצרן קוביות קרח חשמלי, 4 סוגי קוביות קרח	 
ניקוי עצמי של מגש הקרח	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
ציפוי זכוכית בגוון אפור	 
 	)0-3°C( מגירת צינון

תאי אחסון בדלתות	 
5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 
מצב חופשה	 
מנגנון נעילה בפני ילדים	 
ידיות חלקות שקופות עם תאורה	 

זכוכית
בגוון אפור

SJ-8910 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

610
 209
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות LED לבנות	 
חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
התקן הקפאה מהירה	 
יצרן קוביות קרח חשמלי, 4 סוגי קוביות קרח	 
ניקוי עצמי של מגש הקרח	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון

תאי אחסון בדלתות	 
 5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 
ידיות חלקות שקופות עם תאורה	 
מצב חופשה	 
מנגון נעילה בפני ילדים	 

מפרט טכני

SJ-8911 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

610
 209
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

זכוכית
בגוון שחור

SJ-8910מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון אפור  SJ-8911מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שחור 



 תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות LED לבנות	 
חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
התקן הקפאה מהירה	 
יצרן קוביות קרח חשמלי, 4 סוגי קוביות קרח	 
ניקוי עצמי של מגש הקרח	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 

ציפוי זכוכית בגוון בז׳	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון בדלתות	 
5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 
מצב חופשה	 
מנגנון נעילה בפני ילדים	 
ידיות חלקות שקופות עם תאורה	 

זכוכית
שמנת

SJ-8913 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

610
 209
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 	LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות 
לבנות חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
יצרן קוביות קרח חשמלי, 4 סוגי קוביות קרח	 
ניקוי עצמי של מגש הקרח	 
התקן הקפאה מהירה	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות	 

בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון בדלתות	 
5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 
מצב חופשה	 
מנגנון נעילה בפני ילדים	 
ידיות חלקות שקופות עם תאורה	 

מפרט טכני

SJ-8912 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

610
 209
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

זכוכית
בגוון לבן

SJ-8912מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון לבן  SJ-8913מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שמנת 



 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה שקטה 	 
וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

פנימי
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות )תצורת חלת דבש/ננו(	 

בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

זכוכית
שמנת

זכוכית
שחורה

זכוכית
לבנה

SJ-8720BK/WH/BG דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 217
398

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
 183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

SJ-8720BK/WH/BGמקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון שחור, לבן, שמנת 



 	LED תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות 
לבנות חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
התקן הקפאה מהירה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון בדלתות	 
5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 

מפרט טכני

SJ-8802 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 214
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

זכוכית
בגוון לבן

 תאורה פנימית חזקה הכוללת נורות LED לבנות	 
חסכוניות בחשמל

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

TOUCH חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון בדלתות	 
5 מגירות הקפאה שקופות לאיחסון יעיל ונוח	 

מפרט טכני

SJ-8801 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 214
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

זכוכית
בגוון שחור

SJ-8802מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון לבן  SJ-8801מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שחור 



 תאורה פנימית חסכונית באנרגיה הכוללת נורות 	 
LED לבנות 

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל	 

הפעלה חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
מערכת הפגת ריחות	 

בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון רחבים בדלתות	 
מצב חופשה 	 
מנגנון נעילה בפני ילדים	 
לחצן ECO להפעלת מצב חיסכון בחשמל 	 

זכוכית
נירוסטה

מפרט טכני

SJ-8710 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 214
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

SJ-8710מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון נירוסטה

 תאורה פנימית חסכונית באנרגיה הכוללת נורות	 
LED לבנות 

לחצן ECO להפעלה במצב חסכוני בחשמל 	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל	 

הפעלה חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
מערכת קירור היברידית	 
 	Plasmacluster Ion מערכת טיהור אוויר
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
תאי אחסון רחבים בדלתות 	 
מצב חופשה	 
מנגנון נעילה בפני ילדים 	 
לחצן ECO להפעלת מצב חיסכון בחשמל  	 

נירוסטה 
מושחרת

SJ-8711 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 214
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

B דירוג אנרגטי

מפרט טכני

SJ-8711מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון נירוסטה מושחרת 



 מדחס J-TECH Inverter לקירור אחיד, 	 
פעולה שקטה וחסכון באנרגיה

 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
טכנולוגיית קירור היברידית 	 
טכנולוגיית SHARP  מהדרין	 
חלל פנימי ענק	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
מגירות ממוזגות לפירות וירקות	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 

מגירת מצוננים	 
 	 LED תאורת
עיצוב חדשני	 
פאנל הפעלה דיגיטאלי	 
התראה קולית לדלת פתוחה 	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
 	)0-3°C( מגירת צינון

נירוסטה
גרפיט

מפרט טכני

SJ-8695 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
214
401

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

SJ-8695מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון נירוסטה גרפיט



שחור

 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, 	 
פעולה שקטה וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל	 

הפעלה חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
מערכת הפגת ריחות	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

בז'

מפרט טכני

SJ-8620 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 217
398

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
 183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

SJ-8620מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון בז׳

 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה שקטה 	 
וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

SJ-8620 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 217
398

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
 183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

SJ-8620מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון שחור



 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה שקטה 	 
וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

לבן

SJ-8620 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 217
398

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה שקטה 	 
וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל הפעלה 	 

חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

סילבר

SJ-8620 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

615
 217
398

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
183
77.1
93

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

SJ-8620מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון סילבר SJ-8620מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות בגוון לבן



מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה 	 
שקטה וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל 	 

הפעלה חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

נירוסטה
גרפיט 

SJ-8595 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

573
217
356

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
173
77.1
93

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, פעולה	 
שקטה וחסכון באנרגיה

תאורה פנימית חזקה וחסכונית, נורות LED לבנות	 
 סמלים ואייקונים ידידותיים למשתמש בפנל	 

הפעלה חיצוני
מגירת פירות וירקות עם אטימה מעולה	 
מערכת קירור היברידית	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מערכת הפגת ריחות	 
בקרת טמפרטורה	 
מדפי זכוכית מתכווננים	 
 	)0-3°C( מגירת צינון
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
5 מגירות הקפאה שקופות	 
תאי אחסון בדלתות	 

סילבר

מפרט טכני

SJ-8520SL/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

573
217
356

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

89
173
77.1
93

A דירוג אנרגטי

לבן

SJ-8520SL/WHמקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון לבן וסילבר SJ-8595מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות בגוון נירוסטה גרפיט



מנוע אינוורטר לקירור אחיד פעולה שקטה וחיסכון 	 
באנרגיה 

טכנולוגיית plasmacluster Ion מנטרלת ביעילות 	 
בקטריות ונבגי עובש הנישאים בחלל המקרר.

מדפי זכוכית רחבים מהודרים הנשלפים בקלות  	 
תאורת LED פנימית חזקה 	 
לחצן ECO לחיסכון בחשמל 	 
חלל פנימי רחב ללא מחיצה 	 
מקפיא תחתון עם 4 מגירות ו- 2 תאים 	 
תאי איחסון נוחים בדלת 	 
מגירת מצננים בטמפרטורה של 0-3 מעלות לצינון 	 

מוצרי חלב, בשר או משקאות 
מגירת פירות וירקות עם אטימה 	 
בקרת טמפרטורה 	 
מערכת הפגת ריחות 	 
פאנל הפעלה חיצוני 	 
ידית פנימית כחלק מהדלת 	 

SJ-8420 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ ברוטו
סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

472
401
133
268

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
180
70
85

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

מנוע אינוורטר לקירור אחיד פעולה שקטה וחיסכון 	 
באנרגיה 

טכנולוגיית plasmacluster Ion מנטרלת ביעילות 	 
בקטריות ונבגי עובש הנישאים בחלל המקרר.

מדפי זכוכית רחבים מהודרים הנשלפים בקלות  	 
תאורת LED פנימית חזקה 	 
לחצן ECO לחיסכון בחשמל 	 
חלל פנימי רחב ללא מחיצה 	 
מקפיא תחתון עם 4 מגירות ו- 2 תאים 	 
תאי איחסון נוחים בדלת 	 
מגירת מצננים בטמפרטורה של 0-3 מעלות לצינון 	 

מוצרי חלב, בשר או משקאות 
מגירת פירות וירקות עם אטימה 	 
בקרת טמפרטורה 	 
מערכת הפגת ריחות 	 
פאנל הפעלה חיצוני 	 
ידית פנימית כחלק מהדלת 	 

SJ-8430 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ ברוטו
סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

472
401
133
268

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
180
70
85

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

נירוסטה
נירוסטהמושחרת

SJ-8420מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות בגוון נירוסטה SJ-8430מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות בגוון נירוסטה מושחרת



דלתות זכוכית בגוון שחור	 
מנוע אינוורטר לקירור אחיד פעולה שקטה וחיסכון 	 

באנרגיה 
טכנולוגיית plasmacluster Ion מנטרלת ביעילות 	 

בקטריות ונבגי עובש הנישאים בחלל המקרר.
מדפי זכוכית רחבים מהודרים הנשלפים בקלות  	 
תאורת LED פנימית חזקה 	 
לחצן ECO לחיסכון בחשמל 	 
חלל פנימי רחב ללא מחיצה 	 
מקפיא תחתון עם 4 מגירות ו- 2 תאים 	 
תאי איחסון נוחים בדלת 	 
מגירת מצננים בטמפרטורה של 0-3 מעלות לצינון 	 

דלתות זכוכית בגוון שמפניה	 
 מנוע אינוורטר לקירור אחיד פעולה שקטה 	 

וחיסכון באנרגיה 
טכנולוגיית plasmacluster Ion מנטרלת ביעילות 	 

בקטריות ונבגי עובש הנישאים בחלל המקרר.
מדפי זכוכית רחבים מהודרים הנשלפים בקלות  	 
תאורת LED פנימית חזקה 	 
לחצן ECO לחיסכון בחשמל 	 
חלל פנימי רחב ללא מחיצה 	 
מקפיא תחתון עם 4 מגירות ו- 2 תאים 	 
תאי איחסון נוחים בדלת 	 
מגירת מצננים בטמפרטורה של 0-3 מעלות לצינון 	 

מוצרי חלב, בשר או משקאות 
מגירת פירות וירקות עם אטימה 	 
בקרת טמפרטורה 	 
מערכת הפגת ריחות 	 
פאנל הפעלה חיצוני 	 
ידית פנימית כחלק מהדלת 	 

מוצרי חלב, בשר או משקאות 
מגירת פירות וירקות עם אטימה 	 
בקרת טמפרטורה 	 
מערכת הפגת ריחות 	 
פאנל הפעלה חיצוני 	 
ידית פנימית כחלק מהדלת 	 

SJ-8435 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ ברוטו
סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

472
401
133
268

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
180
70
85

A דירוג אנרגטי

SJ-8435 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ ברוטו
סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

472
401
133
268

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
180
70
85

A דירוג אנרגטי

מפרט טכנימפרט טכני

זכוכית
שחורה

זכוכית
שמפנייה

SJ-8435מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון
דלתות זכוכית בגוון שמפנייה SJ-8435מקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דלתות זכוכית בגוון שחור



מקרר 2 דלתות

מדחס אינוורטר J-TECH יעיל
מדחס J-Tech Inverter יעיל עם תפוקה משתנה 

בעל 36 פעימות לפעולה שקטה וחסכונית יותר. 

EXTRA COOL
למקררי האינוורטר J-TECH של שארפ פונקציית 
ומשקאות  מזון  לקרר  שמטרתה  נוסף  קירור 

במהירות רבה מבלי להקפיא אותם.

הקפאה מהירה 
כ-132  הוא  קרח  ליצירת  הממוצע  שהזמן  בעת 
החדשה  המהירה  ההקפאה  פונקציית  דקות, 
במקררי שארפ - מכינה קרח מוכן להגשה ב-93 

דקות בלבד.

מערכת הפשרה חכמה
המערכת החסכונית באנרגיה, משתמשת בחיישנים 
כדי לאתר קרחונים ומפשירה את המקפיא באופן 

אוטומטי לפי הצורך.

מגירת צינון
בטמפרטורה  ונשארת  לשימוש  נוחה  זו  מגירה 
כגון  עדינים  מזונות  על  לשמור  מנת  על  נמוכה, 

גבינות ומתאבנים טריים.

מערכת קירור היברידית 
מזרימה  שארפ  של  ההיברידית  הקירור  מערכת 
המקרר  מאחורי  הנמצא  ההיברידי  מהלב  אויר 

כל  אל  לזרום  והמצונן  הלח  לאוויר  ומאפשרת 
התאים.

קירור עקיף ועדין זה מונע קירור לא שווה וקירור 
יתר וכמו כן מונע ממזון להתייבש.

Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
טכנולוגית Plasmacluster של שארפ מטהרת את 

האוויר בתוך המקרר.
מערכת ייחודית זו, מסירה חיידקים ועובש הנישא 
באוויר בכדי לשמור על המזון המקורר לתקופות 

זמן ארוכות יותר.
Plasmacluster Ion - הינו סימן מסחרי רשום של 

תאגיד שארפ

 SLIDE & GET
מדף גלישה על מסילות לגישה נוחה אל פריטים 

הממוקמים באחורי המקרר. 

צג בקרה
בתוך  המשתמש  לנוחיות  ממוקם  הבקרה  צג 
את  לכוון  שמאפשר  מה  יד,  ובהישג  המקרר 
הטמפרטורה מבלי להזיז פריטים שנמצאים על 

המדף או לנסות להגיע לעומק המקרר.

עיצוב מבריק 
הדגמים הללו מתאפיינים בעיצוב חדשני ובמראה 
מלא  באורך  ידיות  ובעלת  מבריקה  נירוסטה 

המוסיפות סגנון ונוחות לשימוש.

זמן להכנת קרח ב-93 דקות בממוצע



מקפיא ייחודי עם שני מדפים, מגירת אחסון, ICE MAKER נייד.

 EXPRESS FREEZING הקפאת מזון טרי במהירות. 

 EXPRESS COOL קירור מהיר של משקאות ומזון ב–30 דקות בלבד.

EXTRA
COOL

מגירת אחסון לנוחיות מרבית

ICE MAKER נייד

מדפי זכוכית

SJ-3355SJ-3360SJ-3350SJ-4355SJ-4360 *דגמים:

GRAND SERIES סדרת



מגה מקרר - מגה אחסון 

תכירו את המגירה שנותנת אפשרות בחירה - מגירת - EXTRA COOL של שארפ! 
המגירה מאפשרת להתאים את הטמפרטורה לשלושה מצבים: 

 .2-3°C מגירת מצוננים - טמפ' בין
  .2-6°C מגירה בהתאם לטמפ' המקרר- טמפ' בין

 .0°C קירור עוצמתי של - EXTRA COOL

SJ-3355SJ-3360SJ-3350SJ-4355SJ-4360 *דגמים:



בלעדי!!!! מנגנון חדש ממוחשב המפעיל את מערכת הקירור בלי תלות והפעלה של החיישנים ומבלי 
להפעיל את התאורה וצלילי הלחצנים במקרר. הטמפרטורה במקרר ניתנת לכיוון לפני הפעלת מצב 
השבת. ניתן להפעיל את המנגנון דרך הצג הדיגיטאלי לתקופה של 40-80 שעות. מנגנון שארפ גלאט 
פותח במיוחד לשוק הישראלי ע"י ראלקו בשיתוף עם מהנדסי שארפ ובאישור משמרת השבת זהו 

המנגנון היחיד המותקן בפס היצור במפעל תחת ביקורת איכות יפנית.
'שארפ גלאט' נותן מענה מושלם ופותר באופן מוחלט את כל הנידונים והשאלות ההלכתיות הקיימות 
במקררים ובכך הופך את השימוש במקרר בשבת לגלאט וללא שום פקפוק באישור משמרת השבת.

SHARP הוא סמל מסחרי של תאגיד Plasmacluster Ion

Plasmacluster עםPlasmacluster ללא

SJ-3355SJ-3360SJ-3350SJ-4355SJ-4360 *דגמים:

SHARPטכנולוגיית                גלאט למניעת חילול שבת

טכנולוגיית

מערכת ה-Plasmacluster Ion הבלעדית של SHARP מנטרלת ביעילות בקטריות 
משתחררים  אשר  ושליליים,  חיוביים  יונים  המקרר.  בחלל  הנישאים  עובש  ונבגי 
מפתחי אוורור בתוך המקרר, משפיעים על קרומי התא של הבקטריות ומעכבים את 
התחלקות התאים. ניטרול הבקטריות והחיידקים שומר על טריות המזון לאורך זמן 

ומפוגג את הריחות במקרר.

PLASMACLUSTER ION



סדרת מקררי ה-GRAND SERIES החדשה של שארפ עם ה-MEGA FREEZER הבלעדי: 
מקפיא ענק שבו ICE MAKER נייד, 2 מדפי זכוכית גדולים מודולריים ומגירת אחסון ענקית לסידור אופטימלי 
 J-TECH מנוע ,SUPER HYBRID חזקה, טכנולוגיית קירור LED של המוצרים במקפיא. למקררים בסדרה תאורת

INVERTER מנטרל ריחות בטכנולוגיית PLASMACLUSTER ומנגנון שבת מחמיר במיוחד. 
הסדרה מגיעה בגימור זכוכית וצבע ובעיצוב חדשני ומפתיע! 

מקררי הסדרה הם השילוב המושלם בין נוחות, עיצוב מופלא וטכנולוגיה מתקדמת.

SJ-3355SJ-3360SJ-3350SJ-4355SJ-4360 *דגמים:



 	 Ice maker מקפיא ענק במיוחד: 178 ליטר, הכולל
נייד + 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

 	 Ice maker מקפיא ענק במיוחד: 163 ליטר, הכולל
נייד + 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

זכוכית
סילבר

זכוכית
סילבר

זכוכית
לבנה

זכוכית
לבנה

זכוכית
שחורה

זכוכית
שחורה

SJ-4360SL/WH/BG דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

600
178
422

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

86
187
74
90

A דירוג אנרגטי

SJ-4355SL/WH/BG דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

558
163
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

82
187
74
86

A דירוג אנרגטי

מפרט טכנימפרט טכני

SJ-4360SL/WH/BGמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליוןSJ-4355SL/WH/BGדלתות זכוכית בגוון שחור, סילבר, לבן

דלתות זכוכית בגוון שחור, סילבר, לבן



 	Ice maker מקפיא ענק במיוחד: 163 ליטר, הכולל 
נייד + 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

SJ-4650SL/WH/BG דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

517
163
354

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

82
177
74
86

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

זכוכית
סילבר

זכוכית
לבנה

זכוכית
שחורה

SJ-4650SL/WH/BGמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות זכוכית בגוון שחור, סילבר ולבן

נירוסטה

לבן

SJ-3360SL/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

600
178
422

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

86
187
74
90

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

 מקפיא ענק במיוחד: 178 ליטר, הכולל Ice maker נייד	 
+ 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

SJ-3360SL/WHמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן ונירוסטה



 מקפיא ענק במיוחד: 163 ליטר, הכולל Ice maker נייד	 
+ 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

נירוסטה

לבן

SJ-3355SL/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

558
163
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

82
187
74
86

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

SJ-3355SL/WHמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן ונירוסטה

שחור

לבן

 	Ice maker מקפיא ענק במיוחד: 163 ליטר, הכולל 
נייד + 2 מדפי זכוכית + מגירה לאחסון מרבי.

תאורת LED חזקה במיוחד במקרר ובמקפיא.	 
 	.Super hybrid טכנולוגיית הקירור
 	J-tech inverter מנוע אינוורטר בטכנולוגיית
בקרת טמפרטורה אלקטרונית על צג המקפיא	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

SJ-3350SL/BK/BG/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

517
163
354

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

82
177
74
86

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

נירוסטה

בז׳

SJ-3350SL/BK/BG/WHמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון נירוסטה, לבן, שחור בז׳



מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד	 
 	Multi Air Flow טכנולוגיית קירור
בקרת טמפרטורה אלקטרונית	 
מדפי זכוכית	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
Plasmacluster לניטרל חיידקים	 
צג הפעלה על הידית	 
התראת דלת פתוחה	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מפרט טכני

SJ-5777 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

587
152
435

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

A דירוג אנרגטי

זכוכית
סילבר

מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד	 
 	Multi Air Flow טכנולוגיית קירור
בקרת טמפרטורה אלקטרונית	 
מדפי זכוכית	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
Plasmacluster לניטרל חיידקים	 
צג הפעלה על הידית	 
התראת דלת פתוחה	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

מפרט טכני

SJ-5777 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

587
152
435

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

A דירוג אנרגטי

זכוכית
שחורה

SJ-5777מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות זכוכית בגוון שחור SJ-5777מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות זכוכית בגוון סילבר



מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה 	 

במיוחד
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
 	Plasmacluster מנטרל ריחות

מפרט טכני

SJ-3835 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

586
150
436

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

B דירוג אנרגטי

נירוסטה

SJ-3835מקרר 2 דלתות עם תא הקפאה עליון
דלתות בגוון נירוסטה



מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

סילבר

מפרט טכני

SJ-3830 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

586
150
436

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

B דירוג אנרגטי

מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

בז׳

מפרט טכני

SJ-3830 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

586
150
436

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

B דירוג אנרגטי

SJ-3830מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון בז׳ SJ-3830מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות בגוון סילבר



מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

שחור

מפרט טכני

SJ-3830 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

586
150
436

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

B דירוג אנרגטי

מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

לבן

מפרט טכני

SJ-3830 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

586
150
436

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
185
73.5
84

B דירוג אנרגטי

SJ-3830מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן SJ-3830מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות בגוון שחור



מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

שחור

מפרט טכני

SJ-3750 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

545
150
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
175
73.5
84

B דירוג אנרגטי

מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

סילבר

מפרט טכני

SJ-3750 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

545
150
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
175
73.5
84

B דירוג אנרגטי

SJ-3750מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון סילבר SJ-3750מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות בגוון שחור



מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

לבן

מפרט טכני

SJ-3750 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

545
150
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
175
73.5
84

B דירוג אנרגטי

מערכת קירור היברידית	 
מנגנון הפגת ריחות	 
תאורת LED פנימית חזקה במיוחד	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים	 
תאי דלת גדולים	 
 	Plasmaclaster Ion טכנולוגיית
מגירת 0° 	 
מערכת טיהור אוויר	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 

בז׳

מפרט טכני

SJ-3750 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

545
150
395

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

80
175
73.5
84

B דירוג אנרגטי

SJ-3750מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן SJ-3750מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות בגוון בז׳



SJ-2275 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

474
120
354

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

70
177
72
74

A דירוג אנרגטי

נירוסטה

מפרט טכני

SJ-2275מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון נירוסטה

SJ-2269WH/BG/SL דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

473
120
353

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

70
177
72
74

A דירוג אנרגטי

סילבר

בז'

לבן

מפרט טכני

SJ-2269WH/BG/SLמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן, בז׳, סילבר

מקרר 2 דלתות
טכנולוגיית קירור היברידית 	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
 	Nano Deodorizer
תאים לשימוש יומיומי נוח	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים חדש	 
תאי דלת גדולים	 
מגש קרח	 
מדחס J-tech Inverter - לקירור אחיד ולחסכון 	 

באנרגיה

מקרר 2 דלתות
טכנולוגיית קירור היברידית 	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
 	Nano Deodorizer
תאים לשימוש יומיומי נוח	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים חדש	 
תאי דלת גדולים	 
מגש קרח	 
מדחס J-tech Inverter - לקירור אחיד ולחסכון 	 

באנרגיה



סילבר

לבן

SJ-2267WH/SL דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

441
119
322

מידות חיצוניות בס"מ
רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

70
167
72
74

A דירוג אנרגטי

מפרט טכני

מקרר 2 דלתות
טכנולוגיית קירור היברידית 	 
טכנולוגיית SHARP מהדרין	 
 	Nano Deodorizer
תאים לשימוש יומיומי נוח	 
מדפי זכוכית	 
מגש ביצים חדש	 
תאי דלת גדולים	 
מגש קרח	 
מדחס J-tech Inverter - לקירור אחיד ולחסכון 	 

באנרגיה

SJ-2267WH/SLמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון סילבר ולבן

מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד	 
 	Multi Air Flow טכנולוגיית קירור
בקרת טמפרטורה אלקטרונית	 
 	+Nano Deodorizer AG
מדפי זכוכית	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 

מפרט טכני

SJ-2239 דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

400
98

302
מידות חיצוניות בס"מ

רוחב
גובה 
עומק

64.5
177.2
69.7

B דירוג אנרגטי

נירוסטה

SJ-2239מקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון נירוסטה



מדחס J-tech inverter לקירור אחיד, פעולה שקטה 	 
וחסכון באנרגיה

 	Multi Air Flow -טכנולוגיית הקירור
בקרת טמפרטורה אלקטרונית	 
 	+Nano Deodorizer AG
מדפי זכוכית	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
תאי דלת מרווחים	 

מפרט טכני

SJ-2124SL/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

222
58

164
מידות חיצוניות בס"מ

רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

54.5
156
62.5
58.5

A דירוג אנרגטי

לבן

נירוסטה

 מדחס J-Tech Inverter לקירור אחיד, 	 
פעולה שקטה וחיסכון באנרגיה

 	Multi Air Flow -טכנולוגיית הקירור
בקרת טמפרטורה אלקטרונית	 
 	+Nano Deodorizer AG
מדפי זכוכית	 
יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי	 
תאי דלת מרווחים	 

מפרט טכני

SJ-2131SL/WH דגם
קיבולת אחסון בליטרים

סה"כ נטו
מקפיא 

מקרר

315
74

241
מידות חיצוניות בס"מ

רוחב
גובה 
עומק

רוחב נדרש מינימלי

61
176.7
67.2
65

A דירוג אנרגטי

לבן

נירוסטה

 SJ-2124SL/WHמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון
דלתות בגוון לבן ונירוסטה  SJ-2131 SL/WHמקרר 2 דלתות עם מקפיא עליון

דלתות בגוון נירוסטה ולבן



התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח.

   www.ralco.co.il  58001 ,המצודה 31 אזור

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ




