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حافظ البرودة لمدة طويلةبدون موازنالتبريد الفعالتوفير للطاقة

الثالجة

بالدمج بين تقنيتين عاليتي الكفاءة فيما يتعلق بتوفير الطاقة وهما  �ضاغط العاك�س الذي يتحكم بقدرة التبريد والتبريد ثنائي المراوح الذي يتحكم بكمية الهواء 
البارد والحجرة التي يتم اإي�ضال الهواء البارد لها، ي�ضمن نظام التبريد الجديد هذا ت�ضغيل اأكثر كفاءة دون اإهدار الطاقة. كنتيجة لذلك، فقد تم ت�ضنيفها �ضمن 

فئات توفير الطاقة على ال�ضعيد العالمي.

توفير الطاقة الفائق

العاكس
×

التبريد ثنائي المراوح

القيام بالتحكم بكمية الهواء المبرد 
والحجرة التي يتم تو�ضيلها بها، فهي ت�ضمن 

عدم اإهدار الطاقة.

حتى اإذا وا�ضلت درجة الحرارة المحيطة ارتفاعها 
لت�ضل اإلى 60°م، ف�ضيتم تبريد كل ركن من اأركان 

الثالجة ب�ضكل جيد.

حتى بدون موازن خا�س، يمكن لثالجات هيتا�ضي 
ذات العاك�س اأن تعمل في ظل التقلبات الوا�ضعة 

للفولطية.

تحتفظ حجرة الفريزر بدرجة الحرارة ليبقى الطعام طازًجا 
حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.

 تم اختباره من قبل هيتا�ضي. 
ظروف االختبار: درجة 

حرارة البيئة المحيطة 60°م 
وظروف داخلية ثابتة دون فتح 

اأو اإغالق الباب.

تبريد حتى عند درجة حرارة 

º60م
مرتفعة

منخف�ضة
درجة الحرارة

�ضورة توزيع درجة الحرارة 

 تم اختباره من قبل 
هيتا�ضي. قد تختلف 
ظروف الت�ضغيل تبًعا 

للحاالت.

 تم اختباره من قبل هيتا�ضي. 
قد تختلف عدد ال�ضاعات تبًعا 

للموديالت.

تعمل على التبريد تحت 
تقلبات وا�ضعة للفولطية ما بين

�ضورة عن تقلبات الفولطية 130-300 فولت

300 فولت

220 فولت

130 فولت

االحتفاظ بالتبريد لمدة
12-15 �ساعة

حتى اأثناء انقطاع التيار

عاكس × تبريد ثنائي المراوح
الحل الذي تقدمه هيتاشي للحصول 

على تبريد قوي وذو كفاءة.

الطراز الفرنسي الكبير

الطراز السايد باي سايد
�ضل�ضلة العاك�س

الموديل
غير العاك�س
R-M700G

الموديل العاك�س
R-M700AGP_X

الموديل
غير العاك�س

R-M700GP

الموديل العاك�س
R-M700AGP

الموديل
غير العاك�س
R-W660

الموديل العاك�س
R-WB850

الموديل
غير العاك�س
R-Z470 الموديل العاك�س

R-WB480

الموديل
غير العاك�س
R-W660F

الموديل العاك�س
R-W800F

الموديل
غير العاك�س
R-Z660

الموديل العاك�س
R-V900

الموديل
غير العاك�س
R-Z700

الموديل العاك�س
R-VG700

الموديل
غير العاك�س
R-ZG470 الموديل العاك�س

R-VG470

توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%48
توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%42

توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%49

توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%31
توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%38
توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%22

توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%25
توفير الطاقة
بن�ضبة تبلغ

*%35

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

ا�ضتهالك الطاقة
�ضنوًيا )كيلو واط

في ال�ضاعة(

الطراز السايد باي سايد
�ضل�ضلة فاخرة

* وفًقا لمقايي�س ISO 15502(2005) الأجهزة التبريد المنزلية. ا�ضتهالك اأقل للطاقة حتى بمقارتنها مع الموديالت ذات ال�ضعة ال�ضغيرة.

الطراز الفرنسي ذو الفريزر 
السفلي

الفريزر السفلي ذو الطراز 
الفرنسي الكبير

سلسلة الموديالت األنيقة الجديدة الطراز الكبير 2 الطراز الكبير 2 الفائق الحجم

ا�ضتهالك اأقل للطاقة حتى بمقارتنها مع الموديالت ذات ال�ضعة ال�ضغيرة. ا�ضتهالك اأقل للطاقة حتى بمقارتنها مع الموديالت ذات ال�ضعة ال�ضغيرة. ا�ضتهالك اأقل للطاقة حتى بمقارتنها مع الموديالت ذات ال�ضعة ال�ضغيرة.



تبريد ثنائي المراوح

مروحة الفريزر

مروحة الثالجة

ضاغط العاكس

 


 

ضاغط العاكس ذو 
القدرة العالية 

 


نظام التحكم باالستشعارالمزدوج 
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تبريد قوي عند ٦٠˚م

أداة اختيار وضع النضارة 




رف منزلق
حجيرة الخضار

حجرة خضراوات كبيرة مع حاجز للرطوبة 














نظام التحكم باالستشعارالمزدوج



  


بدون موازن









*°










*



الخضروات ا�لبان / اللحوم
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جيوب قابلة للضبط






لوحة تحكم باللمس

حافظ البرودة لمدة طويلة

موزع ماء طراز الخزان 


**

(VIP)
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*
١٢**

صانع الثلج ا�وتوماتيكي
  






 *

قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

VIP – لوحة عزل التفريغ

قرص التحكم الذكي






 ٤

رفوف من الزجاج المقوى

*

نانو تيتانيوم





TiO2





LED





ضوء LED الساطع والموفر 
للطاقة

حشية الباب المضادة 
للعفن
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الفتح بالزلق
قم بلم�س وزلق زر الفتح، حينها 
�ضيتم فتح الباب الذي تم لم�س 

زر الفتح الخا�س به اأواًل و�ضيتبعه 
الباب االآخر.

●��ال يمكن اأن يعمل زر الفتح عند لم�ضه من خالل المالب�س. 

�●��تتيح هذه الوظيفة فتح الباب جزئًيا فقط للم�ضاعدة في التقليل من عبء فتحه.
تعتمد زاوية فتح االأبواب على مو�ضع الثالجة. 

●��يمكن اإيقاف ت�ضغيل وظيفة الباب االأوتوماتيكي حتى تعمل االأبواب ب�ضكٍل يدوي. 
●��لن تعمل وظيفة الباب االأوتوماتيكي الخا�ضة بالثالجة عندما يكون باب حجرة الخ�ضروات مفتوًحا.

السايد باي سايد - الفاخرة

�سل�سلة ال�سايد باي �سايد مع العاك�س الرائدة            

�سل�سلة ال�سايد باي �سايد الفاخرة المجهزة بعاك�س

�سل�سلة ال�سايد باي �سايد مع العاك�س

جة
ثال

ال

8 7

R-M800GP_X

R-M800AGP_X
(DIA)

R-S800GP_X

R-M800AGP_X
(MIR)

R-M800GPR-M800P R-S800GPR-S800P

خاصية فصل التيار في التقنية المتقدمة لتوفير الطاقة من هيتاشي
اجتمعت التقنية المبتكرة والجديدة للوحة عزل التفريغ VIP، مع المميزات االأ�ضلية االأخرى من هيتا�ضي، لتقدم اأداًءا موفر للطاقة على م�ضتوى عالمي وذلك الإثراء 

متطلبات حياتك اليومية.

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�

اللون

اللون

اللون

(MIR) مراآة

Dia (DIA)

(MBW) بني عاك�س

(MIR) مراآة

مفاتيح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
موزع ثلج وماء على �ضكل خزان* ●�
�ضانع الثلج االأوتوماتيكي*●�
�●LED ضوء�
حجرة خ�ضراوات م�ضتقلة**●�
فلتر نانو تيتانيوم●�

الأبعاد
العر�س x 920 االرتفاع x 1775 العمق 765 )مم(

الأبعاد
العر�س x 920 االرتفاع x 1795 العمق 720 )مم(

الأبعاد
العر�س x 920 االرتفاع x 1775 العمق 765 )مم(

ف�ضي زجاجي 
(GS)

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

اأ�ضود زجاجي 
(GBK)

رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

R-S800GP و R-M800GP الموديالت  *
R-M800P و R-M800GP الموديالت  **

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�

VIP )لوحة عزل التفريغ(●�

الباب االأوتوماتيكي●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
مفاتيح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
موزع ثلج وماء على �ضكل خزان ●�

�●LED ضوء�
حجرة خ�ضراوات م�ضتقلة●�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60° م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�

الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
مفاتيح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
موزع ثلج وماء على �ضكل خزان ●�
�ضانع الثلج االأوتوماتيكي ●�
�●LED ضوء�

حجرة خ�ضراوات م�ضتقلة●�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�
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الفريزر السفلي ذو الطراز الفرنسي الكبير

حجرة الخضروات المجهزة  بتقنية 
إيرو- كير

يحتفظ البالتين الحفاز بن�ضبة عالية من ثاني اأك�ضيد الكربون العالي التركيز في الحجرة.
تعمل حجرة الخ�ضار الكبيرة هذه على اإبقاء المواد طازجة لمدة اأطول.

ظروف تخزين مثالية تحافظ على نضارة الخضار!
يوا�ضل الخ�ضار عملية اال�ضتن�ضاق بعد اكت�ضابه، ولكن خف�س درجة الحرارة المحيطة وزيادة تركيز ثاني 

اأك�ضيد الكربون يقوم بتخفيف عملية اال�ضتن�ضاق هذه.
ت�ضاعد هذه الظروف على تفادي فقدان الخ�ضار لن�ضارتها.

اإنها متقدمة. اح�سل على التقنية اليابانية.

تحافظ حجرة الخ�سروات بتقنية اإيرو-كير على الخ�سروات طازجة
نتيجة لالأبحاث الم�ضتركة التي قامت بها كل من جامعة هوكايدو وهيتا�ضي، تم ا�ضتخدام محفز البالتنيوم الأول مرة في ثالجة المنزل.حتى في درجات الحرارة المنخف�ضة، 

يزيد المحفز من كمية ثاني اأك�ضيد الكربون في حجرة الخ�ضروات التي ت�ضتخدم تقنية اإيرو- كير.
اأ�ضتاذ اأ�ضتو�ضي فوكووؤكا، مركز بحوث التحفيز، جامعة هوكايدو

77�سم*77�سم*77�سم*77�سم*77�سم*

يوفر الجزء الداخلي الذي يبلغ عر�ضه 77 �ضم العديد من الحجرات الأحجام مختلفة من االأطعمة 
والم�ضروبات. قم بتخزين كل �ضيء من وعاء عميق وحتى �ضينية مقبالت طويلة.

تتيح لك ال�ضعة الفائقة 
الحجم تخزين العديد من 

االأطعمة، بحيث ال ت�ضعر 
بالقلق عند �ضرائك 

بالجملة اأو عند �ضرائك 
الأكثر من الالزم.

يتيح لك االرتفاع ال�ضهل 
اال�ضتخدام �ضهولة 

الم�ضاهدة و�ضرعة الو�ضول 
اإلى كل �ضيء تم تخزينه 

في حجيرة الخ�ضار.

�سهلة الو�سولحجيرة ثالجة فائقة الحجم

صانعة ثلج سهلة اللف
يتيح لك مقب�س الم�ضاعدة على الفتح في 
القيام بعملية فتح بمجهود قليل بما يقرب 
50%* حتى عندما يتم تخزين الكثير من 

المواد وتكون الحجرة ثقيلة. 
*   مقارنة للمجهود المطلوب ل�ضحب حجرات الخ�ضروات بوجود 

اأحمال يبلغ وزنها 12 كجم.

R-WB800 مالئمة للموديل* R-WB800 و R-WB800_X مالئمة للموديل*

التقليدي

مع مقب�س الم�ضاعدة 
على الفتح

32N

13N

خف�س بمقدار 
 %50

تقريًبا

الثالجة الكبيرة والواسعة والمجهزة 
بحجيرة سهلة الوصول إليها

96�سم96�سم96�سم96�سم466لتر466لتر466لتر466لتر

الأبعاد
R-WB850_X: العر�س x 915 االرتفاع x 1835 العمق 808 )مم(
R-WB800_X: العر�س x 860 االرتفاع x 1835 العمق 808 )مم(

R-WB850: العر�س x 915 االرتفاع x 1835 العمق 808 )مم(
R-WB800: العر�س x 860 االرتفاع x 1835 العمق 808 )مم(

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
مفتاح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�

لوحة عزل التفريغ●�
حجيرة مجهزة بخا�ضية العناية بالهواء●�
مقب�س الم�ضاعدة على الفتح●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع●�
جيوب باب ثنائية الطبقات●�
�●* موزع ماء طراز الخزان
�ضانعة ثلج �ضهلة اللف●�

ال�ضندوق المنزلق المزدوج●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
فلتر نانو تيتانيوم●�

R-WB730_X و R-WB800_X *اللون

اللون

اأ�ضود زجاجي
(GBK)

رمادي بتدرج لوني
(XGR)

الأبعاد
العر�س x 750 االرتفاع x 1780 العمق 797 )مم(  :R-WB550
العر�س x 680 االرتفاع x 1780 العمق 797 )مم(  :R-WB480

�سل�سلة الفريزر ال�سفلي ذو الطراز الفرن�سي الكبيرالمجهزبعاك�س

�سل�سلة الطراز الفرن�سي ذو الفريزر ال�سفلي مع العاك�س
المميزات

نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع●�
حجرة خ�ضراوات ذكية وقابلة للفتح ●�
مفتاح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�

�●LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

اأ�ضود زجاجي
(GBK)

بني زجاجي
(GBW)

رمادي زجاجي
(GGR)

ف�ضي زجاجي
(GS)

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

R-WB850R-WB800 R-WB850_XR-WB800_X



R-VG900R-VG800

R-BG410_XR-BG410_X

R-BG410R-BG410R-B410
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R-W820 *

R-W820

R-W760

R-W820F

R-W760F

الطراز العصري ذو الفريزر السفلي
حجرة التجميد

º













*















التجميد0 الهجين
نتائج طهي �سهية  

يتم تجميد المواد ب�ضورة �ضريعة، وذلك بف�ضل اللوح 
الم�ضنوع من االألمنيوم. ف�ضاًل عن الحفاظ على الن�ضارة، 

فاإن التجميد ال�ضريع يقلل من التقطر اأثناء الذوبان، وبالتالي 
يتم الحفاظ على النكهة. محقًقا بذلك نتائج طهي �ضهية! 

صندوق سهل الوصول 
تخزين يت�سم بالفعالية   

يمتاز الجزء العلوي من حجرة الفريزر بكونه مفتوًحا 
بحيث يمكنك الو�ضول اإلى االأ�ضياء ب�ضورة مبا�ضرة.

صندوق عميق وكبير الحجم
تخزين �سهل للمواد كبيرة الحجم    

يمكن تخزين االأطعمة المجمدة ذات االأحجام 
الكبيرة اأو العبوات بطريقة �ضهلة في �ضندوق الفريزر 

العميق وذو الحجم الكبير والم�ضمم ب�ضكل خا�س.
ما هي ميزة التجميد الهجين؟   

عند تجميد اللحوم واالأطعمة االأخرى باتباع الطريقة التقليدية، فاإن الماء داخل 
الخاليا يتجمد اإلى بلورات كبيرة من الجليد والتي تهدم جدران الخلية االأمر الذي 

ينتج عنه كمية كبيرة من التقطر عند اإذابة المواد. يعد هذا االأمر �ضبًبا رئي�ضًيا 
في فقدان النكهة. في حال مرور المواد الغذائية �ضريًعا عبر نطاق درجات حرارة 

يتراوح بين -1°م و -5°م، يتم االحتفاظ ببلورات الجليد بحجم �ضغير من اأجل 
تقليل ال�ضرر الحا�ضل على جدران الخلية والحفاظ على النكهة.

لوح من االألمنيوم

التقليدي

كمية كبيرة من التقطر 
0.57 جم / 100 جم

التجميد الهجين

اأقل قدر من التقطر 
0.24 جم / 100 جم

تم اختبارها من قبل هيتا�ضي. 
مقارنة لكمية التقطر الناتجة بعد 4 �ضاعات من الذوبان للمواد التي تم تجميدها لمدة 3 اأيام.

25 �سم

25 �سم

�سل�سلة الطراز الفاخر ذو الفريزر ال�سفلي مع العاك�س
المميزات

نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
مفتاح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
التجميد الهجين●�
رف منزلق●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع●�
رف القوارير والنبيذ●�
�●LED ضوء�
رفوف من الزجاج المقوى●�
فلتر نانو تيتانيوم●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

الأبعاد
العر�س x 595 االرتفاع x 1900 العمق 650 )مم(

اللون

اأ�ضود زجاجي
(GBK)

رمادي بتدرج لوني
(XGR)

ف�ضي زجاجي
(GS)

بيج زجاجي 
(GBE)

ال�سل�سلة ذات الفريزر ال�سفلي مع العاك�س

الأبعاد
العر�س x 595 االرتفاع x 1900 العمق 650 )مم(

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
حجرة خ�ضراوات●�
�●LED ضوء�
رفوف من الزجاج المقوى●�
فلتر نانو تيتانيوم●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

اللون

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

اأ�ضود زجاجي
(GBK)

ف�ضي زجاجي
(GS)

اأبي�س نقي
(PWH)

الفوالذ المقاوم 
لل�ضداأ
(INX)

مظهر فوالذي
ف�ضي
(SLS)

�سل�سلة الطراز الفرن�سي الكبير مع العاك�س

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج )الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(●�
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة )للموديل R-W800 و R-W800F فقط(●�
حجرة خ�ضراوات كبيرة وذات رطوبة فائقة●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع***●�
�●LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك*●�
�ضانع الثلج االأوتوماتيكي**●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

R-W660 و R-W800 الموديالت   *
R-W660F و R-W800F الموديالت  **
R-W800 و R-W800F الموديالت  ***

اللون الأبعاد
العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 745 )مم(   :R-W800F
العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 745 )مم(   :R-W800
العر�س x 855 االرتفاع x 1835 العمق 737 )مم(   :R-W660F
العر�س x 855 االرتفاع x 1835 العمق 737 )مم(   :R-W660اأ�ضود زجاجي

(GBK)
بني زجاجي
(GBW)

رمادي زجاجي
(GGR)

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

بيج زجاجي 
(GBE)

* الفوالذ المقاوم لل�ضداأ
(INX)

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�
حافظ البرودة لمدة طويلة●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع●�
حجرة خ�ضراوات كبيرة وذات رطوبة فائقة●�

مفتاح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�●LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
تدفق هواء اأمامي●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

اللون

اأ�ضود زجاجي
(GBK)

رمادي زجاجي
(GGR)

الأبعاد
العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 820 )مم(   :R-VG900
العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 740 )مم(   :R-VG800

�سل�سلة الطراز الكبير2الفائق الحجم ذو الأبواب الزجاجية



R-V900R-V800

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�

حافظ البرودة لمدة طويلة●�
الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي●�
حجرة قابلة الختيار الو�ضع●�
حجرة خ�ضراوات كبيرة وذات رطوبة فائقة●�

�●LED لوحة تحكم باإ�ضاءة
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�● LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�

رفوف من الزجاج المقوى●�
تدفق هواء اأمامي●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�

�سل�سلة الطراز الكبير 2 ذو الأبواب الزجاجية مع العاك�س

حافظ البرودة لمدة طويلة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج ●�

)الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة●�

حجرة خ�ضراوات كبيرة وذات رطوبة فائقة●�
مفاتيح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�● LED ضوء�

فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�

حافظ البرودة لمدة طويلة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج ●�

)الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة●�

حجرة خ�ضراوات كبيرة وذات رطوبة فائقة●�
مفاتيح التحكم بال�ضا�ضة اللم�ضية●�
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�● LED ضوء�

فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

�سل�سلة الموديالت الأنيقة طراز العاك�س

جة
ثال

ال
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R-VG700 R-VG650 R-VG600

R-V700 R-V650 R-V600

اأ�ضود المع 
(BBK)

ف�ضي المع 
(BSL)

R-V470

R-H380

R-V440

R-H360

R-V400

R-H330

R-VG470R-VG440R-VG400

R-H290

الأبعاد
R-V900: العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 851 )مم(
R-V800: العر�س x 910 االرتفاع x 1835 العمق 771 )مم(

�سل�سلة الطراز الكبير 2 الفائق الحجم مع العاك�س

اللون

اأبي�س ن�ضيجي
(TWH)

مظهر فوالذي ف�ضي 
(SLS)

الفوالذ المقاوم 
لل�ضداأ
(INX)

الأبعاد
R-VG700: العر�س x 855 االرتفاع x 1835 العمق 740 )مم(
R-VG650: العر�س x 855 االرتفاع x 1760 العمق 740 )مم(
R-VG600: العر�س x 715 االرتفاع x 1835 العمق 740 )مم(

اللون

رمادي زجاجي
(GGR)

اأ�ضود زجاجي 
(GBK)

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

اأبي�س نقي
(PWH)

بيج
(BEG)

اأبي�س ن�ضيجي
(TWH)

اللون

الأبعاد
R-V700: العر�س x 855 االرتفاع x 1835 العمق 745 )مم(
R-V650: العر�س x 855 االرتفاع x 1760 العمق 745 )مم(
R-V600: العر�س x 715 االرتفاع x 1835 العمق 745 )مم(

�سل�سلة الطراز الكبير2 مع العاك�س

اللون

الأبعاد
R-VG470: العر�س x 680 االرتفاع x 1770 العمق 720 )مم(
R-VG440: العر�س x 650 االرتفاع x 1695 العمق 720 )مم(
R-VG400: العر�س x 650 االرتفاع x 1605 العمق 720 )مم(

�سل�سلة الموديالت الأنيقة ذات الأبواب الزجاجية طراز العاك�س

بني زجاجي
(GBW)

اأ�ضود زجاجي 
(GBK)

رمادي زجاجي
(GGR)

اأبي�س زجاجي نقي 
(GPW)

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج )الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(●�
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة●�

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�

حافظ البرودة لمدة طويلة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج )الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(●�
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة●�
قر�س التحكم الذكي●�

قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�●LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�
رفوف من الزجاج المقوى●�

ح�ضية الباب الم�ضادة للعفن●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�
قدرة عالية على اإزالة الروائح الكريهة●�

المميزات
نظام التحكم بالعاك�س●�
تبريد ثنائي المراوح●�
بدون موازن●�
التبريد الفعال عند درجة حرارة 60°م●�

حافظ البرودة لمدة طويلة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج )الم�ضت�ضعر الحراري االقت�ضادي(●�
اأداة اختيار و�ضع الن�ضارة●�
نظام التحكم باال�ضت�ضعارالمزدوج●�

قر�س التحكم الذكي●�
قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك●�
�●LED ضوء�
فلتر نانو تيتانيوم●�

رفوف من الزجاج المقوى●�
ح�ضية الباب الم�ضادة للعفن●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�
قدرة عالية على اإزالة الروائح الكريهة●�

حجيرة الخ�ضار●�
�●LED ضوء�
رفوف من الزجاج المقوى●�

فلتر نانو تيتانيوم●�
ح�ضية الباب الم�ضادة للعفن●�
ال ت�ضكل ال�ضقيع●�

الأبعاد
R-H380: العر�س x 600 االرتفاع x 1672 العمق 663 )مم(
R-H360: العر�س x 600 االرتفاع x 1552 العمق 663 )مم(
R-H330: العر�س x 540 االرتفاع x 1585 العمق 650 )مم(
R-H290: العر�س x 540 االرتفاع x 1460 العمق 650 )مم(

اأبي�س نقي
(PWH)

اللون

�سل�سلة الموديالت الأنيقة طراز العاك�س

اأبي�س نقي
(PWH)

اللون

الأبعاد
R-V470: العر�س x 680 االرتفاع x 1770 العمق 720 )مم(
R-V440: العر�س x 650 االرتفاع x 1695 العمق 720 )مم(
R-V400: العر�س x 650 االرتفاع x 1605 العمق 720 )مم(

اأ�ضود المع 
(BBK)

ف�ضي المع 
(BSL) اأ�ضود المع

(BBK)

ف�ضي المع 
(BSL)

اأ�ضود المع 
(BBK)

ف�ضي المع 
(BSL)
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ال

16 15

ال�سايد باي �سايدال�سل�سلة

ال�سل�سلة الزجاجيةال�سل�سلة مراآة�سل�سلة فاخرة

R-M800AGP_XR-M800GP_XR-S800GP_XR-M800GPR-M800PR-S800GPR-S800Pالموديل

الأبعاد
)مم(

920920920920920920920العر�س

1795177517751775177517751775الرتفاع

720765765765765765765العمق مع المقب�س

●●●●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة 
الثالجة 

–●–●●●●خزان الماء مع الفلتر

––––●●●رف القوارير والنبيذ

●●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

●●●●●●●جيب لمنتجات الألبان

LED سوء�●●●●●●●

 حجرة
الخ�سروات 

3323322اأدراج فائقة الرطوبة

––●●–●●حجرة خ�سروات م�ستقلة 

LED سوء�●●–●●––

 حجرة
التجميد 

–●–●●●●�سانع الثلج الأوتوماتيكي

●–●––––قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

●●●●●●●التجميد ال�سريع

●●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

3323222اأدراج

LED سوء�●●●●●●●

 المميزات
العامة 

–●–●●●●موزع الثلج والماء

●●●●●●●نظام التحكم بالعاك�س 

––––––●VIP )لوحة عزل التفريغ(

––––––●الباب الأوتوماتيكي

م�ست�سعر المراقبة القت�سادي 
––––––●الرفيق بالبيئة

●●●●●●●الم�ست�سعر الحراري القت�سادي

●●●●●●●مفاتيح التحكم بال�سا�سة اللم�سية

●●●●●●●منبه الباب

●●●●●●●نانو تيتانيوم

R-600aغاز التبريد

MIR / DIAMIR / MBWGS / GBKزجاجياللون

INOX–

–األوان اأخرى

الطراز الفرن�سي ذو الفريزر ال�سفلي ال�سل�سلة
الفريزر ال�سفلي

3 اأبواب4 اأبواب

R-WB850_XR-WB800_XR-WB850R-WB800R-WB550R-WB480R-BG410_XR-BG410R-B410الموديل

الأبعاد
)مم(

915860915860750680595595595العر�س

183518351835183517801780190019001900الرتفاع

808808808808797797650650650العمق مع المقب�س

––●●●●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة 
الثالجة 

–––––––●●خزان الماء مع الفلتر

––●●●●●●●خزان الماء مع الفلتر

––●––––––رف القوارير والنبيذ

●●●●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

–––––●●●●جيوب باب ثنائية الطبقات

LED سوء�●●●●●●●●●

 حجرة
الخ�سروات 

حجيرة مجهزة بخا�سية العناية 
بالهواء

●●●●–––––

مقب�س الم�ساعدة على الفتح
●●●●–––––

حجرة خ�سراوات ذكية وقابلة للفتح 
●●●●●●–––

 حجرة
التجميد 

●●●––●●●●�سانعة ثلج �سهلة اللف

–––●●––––قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

●●خزان ال�ضينية––––––�سينية ثلج / �سانع الثلج

–––●●●●●●التجميد ال�سريع

––●––––––التجميد الهجين

–––––●●●●ال�سندوق المنزلق المزدوج

�سندوق وا�سع ب�سكل زائد
●●●●–––––

درج ثنائي الطبقات من الطراز 
–––●●––––المنزلق

 المميزات
العامة 

–––––––●●موزع الثلج والماء

●●●●●●●●●نظام التحكم بالعاك�س

–––––●●●●VIP )لوحة عزل التفريغ(

●●●●●●●●●الم�ست�سعر الحراري القت�سادي

––●●●●●●●مفاتيح التحكم بال�سا�سة اللم�سية

––●●●●●●●منبه الباب

●●●●●●●●●نانو تيتانيوم

R-600aغاز التبريد

GBK / XGRGPW / GGR / GS / GBW / GBKزجاجياللون
 / GS / GBK / XGR

GBE / GPW
 / GS / GBK 
GBE / GPW

–

INOX–INX

PWH / SLS–األوان اأخرى

الموا�سفات

)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.

)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.
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ال�سل�سلة

الطراز الفرن�سي

الطراز الكبير2 الفائق الحجم

ال�سل�سلة القيا�سيةال�سل�سلة الزجاجية

R–W800FR–W800R–W660FR–W660R–VG900R–VG800R–V900R–V800الموديل

الأبعاد
)مم(

910910855855910910910910العر�س

18351835183518351835183518351835الرتفاع

745745737737820740851771العمق مع المقب�س

●●●●●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة 
الثالجة 

●●●●––●●تدفق هواء اأمامي

●●●●––●●خزان الماء مع الفلتر

––––●●––حجرة اختيار و�سع الن�سارة

●●●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

●●●●●●●●الرفوف القابلة لل�سبط

LED سوء�●●●●●●●●

 حجرة
الخ�سروات

حجرة خ�سراوات كبيرة مع حاجز 
●●●●●●●●للرطوبة 

 حجرة
التجميد

–––––●–●�سانع الثلج الأوتوماتيكي

●●●●●–●–قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

●●●●●●●●التجميد ال�سريع

●●●●●●●●رف من الزجاج المقوى

LED سوء�●●●●●●●●

●●●●●●●●نظام التحكم بالعاك�سالمزايا الأخرى

●●●●●●●●التحكم الإلكتروني

نظام التحكم بال�ست�سعارالمزدوج 
●●●●●●●●)الم�ست�سعر الحراري القت�سادي(

––––●●––مفاتيح التحكم بال�سا�سة اللم�سية

●●●●––● )رقمي(●لوحة التحكم )الباب(

●●●●●●––و�سع توفير الطاقة

●●●●●●●●منبه الباب

––––●●●●موزع ماء

●●●●●●●●نانو تيتانيوم

●●●●––––قفل ومفتاح

R–600aغاز التبريد

–GBW / GGR / GBKGPW / GBE / GBW / GGR / GBKGGR / GBKزجاجياللون

BBK / BSL–––لون لمع

INOXINX–––

TWH / SLS–––األوان اأخرى

ال�سل�سلة
الطراز الكبير2

ال�سل�سلة القيا�سيةال�سل�سلة الزجاجية

R-VG700R-VG650R-VG600R-V700R-V650R-V600الموديل

الأبعاد
855855715855855715العر�س)مم(

183517601835183517601835الرتفاع

740740740740740740العمق مع المقب�س

●●●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة 
●●●●●●حجرة اختيار و�سع الن�سارةالثالجة

●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

●●●●●●الرفوف القابلة لل�سبط

LED سوء�●●●●●●

 حجرة
الخ�سروات

حجرة خ�سراوات كبيرة مع حاجز 
●●●●●●للرطوبة 

 حجرة
●●●●●●قالب ثلج قابل للدوران ومتحركالتجميد

●●●●●●التجميد ال�سريع

●●●●●●رف من الزجاج المقوى

LED سوء�●●●●●●

المزايا الأخرى
●●●●●●نظام التحكم بالعاك�س

●●●●●●التحكم الإلكتروني

نظام التحكم بال�ست�سعارالمزدوج 
●●●●●●)الم�ست�سعر الحراري القت�سادي(

●●●●●●مفاتيح التحكم بال�سا�سة اللم�سية

●●●●●●و�سع توفير الطاقة

●●●●●●منبه الباب

●●●●●●نانو تيتانيوم

R-600aغاز التبريد

اللون
–GPW / GGR / GBKزجاجي

BBK / BSL–لون لمع

INOX––

BEG / TWH / PWH–األوان اأخرى

)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.

)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.



لة
سا

غ
ال

20 19

�سل�سلة الموديالت الأنيقة الجديدةال�سل�سلة

ال�سل�سلة القيا�سيةال�سل�سلة الزجاجية

R-VG470R-VG440R-VG400R-V470R-V440R-V400الموديل

الأبعاد
)مم(

680650650680650650العر�س
177016951605177016951605الرتفاع

720720720720720720العمق مع المقب�س
●●●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة
الثالجة

●●●●●●اأداة اختيار و�سع الن�سارة 

●●●●●●رفوف من الزجاج المقوى

LED سوء�●●●●●●

●●●●●●حجرة الخ�سروات

 حجرة
التجميد

●●●●●●قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

●●●●●●رف من الزجاج المقوى

المميزات
العامة

●●●●●●نظام التحكم بالعاك�س

●●●●●●التحكم الإلكتروني

نظام التحكم بال�ست�سعارالمزدوج 
●●●●●●)الم�ست�سعر الحراري القت�سادي(

●●●●●●قر�س التحكم الذكي

●●●●●●قدرة عالية على اإزالة الروائح الكريهة 

)●()●()●(–––قفل ومفتاح

R-600aغاز التبريد

– GPW / GGR / GBW / GBKزجاجياللون

BBK / BSL–لون لمع

PWH–األوان اأخرى

�سل�سلة الموديالت الأنيقة الجديدةال�سل�سلة

ال�سل�سلة القيا�سية

R-H380R-H360R-H330R-H290الموديل

الأبعاد
)مم(

600600540540العر�س
1672155215851460الرتفاع

663663650650العمق مع المقب�س
●●●●تبريد ثنائي المراوحنظام التبريد

 حجرة
الثالجة

●●●●اأداة اختيار و�سع الن�سارة 

●●●●رفوف من الزجاج المقوى

●●●●الرفوف القابلة لل�سبط

LED سوء�●●●●

●●●●حجرة الخ�سروات

 حجرة
التجميد

)●()●()●()●(قالب ثلج قابل للدوران ومتحرك

)●()●()●()●(�سينية ثلج/�سندوق الثلج

●●●●رف من الزجاج المقوى

المميزات
العامة

●●●●نظام التحكم بالعاك�س

●●●●التحكم الإلكتروني

●●●●الم�ست�سعر الحراري القت�سادي

––––قر�س التحكم الذكي

●●●●قر�س التحكم بدرجة الحرارة الخلفية

●●●●نانو تيتانيوم

)●()●()●()●(قفل ومفتاح

R-600aغاز التبريد

-زجاجياللون

BBK / BSLلون لمع

INOX-

PWHاألوان اأخرى

)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.

BD-80XAV*

الغسالة
غ�سالت التعبئة الأمامية

توفير الطاقة الأعلى في فئته على ال�سعيد العالمي، وتوفير المياه مع خا�سية الغ�سل ال�سريع.

توفير المياهتوفير الطاقة

غ�سيل �سريع

5.4 لتر/كجم
ا�ضتهالك المياه*

البرامج المتوفرة

تعمل اأنظمة اال�ضت�ضعار الذكية على ر�ضد حجم حمولة الغ�ضيل ونوع القما�س من اأجل تحديد مدة الغ�ضيل المالئمة وكمية المياه الواجب ا�ضتعمالها. والنتيجة هي اأداء غ�ضيل متفوق 
دون اإهدار للطاقة اأو المياه.

45دقيقة/15دقيقة
اأنظمة الم�ست�سعرات الذكية

م�ست�سعر الحمولة

م�ست�سعر درجة 
حرارة المياه

م�ست�سعر الدوران
 ،BD-90XAV ينطبق على الموديالت *

.80YAV 90 وYAV ،80XAV

م�ست�سعر ر�سد 
الرغوة 

 3D م�ست�سعر الهتزاز

م�ست�سعر م�ستوى 
المياه

* يتم تحويل التهيئة على و�ضع االإيقاف وقت ال�ضحن من الم�ضنع. 
بمجرد ت�ضغيلها، يعمل التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي في كل مرة تقوم فيها بالغ�ضيل.

يتم دفع الماء النقي الموجود 
اأ�ضفل الحو�س الخارجي نحو 

االأعلى لتنظيف الحو�س باأكمله.

مرحلة الع�سرمرحلة ال�سطفمرحلة الغ�سيل مرحلة التنظيف الذاتي الأوتوماتيكي

داخل الحو�س الخارجي

 خارج حو�س 
الفوالذ اللذي ال ي�ضداأ

التنظيف الذاتي األوتوماتيكي – مقاوم اتساخ الحوض
ال تدع االأو�ضاخ تتراكم - عند قيامك بالغ�ضيل، قم بت�ضغيل تهيئة التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي* بعد عملية ال�ضطف، و�ضيبداأ ت�ضغيلها تلقائًيا قبل عملية 

الع�ضر االأخيرة.

درجة اأف�سل م�ستوى طاقة في 
التحاد الأوروبي

Hitachi
BD-80XAV

0.110 كيلو واط بال�ساعة/كجم اأقل من 

0.0٨2 كيلو واط ٪25
بال�ساعة/كجم



المميزات
محول العاك�س المزود بالطاقة●�
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
ا�ضطوانة كبيرة مقا�س 510●�
نظام التحكم باالهتزاز المزدوج●�
اأنظمة الم�ضت�ضعرات الذكية●�
م�ضت�ضعر 3D  للتحكم بالغ�ضيل* ●�
�● *3D م�ضت�ضعر الغ�ضيل

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
ا�ضطوانة كبيرة مقا�س 510●�
نظام التحكم باالهتزاز المزدوج●�
�ضا�ضة LED متعددة الوظائف●�
نظام الت�ضحيح الذاتي●�
باب قابل للفتح 180 درجة●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

�ضا�ضة LED متعددة الوظائف●�
نظام الت�ضحيح الذاتي●�
باب قابل للفتح 180 درجة●�
�●** غطاء واق من الحرارة
اإيقاف التيار التلقائي●�
و�ضع االنتظار الذي ال ي�ضتهلك طاقة نهائًيا●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية بالكامل●�

و�ضع االنتظار الذي ال ي�ضتهلك طاقة نهائًيا●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية جزئية●�
16 برنامج●�
9 قوائم اختيارية●�
 برامج خا�ضة ●�

 / Duvet البرنامج / Daily 45 البرنامج / Mix البرنامج
العناية �ضد الح�ضا�ضية / العناية �ضد التجعد

خيارات القائمة●�

16 برنامج●�
9 قوائم اختيارية●�
 برامج خا�ضة ●�

 / 60***Duvet البرنامج / Mix 45 البرنامج
العناية �ضد الح�ضا�ضية / العناية �ضد التجعد

خيارات القائمة●�
BD-90/80XAV/BD90/80YAV*

BD-90/80XAV**

BD-W90/80AV***

لة
سا

غ
ال

1400r/min

BD-W85AAE ٨.5 كجم
BD-W75AAE 7.5 كجم

BD-90YAV  9.0 كجم
(1200 دورة/دقيقة)

BD-W90AV  9.0 كجم
(1000 دورة/دقيقة)

BD-80YAV  ٨.0 كجم
(1200 دورة/دقيقة)

BD-W80AV  ٨.0 كجم
(1000 دورة/دقيقة)

BD-90XAV  9.0 كجم
BD-80XAV  ٨.0 كجم

)رمادي معدني(

ت�سكيلة/ ا�سطوانة كبيرة مقا�س 510

1200 دورة/دقيقة  

1400 دورة/دقيقة،   1200 دورة/دقيقة،  1000 دورة/دقيقة

٨.5 كجم / 7.5 كجم

9 كجم / ٨ كجم

22 21

نتائج تنظيف مذهلة!

بعد الغ�ضيلقبل الغ�ضيل
*�ضور �ضل�ضلة الغ�ضيل ذو التدفق الديناميكي.

اسطوانة كبيرة مقاس 510
كلما كان قطر ا�ضطوانة الغ�ضالة التي تعباأ من االأمام كبيًرا، ازدادت فاعلية اإزالة االأو�ضاخ الموجودة في ن�ضيج المالب�س.

دوران غسيل قوي 
يتم تحريك المالب�س اإلى اأعلى اال�ضطوانة الكبيرة ذات قطر مقا�س 510 مم ومن ثم خف�ضها 
وذلك لتوليد تاأثير دوران قوي للغ�ضيل. كما ي�ضاهم النمط الخرزي لال�ضطوانة في توليد تاأثير 

لوح الغ�ضيل لتنظيف المالب�س جيًدا.

م�ست�سعر 3D للتحكم بالغ�سيل 
يعمل م�ضت�ضعر االهتزاز 3D وم�ضت�ضعر الحمولة وم�ضت�ضعر الدوران مًعا لر�ضد نوع االأقم�ضة وحمولة الغ�ضيل، والتحكم 

ب�ضرعة دوران اال�ضطوانة لزيادة تاأثير دوران الغ�ضيل اإلى حده االأق�ضى. 
.80YAV 90 وYAV 80 وXAV و BD-90XAV ينطبق على الموديالت*

نظام التحكم باالهتزاز المزدوج
ت�ضغيل هادئ وا�ضتثنائي منذ بداية الغ�ضيل وحتى االنتهاء منه

موازن حمولة ال�سائل رباعي الطبقة 
اإذا اختّل توازن المالب�س في اال�ضطوانة بحيث اأ�ضبحت غير م�ضتوية، 

يتحرك ال�ضائل الموجود في الحجيرة رباعية الطبقة باالتجاه المعاك�س 
من الحمولة من اأجل تعوي�س االختالل في التوازن، لي�ضبح التوازن 

داخل اال�ضطوانة اأف�ضل وبالتالي تقل االهتزازات ب�ضكل مثير.

التعليق الهيدروليكي عالي المخمد 
يقوم جزءا تعليق �ضغط الزيت، الم�ضابهان للنظام الم�ضتعمل في ال�ضيارات، بدعم 

اال�ضطوانة وتغيير درجة امت�ضا�س االهتزازات ب�ضكٍل مرن لتتطابق مع ات�ضاع 
االهتزازات وذلك في �ضبيل تقليلها ب�ضكٍل كبير. الدعم المقدم من جزئي التعليق يعمل 

كذلك على تقليل انتقال االهتزازات اإلى االإطار الخارجي للغ�ضالة للحد االأدنى.

)اأبي�س(

)اأبي�س(

)اأبي�س(

نظيف من الداخل
التنظيف الذاتي األوتوماتيكي – مقاوم اتساخ الحوض

في كل مرة تقوم فيها بالغ�ضيل، فاإن الغ�ضالة تقوم تلقائًيا بتنظيف نف�ضها! بحيث يمكنك االطمئنان على اإجراء الغ�ضيل في حو�س نظيف.

معتمد من موؤ�س�سة الح�سا�سية البريطانية في الحد من 99٪ من العفن والبكتيريا
•  تم اختباره من قبل مركز اأبحاث كيتا�ضاتو للعلوم البيئية 

•  طريقة االختبار: قيا�س معدل انخفا�س البكتيريا على االألواح المو�ضولة بالحو�س الخارجي وحو�س الفوالذ الذي ال ي�ضداأ عند ا�ضتخدام وظيفة التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي. قيا�س معدل انخفا�س اأبواغ العفن 
على األواح اال�ضتنبات المو�ضولة بالحو�س الخارجي وحو�س الفوالذ الذي ال ي�ضداأ عند ا�ضتخدام وظيفة التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي.

يقوم ر�ضا�س الماء النقي بتنظيف كال الحو�ضين بينما يدور حو�س الفوالذ الذي ال ي�ضداأ ب�ضرعة عالية ويدور كل من ال�ضفرات والحو�س من اأجل 
تحريك الماء بقوة في حو�س الفوالذ الذي ال ي�ضداأ والإزالة االأو�ضاخ.

تتعر�س هذه االأماكن لالت�ضاخ ب�ضهولة!

* الغ�ضالة-المجففة من هيتا�ضي )�ضنع في اليابان(. يختلف م�ضتوى االأو�ضاخ تبًعا 
لحاالت اال�ضتخدام.

داخل الحو�س 
الخارجي

خارج حو�س 
 الفوالذ 

الذي ال ي�ضداأ

 اأ�ضفل حو�س الفوالذ 
الذي ال ي�ضداأ

اأ�ضفل الحو�س 
الخارجي

خلف ال�ضفرات

غ�سالت التعبئة العلوية

بياض مذهل 
رشاشات وغسيل على مراحل

تندفع مياه الر�ضا�ضات القوية على �ضطح المالب�س بالكامل ل�ضمان اإزالة االأو�ضاخ والبقع ب�ضكٍل جيد والح�ضول على نتيجة بمظهر نظيف ومنع�س.

ر�سا�سات قوية متعددة 
اإلى جانب ميزة تحريك المالب�س بوا�ضطة الناب�س فاإن غ�ضاالت هيتا�ضي تعمل على تنظيفها ب�ضكٍل اأكثر �ضمولية بف�ضل الر�ضا�ضات القوية 

التي تقوم بتحريك المالب�س عمودًيا واأفقًيا لتوليد تاأثير متعدد االتجاهات.

الغ�سيل على 4 مراحل
من خالل تغيير م�ضتوى المياه اإلى اأربعة مراحل، فاإن هذا يعمل على زيادة قوة عملية التنظيف اإلى الحد االأق�ضى. اأثناء المرحلة 

االأولى عند ال�ضبط على اأقل م�ضتوى للمياه ، يتم تحويل مادة التنظيف اإلى �ضائل تنظيف عالي التركيز بحيث يتغلغل في عمق 
االألياف الإزالة البقع العنيدة ب�ضكل فعال.

برامج تنظيف الحو�س وتجفيف الحو�س – المزيد من الطرق للمحافظة على نظافة الحو�س 
القيام با�ضتعمال اثنين من البرامج مًعا ب�ضكٍل منتظم بوا�ضطة التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي يحافظ على اإبقاء الحو�س نظيًفا.

تحكم ذو 4 أزرار   – زر تحكم معد وحدسي
تعد غ�ضاالت هيتا�ضي ذكية ب�ضكل كبير حيث تقوم باختيار الطريقة المثلى لغ�ضل كل حمولة من المالب�س ب�ضورة تلقائية. تم دمج جميع التكنولوجيات المتطورة في 4 اأزرار فقط. 

لذلك كل ما يتوجب عليك عمله هو �ضغط زر البدء.

تحكم ذو 4 اأزرار
زر تحكم معد وحد�ضي لت�ضغيل �ضهل

قوة المياه
يتيح لك ال�ضغط بخفة على زر قوة المياه تغيير تدفق المياه من القوي 

)2( للمالب�س ال�ضلبة وال�ضميكة اإلى الخفيف )-2( للمالب�س اللينة 
والناعمة في خم�س خطوات.

الر�س الإ�سافي 
يمكنك اإ�ضافة المياه كما ترغب اأثناء الغ�ضل من خالل النظر عبر 

الزجاج وذلك للتحقق. بب�ضاطة قم بال�ضغط على زر الر�س االإ�ضافي مرة 
واحدة، و�ضيتم رفع من�ضوب المياه بم�ضتوى واحد.

تهيئات ال�سبط الدقيق 
ما عليك �ضوى ال�ضغط على االأزرار لالأعلى/لالأ�ضفل حتى يتم �ضبط كاًل من 

م�ضتوى المياه ومدة الغ�ضيل وعدد دورات ال�ضطف ومدة الع�ضر المرغوبة.

يفتح الغطاء



لة
سا

غ
ال

24 23

مع تقنية الغ�ضيل ذو التدفق الفائق، تقوم ال�ضفرات الكبيرة 
الموجودة على �ضطح الناب�س بتحريك الغ�ضيل بقوة ل�ضمان تغلغل 
المياه والمنظفات الم�ضبعة في المالب�س. وفي الوقت نف�ضه، تقوم 
الزعانف العميقة الموجودة على الجانب المعاك�س للناب�س بدفع 
70 لتر/دقيقة من المياه بقوة نحو االأعلى من اأ�ضفل الحو�س مما 

ينتج عنه دوران مياه قوي يقوم باإزالة االأو�ضاخ تماًما والحد من 
ا�ضتهالك المياه. تقليدي

سلسلة الغسيل ذو تدفق فائق
حجم كبير، وتدوير ر�ضا�س الماء ب�ضكل جيد بحيث يقوم بالغ�ضيل بقوة الماء

الغ�سيل على 4 مراحل
يعمل على تغلغل محلول المنظف عالي التركيز داخل االأن�ضجة القما�ضية الإزالة االأو�ضاخ والبقع العنيدة.

ي�ضتخدم من اأجل حل 
مادة التنظيف.

ُيمكن محلول مادة التنظيف المكثف من 
التغلغل داخل اأن�ضجة المالب�س.

تقوم بمالم�ضة مادة التنظيف 
ل�ضطح المالب�س بالكامل.

يق�ضي على االأو�ضاخ العنيدة.

غ�سيل ذو تدفق فائق

جناح ذو دفق فائق

55 مم22 مم

الم�ستوى العادي من الماءالم�ستوى الثالث من الماءاأعلى م�ستوى من الماء اأقل م�ستوى من الماء

توفير كبير

اأو لحاف ومالءة 10 بطانيات
بحجم كبير 

�سعة كبيرة بحجم 24 كجم
تعني �ضعة التعامل مع االأحمال والتي ت�ضل اإلى 24 كجم اأنه يمكنك ب�ضهولة القيام بغ�ضل كميات كبيرة وقطع �ضميكة والتي ال يمكنك غ�ضلها في المنزل من قبل مثل ال�ضتائر 

واأغطية المقاعد. ونظًرا الإمكانية قيامك بغ�ضل حوالي 120 قمي�س في المرة الواحدة، على �ضبيل المثال، لن ت�ضطر اإلى القيام بالغ�ضيل في كثير من االأحيان، حتى اإذا كان لدى 
عائلتك الكثير من القطع التي تحتاج اإلى الغ�ضيل. كذلك يبلغ عر�س الحو�س 616 مم بحيث يكون من ال�ضهل و�ضع واإخراج القطع.

توفير 
توفير ٪32

٪30 توفير 
٪22

153 واط 
بال�ساعة

7٨  دقيقة26٨ لتر
22٨ واط 

112 دقيقة344 لتربال�ساعة

SF-120SV SF-120SV SF-120SVSF-240XWV SF-240XWV SF-240XWV

•   مقارنة مع غ�ضيل اثنين من االأحمال يبلغ وزنهم 12 كجم ب�ضعة 12 كجم من الطراز SF-120SV والحمل الواحد الذي يبلغ وزنه 24 كجم في الطراز SF-240XWV الذي يبلغ �ضعته 24 كجم.

616 مم

سلسلة الغسيل بموجة الدوران الفوارة
ا�سطوانة الدورانيعمل على اإزالة تاأثير لوح الغ�ضيل االأو�ضاخ العنيدة

يقوم بتوليد تدفق ماء عمودي، حتى مع وجود حمولة كاملة، فاإنه يقوم بتحريك المالب�س 
لالأعلى ولالأ�ضفل ب�ضورة فعالة من اأجل غ�ضيل جيد. وبف�ضل الثقوب الكبيرة في الجزء 

العلوي من الحو�س، ت�ضبح عملية الع�ضر-التجفيف اأ�ضرع واأكثر كفاءة.

�سفرة الدوران
ينتج تدفق مائي م�ضاعف. وتولد ال�ضفرات االأربعة الكبيرة تدفق 

مائي باتجاه التدوير، بينما تقوم ال�ضفرات ال�ضغيرة على �ضكل موجة 
ذات االرتفاعات المختلفة بتحريك الماء لالأعلى ولالأ�ضفل. يتم كذلك 
ت�ضريع تدفق الماء باتجاه التدوير لموا�ضلة �ضمان عملية غ�ضيل فعالة.

ر�سا�س ال�سربات
مع وجود الر�ضا�ضات القوية التي تنطلق من اثنين من المخارج الموجودة 

في الحو�س، تعمل �ضفرة الدوران على تدوير الماء وتحريك المالب�س وذلك 
لتفادي حدوث الت�ضابك ول�ضمان اإتمام عملية الغ�ضيل وال�ضطف ب�ضكٍل كامل.

سلسلة الغسيل ذو تدفق ديناميكي
غ�ضيل قوي مع اأداء عميق لمادة التنظيف يعمل على اإزالة االأو�ضاخ دون اإتالف المالب�س

ر�سا�س ماء ديناميكي وعري�س 
يقوم التدوير الفعال لكمية كبيرة من الماء باإزالة االأو�ضاخ والبقع من االأجزاء العري�ضة لالألياف بكل كفاءة دون اإلحاق ال�ضرر 

باالأقم�ضة.
SF-105SS و SF-100XAV مقارنة خا�ضة باملوديل *

سلسلة الغسيل المدمجة
الغ�سيل على مرحلتين

يتيح �ضهولة اإزالة االأو�ضاخ دون اإتالف االأقم�ضة.

المرحلة الأولى: الم�ستوى المنخف�س للمياه
من خالل مزج مادة التنظيف بكمية �ضغيرة من المياه، 
نح�ضل على مادة تنظيف مركزة كما اأن ذلك يجعل من 

االأو�ضاخ العنيدة قابلة لالإزالة بكل �ضهولة.

المرحلة الثانية: الم�ستوى العادي للمياه
اإن القيام بالغ�ضيل بم�ضتوى عادي من المياه يعمل على جعل 
�ضطح المالب�س مالم�ًضا لمادة التنظيف على نحٍو تام وذلك 

الإزالة االأو�ضاخ دون اإتالف االأقم�ضة.

برنامج معطر الأقم�سة
يعمل هذا البرنامج على اإعالمك بالوقت الذي يمكنك فيه اإ�ضافة ملطف االأقم�ضة اأثناء دورة ال�ضطف*، 

بحيث يبقى تاأثير العطر على المالب�س لمدة اأطول وبملم�س اأكثر نعومة.
* يجب اإ�ضافة ملطف االأقم�ضة ب�ضكٍل يدوي. يختلف التوقيت تبًعا لتهيئات البرنامج.

عر�س م�ساعف*

الغ�سيل المتغلغل على 4 مراحل 
يزيد من قوة التنظيف اإلى اأق�ضى حد للح�ضول على اأداء قوي عميق لمادة التنظيف.

اإذابة مادة التنظيف تحت 
ال�ضفرات.

ت�ضبح مادة التنظيف المذابة قم بو�ضع مادة التنظيف
اأكثر تركيًزا في الماء.

يغ�ضل اأ�ضطح المالب�س بقوة.يتغلغل بعمق في االأقم�ضة.

الم�ستوى العادي من الماءالم�ستوى الثالث من الماءاأعلى م�ستوى من الماء اأقل م�ستوى من الماء

ميزات أخرى للغساالت ذات التعبئة العلوية

وظيفة تفكيك الت�سابك النهائية
عد انتهاء دورة الع�ضر، تتحرك الم�ضخة الناب�ضة ب�ضكٍل متكرر باتجاه 

حركة عقارب ال�ضاعة وبعك�س اتجاه حركة عقارب ال�ضاعة، بحيث 
تقوم اأواًل بدفع المالب�س كي ت�ضقط عن جدار الحو�س ومن ثم اإزالة 

الت�ضابك منها. تجعل هذه الميزة الفريد من هيتا�ضي اإخراج المالب�س 
من الحو�س اأمًرا اأ�ضهل بكثير. فالقليل من الت�ضابك يعني ح�ضول 

تجعدات اأقل في المالب�س.

الم�ست�سعر القت�سادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات
يتم ر�ضد كمية الغ�ضيل ونوع االأقم�ضة بثالث خطوات وذلك لتفعيل 
تهيئة ظروف الغ�ضيل المثلى. والنتيجة هي ا�ضت�ضعار دقيق ل�ضمان 

عدم اإهدار الوقت اأو الكهرباء اأو المياه.
*ينطبق على الموديالت ذات العاك�س فقط.

وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائيةتقليدي

ر�ضد الحمل
لح�ضاب كمية المياه والمدة 

الالزمة.

ر�ضد الحمل
عندما تكون االأقم�ضة مبتلة.

ر�ضد نوع القما�س

الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1
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الت�سكيلة/محول العاك�س المزود بالطاقة )غ�سيل ذو تدفق فائق(

الت�سكيلة/محول العاك�س المزود بالطاقة )غ�سيل بموجة الدوران الفوارة(

الت�سكيلة/محول العاك�س المزود بالطاقة )غ�سيل ذو تدفق ديناميكي(

26 25

SF-240XWV

الذهبيالذهبي

اأبي�ساأبي�ساأبي�س ف�ضيف�ضيف�ضي

SF-160XWV
SF-140XWV

)الذهبي(

SF-160XWV
SF-150XWV
SF-140XWV

 SF-130XWV
)اأبي�س(

SF-160XWV
SF-150XWV
SF-140XWV

 SF-130XWV
)ف�ضي(

SF-140XAV
SF-130XAV
)ف�ضي معدني(

SF-120XAV
SF-110XAV
SF-100XAV

)اأبي�س(

Eco الوظائف االقتصادية الرفيقة بالبيئة
برنامج توفير الماء

كذلك يوجد برنامج يقدم اأداًء اأعلى لتوفير الماء. اإن ا�ضتخدام برنامج توفير الماء عندما ترغب في القيام بعملية غ�ضيل �ضريعة لمالب�س مت�ضخة ب�ضكل طفيف يوفر ما ي�ضل اإلى 
42%*1 واأكثر من المياه عن البرنامج ال�ضبابي*2!

*1 تم اختباره من قبل هيتا�ضي. )SF-90XA(    *2 يعد البرنامج ال�ضبابي برنامًجا قيا�ضًيا.

Eco الزر.SF-90P / 80P ،SD-90XA / 80XA ،SF-105SS ،SF-130LJ / 120LJ ،SF-130LJS / 120LJS ،SF-130SS / 120SS ينطبق على الموديل *

و�ضع توفير الطاقة
التحريك المتكرر لفترة ق�ضيرة وعملية النقع لفترة ق�ضيرة 

يعمالن على تعزيز قوة �ضائل التنظيف اأثناء التقليل من القوة 
الميكانيكية المطلوبة. لذلك تتم اإزالة االأو�ضاخ بالكامل بطاقة اأقل 

في و�ضع توفير الطاقة الخا�س بال�ضوط ال�ضبابي.

و�ضع الحمل ال�ضغير
ي�ضتخدم غ�ضيل االأحمال ال�ضغيرة في هذا الو�ضع ماء اأقل من الكمية 

االأدنى التي يتم ا�ضتخدامها في الو�ضع العادي. اإنها مثالية لغ�ضيل 
المالب�س الداخلية وغيرها من المالب�س �ضغيرة الحجم ب�ضرعة. كما 

اأنك ت�ضتخدم �ضائل تنظيف بكميات اأقل، لهذا فاإنها ُتعد اقت�ضادية.

توفير المياه 44%توفير الطاقة بمعدل %34
*مقارنة: المعيار الخا�س بالبرنامج ال�ضبابي واأو�ضاع توفير الطاقة. 

*يعد البرنامج ال�ضبابي برنامًجا قيا�ضًيا.
*مقارنة: اأقل م�ضتوى للماء لمعيار البرنامج ال�ضبابي واأو�ضاع الحمولة ال�ضغيرة.

*يعد البرنامج ال�ضبابي برنامًجا قيا�ضًيا.

* الع�سر الذكي - لعملية ع�سر-تجفيف مثلى لأي نوع من الأقم�سة
تحكم متنوع في العصر

تماًما كالغ�ضالة التي ُتعباأ من االأمام، يمكن تغيير �ضرعة عملية الع�ضر-التجفيف في هذه الغ�ضالة. 
قم باختيار �ضوط، و�ضيتم �ضبط وقت عملية الع�ضر و�ضرعة الع�ضر على 400 اأو 600 اأو 800 د.د. تبًعا 

للمالب�س التي يتم غ�ضلها. كما يمكنك تغيير وقت و�ضرعة الع�ضر ح�ضب الحاجة وذلك كي تالئم اأنواع مختلفة 
من االأقم�ضة. 

400 د.د.
عملية ع�ضر-تجفيف لطيفة 
للمالب�س الداخلية والمالب�س 

الم�ضنوعة من اأن�ضجة 
المالب�س الناعمة التي تتمدد 

ب�ضهولة وتفقد �ضكلها.

600 د.د.
بما اأنها توفر وظيفة تفكيك 

ناعم للمالب�س، ُتعد هذه ال�ضرعة 
المثالية لعملية الع�ضر-التجفيف 

لكل من القم�ضان والمالب�س 
ال�ضوفية والمالب�س التي تظهر 

فيها تجعدات ب�ضهولة.

800 د.د.
تعمل على ع�ضر-تجفيف 

المالب�س التي ي�ضعب تجفيفها 
والم�ضنوعة من اأن�ضجة 

قما�ضية اأكثر خ�ضونة مثل 
الجينز والبطانيات ب�ضكل 

كامل وب�ضرعة.

* التجفيف بالهواء النفاث
يعمل الهواء النقي الم�ضحوب اإلى �ضلة الع�ضر، على توفير دوامة قوية وعالية ال�ضرعة تقوم بتبخير الرطوبة 

بفاعلية اأكبر من دورات الع�ضر العادية.
* الموديالت التي ينطبق عليها 105SS/120LJ/130LJ/120LJS/130LJS/120SS/130SS فقط

* الموديالت التي ينطبق عليها 105SS/120LJS/130LJS/120SS/130SS فقط

اإعادة ت�سغيل تلقائية بالكامل 
في حال حدوث انقطاع للتيار، فاإنه يتم ا�ضترجاع مرحلة 

دورة الغ�ضيل )الغ�ضيل/ال�ضطف/الع�ضر(. عند عودة التيار، 
تتم اإعادة بدء الت�ضغيل تلقائًيا من بداية المرحلة االأخيرة.

غطاء من الزجاج المقوى  
باالإ�ضافة اإلى و�ضوح الروؤية داخل 

الحو�س، فهو يجعل من ال�ضهل 
تنظيف مادة التنظيف والمياه 

واالأو�ضاخ بم�ضحة �ضريعة.

24 كجم / 20 كجم / 1٨ كجم *

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
الم�ضت�ضعر االقت�ضادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات●�
التحكم في قوة المياه●�

الر�س االإ�ضافي●�
 خيارات الذاكرة●�

)24 كجم/20 كجم بدون الطرازات المزودة بالم�ضخة فقط(

وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
11 برنامج غ�ضيل●�
موؤقت التاأخير●�

اإعادة ت�ضغيل تلقائية●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

SF-200XWVSF-180XWV

* 

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
الم�ضت�ضعر االقت�ضادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات●�
التحكم في قوة المياه●�
الر�س االإ�ضافي●�
 خيارات الذاكرة●�

)16 كجم/14 كجم بدون الطرازات المزودة بالم�ضخة فقط(
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
11 برنامج غ�ضيل●�

موؤقت التاأخير●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

16 كجم / 15 كجم / 14 كجم/ 13 كجم

* 

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
الم�ضت�ضعر االقت�ضادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات●�
التحكم في قوة المياه●�
الر�س االإ�ضافي●�
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
برنامج تنظيف الحو�س●�
برنامج تجفيف الحو�س ●�

9 برنامج غ�ضيل●�
موؤقت التاأخير●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية بالكامل●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

14 كجم/ 13 كجم/ 12 كجم/ 11 كجم/ 10 كجم



الغ�سالت ذات الحو�سين

*** الموديالت المتوفرة في ال�ضوق تعتمد على الدولة.
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للبكتيريا تقليدية مقاومة  مواد النانو تيتانيوممواد 

تمنع جزيئات النانو تيتانيوم عالية الكثافة الميكروبات من العبور وتحد 
من فاعليتها.

الت�سكيلة / فائق الكبر

الت�سكيلة/الطراز القيا�سي مع مدخل للماء ال�ساخن )غ�سيل ذو تدفق ديناميكي(

الطراز القيا�سي )غ�سيل ذو تدفق ديناميكي(

28 27

الت�سكيلة / غ�سيل بموجة الدوران 
9 كجم/٨ كجم

٨ كجم/7.5 كجم

المميزات
رافعة ال�ضربات الن�ضطة●�
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
برنامج توفير الماء●�
الم�ضت�ضعر االقت�ضادي الذكي●�
ال�ضطف بالر�ضا�ضات الدوارة●�
ال�ضطف االقت�ضادي بالموجة●�
ر�ضا�س ال�ضربات●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية بالكامل●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

الت�سكيلة /الطراز المدمج

المميزات
الغ�ضيل على 2 مراحل●�
البرنامج االقت�ضادي الرفيق بالبيئة ●�
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
بدون معطر االأقم�ضة●�

غطاء من الزجاج المقوى●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية بالكامل●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

سلسلة الحجم فائق الكبر

سلسلة التجفيف بالهواء النفاث

لوح الغ�سيل الخا�س بالياقات واأطراف الأكمام
يمكن غ�ضل االأو�ضاخ العنيدة 

الموجودة على الياقات واأطراف 
االأكمام م�ضبًقا ب�ضهولة.

التجفيف بالهواء النفاث
يعمل الهواء النقي الم�ضحوب اإلى 

�ضلة الع�ضر، على توفير دوامة 
قوية وعالية ال�ضرعة تقوم بتبخير 
الرطوبة بفاعلية اأكبر من دورات 

الع�ضر العادية.

ناب�س �سفرة الدوران
تعمل ال�ضفرات الكبيرة على توفير تدفق مياه قوي ي�ضهم في تحريك المالب�س، بينما تعمل ال�ضفرات ال�ضغيرة على توفير تدفق مياه 

اأقل وبقوة مختلفة. الجمع بين تدفقات المياه هذه يتيح دوران المالب�س بفاعلية اأكبر.

التجفيف بالهواء النفاث بوا�سطة فلتر النانو تيتانيوم
الهواء النقي الم�ضحوب اإلى �ضلة الع�ضر يمّر من خالل فلتر النانو تيتانيوم ويولد دوامة 

قوية عالية ال�ضرعة تقوم بتبخير الرطوبة بفاعلية اأكبر من دورات الع�ضر العادية.

موازن ال�سائل
يقلل ال�ضو�ضاء الناتجة عن دورات الغ�ضيل 
اإلى حدها االأدنى وذلك عن طريق اإحاطة 

�ضلة الغ�ضيل ب�ضائل لتدوير اأكثر توازًنا.

التجفيف بالتوربو
�ضرعة الدوران الكبيرة والهائلة تعمل على تجفيف المالب�س ب�ضرعة اأكبر.

�ضرعة �ضل�ضلة التجفيف بالهواء النفاث هي 1450 د.د.
 �ضرعة �ضل�ضلة تجفيف-ع�ضر فائقة ال�ضرعة ذو �ضرعة 1800 د.د. 

غطاء مقاوم للغبار
يحفظ لوحة التحكم بعيًدا عن الغبار 

والمياه. 

ما هو النانو تيتانيوم؟
النانو تيتانيوم هو اأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا التي يتم فيها ا�ضتعمال المادة 

المحفزة لثاني اأك�ضيد التيتانيوم TiO2 لتوفير تاأثير قوي مقاوم للبكتيريا وتاأثير اإزالة 
الروائح الكريهة. تمثل جزيئات النانو تيتانيوم جزيئات �ضغيرة جدًا يبلغ قطرها حوالي 5 

ن.م. يتم تعبئة الفلتر بهذه الجزيئات الدقيقة اللتقاط الروائح الكريهة والتخل�س منها.

PS-1700WJ
)بني داكن(

PS-1605SJ
)اأبي�س(

PS-1605SJ
)رمادي داكن(

17 كجم1٨ كجم * *

المميزات
�ضعة كبيرة وفائقة●�
ع�ضر عالي ال�ضرعة للتجفيف●�

لوح الغ�ضيل الخا�س بالياقات واأطراف االأكمام●�
متين وال ي�ضداأ●�

ت�ضميم �ضهل اال�ضتخدام●�
ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
التحكم في قوة المياه●�
الر�س االإ�ضافي●�
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
9 برنامج غ�ضيل●�
برنامج تنظيف الحو�س●�
موؤقت التاأخير●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

14 كجم/ 13 كجم/ 12 كجم/ 11 كجم/ 10 كجم *

13 كجم/ 12 كجم/  10 كجم

SF-80XB
SF-75XB

)اأبي�س(

SF-H130XA
)اأبي�س(

SF-H100XA
SF-H120XA

)رمادي فاتح(

SF-90P
SF-80P

)رمادي فاتح /زمردي(

SF-90XA
SF-80XA

)اأبي�س(

SF-140XA
SF-130XA

)اأبي�س(

SF-120XA
SF-110XA
SF-100XA

)رمادي(

المميزات
التنظيف الذاتي االأوتوماتيكي●�
الم�ضت�ضعر االقت�ضادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات●�
التحكم في قوة المياه●�
الر�س االإ�ضافي●�
وظيفة تفكيك الت�ضابك النهائية●�
9 برنامج غ�ضيل●�
برنامج تنظيف الحو�س●�

برنامج تجفيف الحو�س ●�
موؤقت التاأخير●�
اإعادة ت�ضغيل تلقائية●�
اإيقاف التيار التلقائي●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً



الموا�سفات

PS-1100KJ
PS-995KJ
PS-985KJ

)اأبي�س(

PS-1000BJ
PS-998BJ
PS-997BJ

)اأبي�س(

PS-1000BJ
PS-998BJ
PS-997BJ
)رمادي فاتح(

لة
سا

غ
ال

PS-500A
)اأبي�س(

الت�سكيلة / التجفيف بالهواء النفاث

الت�سكيلة / التجفيف بالهواء النفاث

13 كجم14 كجم

5 كجم

30 29

غ�سالت التعبئة الأمامية 
BD-90XAV / BD-80XAVBD-90YAV / BD-80YAVBD-W90AV / BD-W80AVBD-W85AAE / BD-W75AAE

8/98/98/97.5/8.5�سعة الغ�سيل )كجم(
-●●●نظام التحكم بالعاك�س

1400120010001200اأق�سى �سرعة ع�سر )دورة/دقيقة(
● )5 خطوات(● )5 خطوات(● )5 خطوات(● )5 خطوات(تحكم متنوع في الع�سر

●●●●التنظيف الذاتي الأوتوماتيكي

●●●●اعتماد موؤ�س�سة الح�سا�سية البريطانية

90°م كحد اأق�ضى 90°م كحد اأق�ضى 90°م كحد اأق�ضى 90°م كحد اأق�ضى درجة حرارة الغ�سيل
510510510510قطر ال�سطوانة  )مم(

--●●م�ست�سعر 3D للتحكم بالغ�سيل

●●●●رافعة الر�سا�س الم�سادة للبكتيريا

●●●●الح�سية الم�سادة للبكتيريا

●●●●موازن حمولة ال�سائل رباعي الطبقةنظام التحكم بالهتزاز المزدوج

●●●●تعليق هيدروليكي

●●●●جدران جانبية مقاومة لالهتزاز

 اأنظمة
الم�ست�سعر الذكي

3D م�ست�سعر الهتزاز●●--

●●●●م�ست�سعر الدوران

●●●●م�ست�سعر الحمولة

●●●●م�ست�سعر درجة حرارة المياه

●●●●م�ست�سعر م�ستوى المياه

●●●●م�ست�سعر ر�سد الرغوة

●●●●بدون ع�سر

●●●●تعليق ال�سطف

● )بارد، 30-90°م(● )بارد، 30-90°م(● )بارد، 30-90°م(● )بارد، 30-90°م(قابلية اختيار درجة حرارة الماء 
16161616اأرقام برامج الغ�سيل

القطنالقطنالقطنالقطنبرنامج الغ�سيل
MixMixMixMix

Daily 45Daily 45Daily 60Daily 45

Rapid 15Rapid 15Rapid 15Rapid 15

األياف �ضناعيةاألياف �ضناعيةاألياف �ضناعيةاألياف �ضناعية
ناعمناعمناعمناعم

OutdoorOutdoorOutdoorOutdoor

DuvetDuvetDuvetDuvet

العناية �ضد التجعدالعناية �ضد التجعدالعناية �ضد التجعدالعناية �ضد التجعد
قطن اقت�ضاديقطن اقت�ضاديقطن اقت�ضاديقطن اقت�ضادي

)Woolmark (�ضوف )معتمد من قبل العالمةWoolmark (�ضوف )معتمد من قبل العالمةWoolmark (�ضوف )معتمد من قبل العالمةWoolmark ضوف )معتمد من قبل العالمة�
العناية �ضد الح�ضا�ضية 

)اعتماد موؤ�ض�ضة الح�ضا�ضية البريطانية(
العناية �ضد الح�ضا�ضية 

)اعتماد موؤ�ض�ضة الح�ضا�ضية البريطانية(
العناية �ضد الح�ضا�ضية 

)اعتماد موؤ�ض�ضة الح�ضا�ضية البريطانية(
العناية �ضد الح�ضا�ضية 

)اعتماد موؤ�ض�ضة الح�ضا�ضية البريطانية(
تنظيف الحو�ستنظيف الحو�ستنظيف الحو�ستنظيف الحو�س
�ضطف وع�ضر�ضطف وع�ضر�ضطف وع�ضر�ضطف وع�ضر

ع�ضرع�ضرع�ضرع�ضر
التجفيفالتجفيفالتجفيفالتجفيف

●●●●كثيفقوائم اختيارية 

●●●●غ�سيل م�سبق

●●●●�سطف اإ�سافي

●●●●تعليق ال�سطف

●●●●الذاكرة

●●●●التنظيف الذاتي الأوتوماتيكي

●●●●الموؤقت

●●●●نظام الت�سحيح الذاتي

Jog DialJog DialJog DialJog Dialمفتاح اختيار البرنامج 

�ضوء LED )برتقالي(�ضوء LED )برتقالي(�ضوء LED )برتقالي(�ضوء LED )اأخ�ضر(�سا�سة عر�س
●●●●اإيقاف التيار التلقائي

●●●●و�سع النتظار الذي ل ي�ستهلك طاقة نهائًيا

●●●●اإعادة ت�سغيل تلقائية بالكامل

●●●●قفل الأطفال

---●غطاء واق من الحرارة

●●●●باب قابل للفتح 1٨0 درجة

●●●●�سطح عمل قابل للنزع مخ�س�س للتركيب اأ�سفل المن�سدة/الطاولة

لغاية 24 �ضاعة لغاية 24 �ضاعة لغاية 24 �ضاعة لغاية 24 �ضاعة تهيئة الموؤقت 
0.98 0.74 0.86 0.74 ا�ستهالك الطاقة )كيلو واط بال�ساعة/دورة(

44444241ا�ستهالك المياه )لتر/دورة(
A+++ )-25%)A+++ )-13%)A+++ )-25%++A(فئة الطاقة )مقيا�س التحاد الأوروبي(

ABBBفئة الع�سر )مقيا�س التحاد الأوروبي(

600×850×624 / 600×850×600584×850×624 / 600×850×600584×850×624 / 600×850×600584×850×624 / 600×850×584الأبعاد  )مم(
67 / 71 63 / 6367 / 6367 / 67 ; 61 / 65الوزن )ال�سافي/الإجمالي، كجم(

اأبي�ساأبي�ساأبي�سرمادي معدني / ذهبي فاتح/ اأ�ضود / اأبي�ساللون

6 كجم

المميزات
�ضعة كبيرة وفائقة●�
ع�ضر عالي ال�ضرعة للتجفيف●�
لوح الغ�ضيل الخا�س بالياقات واأطراف االأكمام●�
متين وال ي�ضداأ●�
ت�ضميم �ضهل اال�ضتخدام●�

9 كجم/٨ كجم/7 كجم *

10.5 كجم/٨ كجم/7 كجم

10.5 كجم

المميزات
التجفيف بالهواء النفاث●�
لوح الغ�ضيل الخا�س بالياقات واأطراف االأكمام●�
موؤقت النقع●�
الغ�ضيل بطريقتين●�

ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

المميزات
التجفيف بالهواء النفاث●�
4 برنامج●�
موؤقت النقع●�

الغ�سيل بوا�سطة دورة الفرك

PS-1405SJ
)رمادي داكن(

PS-1405SJ
)اأبي�س(

PS-1305SJ
)اأبي�س(

PS-1100KJ
PS-995KJ
PS-985KJ

)بيج(

PS-1100KJ
PS-995KJ
PS-985KJ
PS-975GJ)رمادي فاتح(

)رمادي فاتح(

PS-975GJ
)بيج(

PS-975GJ
)اأبي�س(

المميزات
التجفيف بالهواء النفاث بوا�ضطة فلتر النانو تيتانيوم●�
تجفيف-ع�ضر فائقة ال�ضرعة ذو �ضرعة 1450 د.د.●�

غطاء مقاوم للغبار●�
موؤقت النقع●�

الغ�ضيل بطريقتين●�
ا الموديل المزود بالم�ضخة * يتوفر اأي�ضً

PS-1055K
)اأبي�س/رمادي فاتح/بيج(

تجفيف عالي ال�سرعة

المميزات
تجفيف-ع�ضر فائقة ال�ضرعة ذو �ضرعة 1440 د.د.●�
غطاء مقاوم للغبار●�
موؤقت النقع●�
الغ�ضيل بطريقتين●�



لة
سا

غ
ال

32 31
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق.

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق.

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.

غ�سالت التعبئة العلوية
ال�سل�سلة

�سل�سلة الغ�سيل بموجة الدوران الفوارة�سل�سلة الغ�سيل ذو تدفق فائق

الموديل

SF-240XWVSF-200XWVSF-180XWVSF-160XWVSF-150XWVSF-140XWVSF-130XWV
SF-140XAV/
SF-130XAV

SF-120XAV/
SF-110XAV/
SF-100XAV

2420181615141313/1410/11/12�سعة الغ�سيل )كجم(

●●●●●●●●●نظام التحكم بالعاك�س

وظيفة 
الع�سر

الغ�ضيل المتغلغل على 4 مراحلالغ�ضيل على 4 مراحلعملية الغ�سيل

ر�ضا�س ماء ديناميكي وعري�سر�ضا�س بموجة الدوران الفوارةر�ضا�س ذو تدفق فائقر�سا�س ماء

الم�ست�سعر القت�سادي الرفيق بالبيئة ذو 
●●●●●●●●●3 خطوات

الوظيفة 
الم�ساعدة

700700700800800800800750750اأق�سى �سرعة ع�سر )دورة/دقيقة(

●●●●●●●●●وظيفة تفكيك الت�سابك النهائية

الوظيفة 
الم�ساعدة

تحكم ذو 4 اأزرار )الر�س الإ�سافي وقوة 
●●●●●●●●●المياه(

Eco الزر---------

---●-●-●●الذاكرة

●●●●●●●●●موؤقت التاأخير

111111111111111111عدد البرامج

---●-●-●●خيارات الذاكرة

وظيفة 
التنظيف

التنظيف الذاتي الأوتوماتيكي )اعتماد 
●●●●●●●●●موؤ�س�سة الح�سا�سية البريطانية(

●●●●●●●●●تنظيف الحو�س

●●●●●●●●●تجفيف الحو�س

فلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيمادة م�سادة للبكتيريا

برنامج 
1111111111111199عدد البرامجالغ�سيل

--●●●●●●●ت�سميم بفتحة زجاجية علويةالهيكل

●●●●●●●●●زجاج مقوى

�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�سا�سة عر�س

--●●●●●●●خ�سائ�س اجتمعت في درج مادة التنظيف

●●● )جزئي(● )جزئي(● )جزئي(● )جزئي(● )جزئي(● )جزئي(● )جزئي(اإعادة ت�سغيل تلقائية

اإيقاف التيار التلقائي
●●●●●●●●●

نظام الأمان من خالل قفل الم�ست�سعر
●●●●●●●●●

590×1065×590634×1122×640634×1100×640696×1100×640696×1100×640696×1100×724696×1158×724744×1158×724744×1173×744الأبعاد   العر�س×الرتفاع×العمق )مم(

الذهبي / ف�ضي / لون الج�سم
اأبي�س

الذهبي / ف�ضي / 
الذهبي / ف�ضي / ف�ضي / اأبي�ساأبي�س

اأبي�س
الذهبي / ف�ضي / 

اأبي�س
الذهبي / ف�ضي / 

اأبي�س
الذهبي / ف�ضي / 

اأبي�س
الج�ضم: ف�ضي
الغطاء: اأ�ضود

الج�ضم: اأبي�س
الغطاء: رمادي فاتح

74/6873/6773/6755/4955/4954/4854/4846/4243/39الوزن )ال�سافي/الإجمالي(

�سمام ثنائي لمدخل الماء
●●●●●●●●●

م�سخة ال�سرف
●●●●●●●●●

مفتاح اختيار درجة حرارة الماء
●●●●●●●●●

Dynamic-Stream Wash SeriesBeat Wave Wash Series Beat Wave Wash EcoCompact seriesال�سل�سلة

الموديل
 SF-H130XASF-H120XA/                              

SF-H100XA
SF-140XA/
SF-130XA

SF-120XA/
SF-110XA/
SF-100XA

SF-90XA/                                
SF-80XA

SF-90P
SF-80P

SF-80XB
SF-75XB

1310/1213/1410/11/128/98/97.5/8�سعة الغ�سيل )كجم(
-------نظام التحكم بالعاك�س

وظيفة 
الغ�سيل

الغ�ضيل على 2 مراحلالغ�ضيل على 4 مراحلالغ�ضيل المتغلغل على 4 مراحلعملية الغ�سيل
-ر�ضا�س ال�ضرباتر�ضا�س ماء ديناميكي وعري�سر�سا�س ماء

------الم�ست�سعر القت�سادي الرفيق بالبيئة ذو 3 خطوات

وظيفة 
الع�سر

700700700700600600650اأق�سى �سرعة ع�سر )دورة/دقيقة(
●●●●●●●وظيفة تفكيك الت�سابك النهائية

الوظيفة 
الم�ساعدة

تحكم ذو 4 اأزرار )الر�س الإ�سافي وقوة المياه(
●●●●---

Eco الزر----●●-

-------الذاكرة

●●●●●●●موؤقت التاأخير

99991199عدد البرامج
-------خيارات الذاكرة

وظيفة 
التنظيف

---●●●●التنظيف الذاتي الأوتوماتيكي )اعتماد موؤ�س�سة الح�سا�سية البريطانية(

●●●●●●●تنظيف الحو�س

-●●●●--تجفيف الحو�س

فلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيفلتر من ن�ضيج كتانيمادة م�سادة للبكتيريا
برنامج 
الغ�سيل

99991199عدد البرامج

-------ت�سميم بفتحة زجاجية علويةالهيكل

زجاج مقوى-●●●●●زجاج مقوى
�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�ضوء LED�سا�سة عر�س

-------خ�سائ�س اجتمعت في درج مادة التنظيف

●●●●●●●اإعادة ت�سغيل تلقائية

●●●●●●●اإيقاف التيار التلقائي

●●●●●●●نظام الأمان من خالل قفل الم�ست�سعر

530×986×590535×1059×590608×1059×590600×1065×590634×1122×590634×1065×590634×1122×634الأبعاد   العر�س×الرتفاع×العمق )مم(
الج�ضم: اأبي�سلون الج�سم

الغطاء: رمادي فاتح
الج�ضم: رمادي فاتح

الغطاء: اأ�ضود
الج�ضم: اأبي�س

الغطاء: رمادي فاتح
الج�ضم: رمادي فاتح

الج�ضم: رمادي فاتحاأبي�سالغطاء: اأ�ضود
اأبي�سالغطاء: زمردي

35/32، 41/3735/32، 48/4346/4148/4346/4138/3437/33الوزن )ال�سافي/الإجمالي(
●●●●●●●�سمام ثنائي لمدخل الماء

●●●●●--م�سخة ال�سرف

●●●●●●●مفتاح اختيار درجة حرارة الماء

الغ�سالت ذات الحو�سين
PS-1700WJPS-1605SJPS-1405SJPS-1305SJPS-1055KPS-1100KJالموديل

1716141310.510.5الغ�سيلال�سعة )كجم(
121212119.09.0الع�سر

922×1010×922509×1010×970509×1130×975550×1128×975571×1128×975571×1128×571الأبعاد )العر�س × الرتفاع × العمق، مم( )*(
130013001300130014501440�سرعة الدوران )د.د.(

--●●●●�سفرة الدوران

)●(-)●()●()●()●(م�سخة ال�سرف

●-●●●●التجفيف بالهواء النفاث 

●-----التجفيف بالهواء النفاث بوا�سطة فلتر النانو تيتانيوم

------نظام الأمان من خالل قفل الم�ست�سعر

●●●●●●الغ�سيل بطريقتين

بال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيحو�س الع�سر
7 دقائق5 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائقموؤقت التجفيف بالع�سر

20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقةموؤقت النقع
--●●●●لوح الغ�سيل الخا�س بالياقات و اأطراف الأكمام

رمادي داكناأبي�س/رمادي فاتح/بيجاأبي�ساأبي�س/رمادي داكناأبي�س/رمادي داكناأبي�ساللون

PS-995KJPS-985KJPS-1000BJPS-998BJPS-997BJPS-975GJPS-500Aالموديل

8.07.09.08.07.06.05.0الغ�سيلال�سعة )كجم(
7.05.07.07.07.04.55.0الع�سر

750×893×846425×960×866480×986×866475×986×866475×986×835475×978×835461×978×461الأبعاد )العر�س × الرتفاع × العمق، مم( )*(
1450145014301430143014501430�سرعة الدوران )د.د.(

-------�سفرة الدوران

)●(-)●()●()●()●()●(م�سخة ال�سرف

-●●●●●●التجفيف بالهواء النفاث 

-●---●●التجفيف بالهواء النفاث بوا�سطة فلتر النانو تيتانيوم

-------نظام الأمان من خالل قفل الم�ست�سعر

●●●●●●●الغ�سيل بطريقتين

بال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيبال�ضتيكيحو�س الع�سر
5 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائق7 دقائقموؤقت التجفيف بالع�سر

15 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقة20 دقيقةموؤقت النقع
-●●●●--لوح الغ�سيل الخا�س بالياقات و اأطراف الأكمام

اأبي�ساأبي�س/رمادي فاتح/بيجاأبي�ساأبي�ساأبي�ساأبي�ساأبي�س/رمادي فاتح/بيجاللون



ية
بائ

هر
ك

ف ال
ظي

لتن
ة ا

س
كن

م

34 33

الموديالت طراز البرميل

سعة عمالقة وقدرة شفط تدوم 
لفترة طويلة 

يقدم الموديل الجديد والمتين للموديل طراز البرميل من هيتا�ضي اأداًء 
متميًزا ب�ضعة جمع غبار كبيرة ت�ضل اإلى 25 لتر، اإلى جانب موتور عالي 

القدرة ي�ضل اإلى 2300 وات ونظام تلقائي الإعادة لف ال�ضلك بطول 8.0 م. 
كل ذلك واأكثر في مكن�ضة تنظيف كهربائية على اأهبة اال�ضتعداد لتنظيف كل 

ركن من منزلك.

سعة جمع غبار أكبر من أي وقت مضى 
لتجميع الغبار بشكل أكبر بمقدار %20 

يمكن للخزان الكبير ذو القطر الذي ي�ضل اإلى 330 مم من ا�ضتيعاب 
ما ي�ضل اإلى 25 لتر من الغبار، بمقدار 20% اأكثر من الموديالت 

التقليدية. ف�ضاًل عن ال�ضماح لك بالتنظيف بالمكن�ضة الكهربائية لمدة 
اأطول، وهذ يقلل من التخل�س من الغبار ب�ضكل متكرر.

.995DC ،CV-9950FCJ ينطبق على الموديل*
)960Y ،970Y ،9800YJ ،CV-9850YRJ( الموديالت ب�ضعة 21 لتر**

نظام تلقائي إلعادة لف السلك  
تخزين سهل لسلك التيار في 5 ثوان سريعة  
تم ت�ضميم الج�ضم الجديد ليحتفظ ب�ضلك التيار الطويل الذي يبلغ 
8.0 م داخله. قم ب�ضغط الزر فح�ضب و�ضيلتف ال�ضلك تلقائًيا ويتم 

تخزينه داخل الوحدة.
.975FC 985 وDC ،995DC ،CV-9950FCJ ينطبق على الموديل*

25 لتر�ضعة عمالقة

تخزين �ضلك التيار تقليدي

* ال�ضور لالأغرا�س التو�ضيحية فقط.

مكنسة التنظيف الكهربائية
قدرة عالية تبلغ 2300 وات 

اأدى القيام بتطبيق اأ�ضاليب تحليل ال�ضوائل اإلى ابتكار ت�ضميم 
عالي الكفاءة يعمل على توليد طاقة عالية والتي تعد م�ضدًرا 

لل�ضفط القوي. 
*تختلف مدخالت التيار وذلك تبًعا للموديل.

جسم أكثر صالبة

3 اأطراف محدبة 2 طرف محدب
جسم معدني يتسم بالصالبة والقوة 

يمتاز الج�ضم المعدني القوي من هيتا�ضي بثالثة اأطراف 
محدبة لحماية الخزان من الت�ضوه واالأ�ضرار االأخرى.

مقارنة مع الموديالت التقليدية، فاإن القاعدة ُتعد 
اأقوى وذلك من اأجل تقديم الدعم للموديل طراز 

البرميل لحركة �ضل�ضة ومريحة.

عجالت كبيرة بقطر يبلغ 180 مم   
ت�ضمن العجالت الكبيرة المثبتة على الج�ضم 
حركة ر�ضيقة و�ضل�ضة حتى على المناطق التي 

تختلف بها م�ضتويات االأر�ضية.

 HEPA فلتر
يلتقط فلتر HEPA غبار الطلع وم�ضببات الح�ضا�ضية باالإ�ضافة 
اإلى الج�ضيمات الدقيقة من الغبار من اأجل الح�ضول على هواء 

عادم نظيف.

فلتر نانو تيتانيوم
النانو تيتانيوم هو اأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا التي يتم فيها 

ا�ضتعمال المادة المحفزة لثاني اأك�ضيد التيتانيوم TiO2 لتوفير تاأثير 
قوي مقاوم للبكتيريا وتاأثير اإزالة الروائح الكريهة.

※تم اختباره من قبل موؤ�ض�ضة فح�س الغازلين اليابانية.  ●طريقة الفح�س: JIS L1902   ●طريقة مقاومة للبكتيريا: مدمجة في االألياف.   ●قيمة ن�ضاط مقاومة الميكروبات: المكورات العنقودية 
الذهبية )5.0( >كفاءة تتجاوز 99%< معيار الكفاءة في قيمة مقاومة الميكروبات هي 2.0 اأو اأعلى.

خصائص سهلة االستخدام

فوهة لب�ساط الأر�سية على 
مرحلتين

يمكن �ضبط راأ�س قطعة ال�ضفط بطريقتين ليتنا�ضب مع 
االأ�ضطح المختلفة بكل �ضهولة.

.940Y 945 وY ،950Y ،CV-960Y ينطبق على الموديل*

.980D 985 وDC ،CV-995DC ينطبق على الموديل*

تهيئات الطاقة المتنوعة
مع وحدة التحكم عن بعد باالأ�ضعة تحت الحمراء، فاإن تهيئات الطاقة تكون في 

متناولك ل�ضبط الطاقة بكل ي�ضر من اأجل اأن تتما�ضى مع المكان ونوع �ضطح 
االأر�ضية التي تقوم بتنظيفها بالمكن�ضة الكهربائية. 

.975YR و CV-9850YRJ ينطبق على الموديل*

اأنبوب تيلي�سكوبي
يتيح �ضبط طول االأنبوب كما هو مرغوب.

* تاأتي الموديالت CV-950Y و 945Y و 940Y مرفقة 
باأنبوب بال�ضتيكي.

خرطوم خالي من اللتواءات
مهما قمت بتحريك اأو تدوير الراأ�س، يظل الخرطوم خالي 

من االلتواءات ليمنحك مزيًدا من الراحة في التنظيف.

وظيفة نافث الهواء
ا نفث الغبار، والذي يعد مالئًما حينما تقوم بتنظيف  يمكنك اأي�ضً

تجهيزات االإ�ضاءة وال�ضتائر واأماكن مثل المداخل والممرات.

فر�ساة كن�س الغبار وفوهة ال�سقوق في 
م�ساحة داخلية لتخزين الأدوات 

تحتوي الم�ضاحة الداخلية لتخزين االأدوات على نوعين من الفوهات 
التي تلبي احتياجات مختلفة من التنظيف بالمكن�ضة الكهربائية.

الت�سكيلة/�سل�سلة طراز البرميل

قدرة عالية سعة 2300 وات
اأعلى دخل فولطية )الحد االأق�ضى( للموديل الم�ضنوع في اليابان هو 2300 وات. مكن�ضة تنظيف 

كهربائية ذات قدرة �ضفط عالية تعني غرًفا اأكثر نظافة.

جسم أقوى بمعدل 23%  * تم حسابها من قبل هيتاشي
العلبة االأكثر �ضماكة تكون اأقوى بمعدل 23% من تلك المجهزة بالموديل التقليدي ذو 21 لتًرا.

CV-9850YRJ
 موتور قوي بقدرة 2300 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 21 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
راأ�س متعدد الزوايا●�
ريموت كنترول مريح و�ضهل اال�ضتخدام●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

CV-9950FCJ
 موتور قوي بقدرة 2300 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 25 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار●�
بكرة لف ال�ضلك التلقائي  ●�
راأ�س متعدد الزوايا●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي معدني●�
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

CV-9800YJ
موتور قوي بقدرة 2300 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 21 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
راأ�س متعدد الزوايا●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من ●�

االألمنيوم
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●� ذهبي اأ�ضودذهبي اأ�ضود

راأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزوايا مقب�س التخل�س من الغبارمقب�س التخل�س من الغباروحدة التحكم عن بعدراأ�س متعدد الزوايا مقب�س التخل�س من الغبار

.985DC و CV-995DC 980.*ينطبق على الموديلD 985 وDC ،CV-995DC ينطبق على الموديل*

اإيقاف الطاقة

متو�ضط
منخف�س

مرتفع

ذهبي معدني
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CV-970Y
موتور قوي بقدرة 2200 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 21 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
راأ�س متعدد الزوايا●�

CV-980D
موتور قوي بقدرة 2200 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
�ضعة غبار مقدارها 23 لتر ●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
راأ�س متعدد الزوايا●�

CV-995DC
موتور قوي بقدرة 2300 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
�ضعة غبار مقدارها 25 لتر ●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
بكرة لف ال�ضلك التلقائي●�

CV-985DC
موتور قوي بقدرة 2200 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
�ضعة غبار مقدارها 23 لتر ●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
بكرة لف ال�ضلك التلقائي●�

CV-975FC
 موتور قوي بقدرة 2200 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 18 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
بكرة لف ال�ضلك التلقائي●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�

ذهبي تيتانيوم

ذهبي-اأ�ضودذهبي-اأ�ضود

ذهبي-اأ�ضودذهبي-اأ�ضود

CV-960Y
موتور قوي بقدرة 2100 وات )الحد االأق�ضى(●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 21 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي●�
وظيفة نفث الهواء●�

رمادي بالتيني

رمادي بالتيني

رمادي بالتيني

رمادي بالتيني

اأحمر داكن

اأحمر داكن
اأحمر داكن

اأحمر داكن

اأ�ضود

اأ�ضود

اأ�ضود

اأ�ضود

اأ�ضود

CV-950Y
موتور قوي بقدرة 2000 وات )الحد االأق�ضى(●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 18 لتر ●�
مقب�س التخل�س من الغبار ●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
وظيفة نفث الهواء●�

CV-945Y
موتور قوي بقدرة 1800 وات )الحد االأق�ضى(●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 18 لتر ●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
وظيفة نفث الهواء●�

CV-940Y
موتور قوي بقدرة 1600 وات )الحد االأق�ضى(●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 15 لتر ●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
وظيفة نفث الهواء●�

CV-930F
موتور قوي بقدرة 1600 وات )الحد االأق�ضى(●�
فلتر قما�ضي قابل للغ�ضل ●�
�ضعة غبار مقدارها 12 لتر ●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية  ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
وظيفة نفث الهواء●�

اأنبوب تيلي�ضكوبي●�
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

فلتر نانو تيتانيوم●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من ●�

االألمنيوم
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

راأ�س متعدد الزوايا●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

راأ�س متعدد الزوايا●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
مقب�س االإم�ضاك●�
وظيفة نفث الهواء●�

فلتر نانو تيتانيوم●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي ●�

معدني
وظيفة نفث الهواء●�

راأ�س متعدد الزوايا

راأ�س متعدد الزوايا

راأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزوايا

مقب�س التخل�س من الغبار

مقب�س التخل�س من الغبار

مقب�س التخل�س 
من الغبار

مقب�س التخل�س 
من الغبار

مقب�س التخل�س من الغبار

مقب�س التخل�س من الغبار

مقب�س التخل�س من الغبار

CV-100
موتور قوي بقدرة 1300 وات )الحد االأق�ضى(●�
�ضعة غبار ت�ضل اإلى 7.5 لتًرا مع موؤ�ضر م�ضتوى الغبار  ●�
فلتر قما�ضي●�
خرطوم ي�ضل طوله اإلى 3 م●�
م�ضاحة داخلية لتخزين االأدوات●�

CV-T190
موتور قوي بقدرة 1300 وات )الحد االأق�ضى(●�
�ضعة غبار ت�ضل اإلى 3.5 لتًرا مع موؤ�ضر م�ضتوى الغبار  ●�
فلتر قما�ضي●�
م�ضاحة داخلية لتخزين االأدوات●�

رمادي بالتينياأحمر داكن  رمادي بالتيني

الموديالت المجهزة بكيس

أداء متميز لتجميع الغبار الذي يحتوي على الرمل  
ت�ضمن مكن�ضة التنظيف الكهربائية “الم�ضنوعة في اليابان” من هيتا�ضي قدرة �ضفط قوية تدوم لفترة طويلة بن�ضبة 172% لتجميع الغبار الذي يحتوي على الرمل. يحول الموتور 

االأ�ضلي عالي القدرة الذي ي�ضل اإلى 2300 وات جنًبا اإلى جنب مع معزز ال�ضفط التلقائي الفريد من هيتا�ضي دون ان�ضداد الكي�س ويمكنه من ا�ضتيعاب ما ي�ضل اإلى 6.0 لتر من الغبار 
الذي يحتوي على الرمل. كل ذلك واأكثر في مكن�ضة تنظيف كهربائية مدمجة على اأهبة اال�ضتعداد لتنظيف كل ركن من منزلك.

قدرة شفط قوية تدوم لفترة طويلة بنسبة %172 *
معزز الشفط التلقائي

اإنه من ال�ضهل القيام بعملية تجديد كي�س الغبار ب�ضكٍل يومي. 
ما عليك �ضوى �ضحب �ضلك التيار للخارج لتفعيل معزز ال�ضفط التلقائي وتحريك الفلتر، و�ضيتم اإزالة كل ما يعمل على االن�ضداد 

للحفاظ على قوة ال�ضفط. 
.BA18 و BA20V و CV-BA22V قدرة �ضفط قوية تدوم لفترة طويلة بن�ضبة 150% للموديل .CV-BD230VJ ينطبق على الموديل*

قدرة شفط مدهشة
قدرة عالية تبلغ 2300 وات 

اأدى القيام بتطبيق اأ�ضاليب تحليل ال�ضوائل اإلى ابتكار ت�ضميم 
عالي الكفاءة يعمل على توليد طاقة عالية والتي تعد م�ضدًرا 

لل�ضفط القوي. 
*تختلف مدخالت التيار وذلك تبًعا للموديل.

اإن الم�ضام ال�ضغيرة الموجودة في الكي�س 
ت�ضبح م�ضدودة بفعل االأتربة والغبار، مما يعمل 
على منع تدفق الهواء من الموتور. وهذا يت�ضبب 

في تدني قدرة ال�ضفط قبل اأن يمتلئ الكي�س، 
علبة االأكيا�س التقليديةوبالتالي يبقى الغبار عالًقا في مكانه. ج�ضيمات االأتربة والغبار الدقيقة

كيفية فقدان مكنسة التنظيف الكهربائية لقدرة الشفط القوية

* ال�ضور لالأغرا�س التو�ضيحية فقط.



6.0L
Sand Dust

ية
بائ

هر
ك

ف ال
ظي

لتن
ة ا

س
كن

م

الت�سكيلة/الطراز الدوراني

الت�سكيلة/�سل�سلة طراز الكي�س المدمج

38 37

CV-BD230VJ

سعة غبار كبيرة
سعة غبار كبيرة تبلغ 6.0 لتر

يمكن للوحدة ا�ضتيعاب ما مقداره 6.0 لتر من الغبار الذي يحتوي على الرمل من الحجم الكبير في 
كي�س الغبار القابل للغ�ضل الذي تبلغ �ضعته 8.0 لتر. يتيح لك هذا تنظيف المنزل بالمكن�ضة الكهربائية 

من الزاوية اإلى الزاوية بينما يتم تقلي�س عدد مرات التخل�س من الغبار التي تتم ب�ضكٍل متكرر.
ت�صميم عالي الكثافة بتقنية ثالثية الأبعاد

بف�ضل تقنية الت�ضميم من هيتا�ضي، يمكن للوحدة ا�ضتيعاب كمية كبيرة من الغبار الذي يحتوي 
على الرمل والعمل ب�ضكٍل متطور بج�ضم �ضغير.

موؤ�صر م�صتوى الغبار
يعمل الموؤ�ضر عند امتالء كي�س الغبار االأمر الذي يحول دون زيادة التدفق.

هواء صحي
يتم التقاط جزئيات الغبار الدقيقة بواسطة فلتر HEPA* وفلتر النانو تيتانيوم

قابل للغ�سل

كي�س الغبار ب�سعة ٨.0 لتر

تم ت�ضميم فلتر العادم القابل للف�ضل 
التاحة القيام بال�ضيانة على نحٍو �ضريع 

و�ضهل قبل قيامك باال�ضتمرار في تنظيف 
المكن�ضة الكهربائية.

* يختلف نظام التنقية وذلك تبًعا للموديل.
.CV-BD230VJ و CV-BA22V ينطبق على الموديل **

يعمل فلتر هواء العادم الم�ضمم 
ب�ضكٍل جيد على التقليل من جزيئات 

الغبار الدقيقة التي تنطلق من 
االأر�ضية لتتيح لك التمتع في 

التنظيف بالمكن�ضة الكهربائية 
بعادم نظيف.

تصميم معقد إال أنه سهل االستخدام

اأ�سلي من هيتا�سي راأ�س متعدد الزوايا*1
 .CV-BA22V ينطبق على الموديل  1*

للح�ضول على التفا�ضيل، يرجى الرجوع اإلى ال�ضفحة 41  

فر�ساة كن�س الغبار*2 
تتيح لك الفر�ضاة القيام بتنظيف االأ�ضطح غير الم�ضتوية مثل 

اأرفف الكتب.
ياأتي موديل CV-BA18 مرفًقا بفر�ضاة باتجاهين وفوهة ال�ضقوق.  2*

فوهة ال�سقوق*2
تتيح لك الفوهة القيام بتنظيف الم�ضاحات التي ي�ضعب الو�ضول 

اإليها مثل ال�ضقوق الموجودة في االأقم�ضة.

نافث الرمل 
تعمل على نفث الرمل وجزيئات الغبار الدقيقة بوا�ضطة تدفق 

الهواء القوي لتنظيف االأماكن مثل المداخل والممرات.

مقب�س الإم�ساك*3
تت�ضم اإدارة الراأ�س بال�ضهولة، االأمر الذي يتيح تنظيًفا بدون 

عناء وخاٍل من المتاعب.
.BA22V و CV-BD230VJ 3 ينطبق على الموديل*

فوهة لب�ساط الأر�سية على مرحلتين*4
يمكن �ضبط راأ�س قطعة ال�ضفط بطريقتين ليتنا�ضب مع االأ�ضطح 

المختلفة بكل �ضهولة.
.BA18 و CV-BA20V 4 ينطبق على الموديل*

الموديل الم�سنوع في اليابان

موتور قوي بقدرة 2300 وات )الحد االأق�ضى(●�
كي�س قما�ضي قابل للغ�ضل●�
�ضعة غبار مقدارها 6.0 لتر ●�
معزز ال�ضفط التلقائي●�

راأ�س متعدد الزوايا

ذهبي معدني

راأ�س متعدد الزوايا●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
التحكم في الطاقة●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�

مقب�س االإم�ضاك●�
نافث الرمل●�

CV-BA22V

موتور قوي بقدرة 2300 وات )الحد االأق�ضى(●�
كي�س قما�ضي قابل للغ�ضل●�
�ضعة غبار مقدارها 6 لتر ●�
معزز ال�ضفط التلقائي●�
راأ�س متعدد الزوايا●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�

CV-BA20V

موتور قوي بقدرة 2000 وات )الحد االأق�ضى(●�
كي�س قما�ضي قابل للغ�ضل●�
�ضعة غبار مقدارها 6 لتر ●�
معزز ال�ضفط التلقائي●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
نانو تيتانيوم ●�
التحكم في الطاقة●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي●�
نافث الرمل●�

CV-BA18

موتور قوي بقدرة 1800 وات )الحد االأق�ضى(●�
كي�س قما�ضي قابل للغ�ضل●�
�ضعة غبار مقدارها 6 لتر ●�
معزز ال�ضفط التلقائي●�
فوهة للب�ضاط/االأر�ضية على مرحلتين  ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
نافث الرمل●�

اأحمر المع اأحمر المع اأحمر المع

راأ�س متعدد الزوايا

اأبي�س نقي رمادي فوالذياأ�ضود داكن

التحكم في الطاقة●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي●�
مقب�س االإم�ضاك●�
نافث الرمل●�

    CV-BM16
 موتور قوي بقدرة 1600 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
 �ضعة غبار ت�ضل اإلى 1.5 لترات ●�

مع موؤ�ضر م�ضتوى الغبار 
حامل اأدوات مريح●�

    CV-BH18
 موتور قوي بقدرة 1800 وات ●�

)الحد االأق�ضى(
فلتر نانوتيتانيوم الإزالة الروائح الكريهة●�
 �ضعة غبار ت�ضل اإلى 3 لترات ●�

مع موؤ�ضر م�ضتوى الغبار 
حامل اأدوات مريح●�
اأزرق نافث الهواء●� رمادياأزرق 

اأ�ضفر

اأحمر

اأخ�ضر

موديالت الموتور الحلزوني
مكن�ضة مجهزة بموتور. مزيلة للغبار.

يجمع الراأ�س الذكي بين مكان�س الغبار والم�ضحات.  قل وداًعا لمم�ضحة االأر�س ولالأعمال ال�ضاقة واالأو�ضاخ. 

�سل�سلة الطراز الحلزوني المعززة اآلًيا
نظام ف�سل الغبار والهواء با�ستخدام الطرد المركزي 

يتم تعزيز كفاءة الهواء في مدخل حجيرة توليد التيار الحلزوني وذلك لتوليد تيار حلزوني قوي بحيث يتم ف�ضل الغبار والهواء بوا�ضطة 
قوة الطرد المركزي. اإن ت�ضميم ال�ضكل المتدرج ل�ضندوق الغبار ي�ضاعد على منع نفث الغبار وارتداده مرة اأخرى الأعلى.

قدرة �سفط مده�سة
اأدى القيام بتطبيق اأ�ضاليب تحليل ال�ضوائل اإلى ابتكار ت�ضميم عالي الكفاءة يعمل على توليد 

طاقة عالية والتي تعد م�ضدًرا لل�ضفط القوي.  

التخل�س من الغبار ب�سهولة وب�سكٍل نظيف 
يتم �ضغط كل من الغبار باالإ�ضافة اإلى المواد 

الم�ضببة للح�ضا�ضية التي يحتوي عليها بوا�ضطة 
نظام ف�ضل الغبار والهواء با�ضتخدام الطرد 

المركزي. يمكنك التخل�س منه بوا�ضطة عملية 
الت�ضغيل بلم�ضة واحدة با�ضتخدام يد واحدة 

دون مالم�ضته. 

�سندوق الغبار القابل للغ�سيل
يمكنك تفكيك �ضندوق الغبار 

وغ�ضل جميع القطع بالماء، لذا من 
ال�ضهل االحتفاظ به نظيًفا.  
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صندوق الغبار القابل للغسيل

CV-SE230V *

CV-SE23V *

CV-SE230V *

CV-SE22V *CV-SE230V *

شفط قوي

2300 وات
















ال�سفط الهوائي
تعمل هذه الخا�ضية على نفث 

الهواء على االأر�ضية الإزالة 
االأو�ضاخ الموجودة بين الفراغات 

التي تف�ضل بين قطع البالط 
وال�ضقوق االأخرى.

خا�سية الم�سح الفائق  )PowerWipe( وال�سفط في اأربعة اتجاهات
تدور اللوحة ب�ضرعة عالية لتنظيف 

االأر�ضية بينما يتم �ضفط االأو�ضاخ 
باأربعة اتجاهات لكال الجانبين ومن 

الخلف واالأمام.

فر�ضاة الم�ضح الفائق

.SC220V ،CV-SC230V 1 ينطبق على الموديل*

راأ�س �صهل الحركةاآلية م�صطحة

اإيقاف  ت�ضغيل الطاقة
قيا�ضي

مرتفع/منخف�س
ت�ضغيل/اإيقاف 

و�ضع الدفع التلقائي

الفرا�س

المالب�س

�ضكك النوافذال�ضقوق

تقنية �سغط الغبار

قدرة �سفط تدوم 
 لفترة طويلة

التنجيداالأماكن العالية

اأر�ضيات ال�ضيارة

الرأس الذكي *1
راأ�س الدفع التلقائي المجهز بموتور  
قل وداًعا لمم�ضحة االأر�س ولالأعمال ال�ضاقة واالأو�ضاخ. 

يعمل الراأ�س الذكي على التقاط الغبار ب�ضكٍل ال يمكن لمكان�س الغبار اليدوية والمما�ضح القيام به. حيث يتميز الراأ�س المجهز بموتور بوجود مانع اإ�ضافي لت�ضرب الهواء وذلك لتوليد 
�ضرعة تدفق هواء عالية على نحٍو يتيح القيام ب�ضفط االأو�ضاخ والم�ضح على نحٍو فائق.

�سل�سلة التنظيف المتعدد
فوهات التنظيف المتعددة 

مجموعة من الفوهات العملية التي تتيح لك القيام بتنظيف اأي قطعة من قطع االأثاث في منزلك.

نظام فصل الغبار والهواء 
باستخدام الطرد المركزي

يعمل الموتور عالي القدرة الذي ي�ضل اإلى 2300 وات 
 على توفير تدفق هواء قوي يتم توليده في فلتر 

 االأنبوب الذي ُين�ضئ تيار حلزوني قوي يعمل على 
�ضفط جزيئات الغبار الدقيقة بكفاءة.

CV-SE230V ،CV-SE23V *

تخلص سهل من الغبار
يتم �ضغط كل من الغبار باالإ�ضافة 

اإلى المواد الم�ضببة للح�ضا�ضية التي 
يحتوي عليها بوا�ضطة نظام ف�ضل 

الغبار والهواء با�ضتخدام الطرد 
المركزي. يمكنك التخل�س منه 

بوا�ضطة عملية الت�ضغيل بلم�ضة واحدة 
با�ضتخدام يد واحدة دون مالم�ضته.

هواء نظيف مع تنقية تتم على سبعة مراحل
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم 

تم ت�ضميم فلتر العادم القابل للف�ضل التاحة القيام بال�ضيانة 
على نحٍو �ضريع و�ضهل قبل قيامك باال�ضتمرار في تنظيف 

المكن�ضة الكهربائية.

مصممة خصيًصا لألرضيات الصلبة

مصمم لالستخدام مع السجاد / الموكيت / األرضيات الصلبة

الكماليات المخصصة للحاالت المختلفة     * هذه ال�ضور هي اأمثلة فقط.

راأ�س متعدد الزوايا
يدور الراأ�س بزاوية تبلغ 90° على كل جانب، بحيث يمكنك الو�ضول اإلى الغبار الموجود 

في االأماكن وال�ضقوق ال�ضيقة. باالإ�ضافة اإلى ذلك، نجد اأن بقاء الراأ�س م�ضطًحا يتيح 
القيام بالتنظيف ب�ضكل كامل حتى تحت قطع االأثاث المنخف�ضة مثل �ضريرك اأو االأريكة.

الفوهة الخا�سة 
بال�سرير

يقوم باإزالة عث الغبار 
وم�ضببات الح�ضا�ضية بكفاءة 
من خالل ا�ضتخدام الفوهة 

الخا�ضة بال�ضرير.

اأنبوب وخرطوم تطويل بلم�سة واحدة خفيف الوزن*1
يمتاز كٌل من الخرطوم الرفيع الم�ضنوع من الراتينج واأنبوب التطويل بلم�ضة واحدة الم�ضنوع 

من األياف الكربون بخفة الوزن ب�ضكٍل يعمل على تقليل العبء على ذراعيك اأثناء اال�ضتخدام.

اأنبوبة تطويل 
 بلم�صة واحدة

تهيئات 
الطاقة 

 المتنوعة

راأ�س متعدد الزوايا

الراأ�س النب�سي القما�سي

فوهة ال�سقوق

الفوهة والفر�ساة متعددة الزوايافر�ساة كن�س الغبار

فوهة لل�سجاد/لالأر�سيةفوهة لل�سجاد/لالأر�سية ذو مرحلتين

راأ�س المم�سحة الجافة

الخرطوم 
 الذكي

الراأ�س النب�صي القويالمنف�ضة الكهربائية
تهتز المنف�ضة الكهربائية، وتعمل على نف�س 

القما�س الإزالة و�ضفط ف�ضالت عث الغبار ومخلفاته. 
باالإ�ضافة اإلى ذلك، يمكنك نزع المنف�ضة وغ�ضلها 

بالماء، لذا من ال�ضهل االحتفاظ بها نظيفة. 
.CV-SC230V ينطبق على الموديل *

الراأ�س النب�صي القما�صي
تعمل منف�ضة الدوران الثالثي على �ضفط ف�ضالت عث الغبار ومخلفاته.

.SC22 ،SC23V ،CV-SC220V ينطبق على الموديل *

CV-SC230V
موتور قوي بقدرة 2300 وات )الحد االأق�ضى(●�
الراأ�س الذكي●�
�ضعة غبار تبلغ 2.0 لتر●�
التخل�س من الغبار ب�ضهولة وب�ضكٍل نظيف●�
مقب�س اإم�ضاك ●�
 األياف الكربون الخفيفة ●�

 )اأنبوب تطويل بلم�ضة واحدة(  
تحكم عن بعد مريح و�ضهل اال�ضتخدام  ●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
راأ�س نب�ضي قوي ●�

CV-SC220V
موتور قوي بقدرة 2200 وات )الحد االأق�ضى(●�
الراأ�س الذكي●�
�ضعة غبار تبلغ 2.0 لتر●�
التخل�س من الغبار ب�ضهولة وب�ضكٍل نظيف●�
مقب�س اإم�ضاك ●�
 األياف الكربون الخفيفة  ●�

)اأنبوب تطويل بلم�ضة واحدة(  
تحكم عن بعد مريح و�ضهل اال�ضتخدام  ●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
راأ�س نب�ضي●�

CV-SC23V
موتور قوي بقدرة 2300 وات )الحد االأق�ضى(●�
�ضعة غبار تبلغ 2.0 لتر●�
التخل�س من الغبار ب�ضهولة وب�ضكٍل نظيف●�
مقب�س اإم�ضاك ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
راأ�س نب�ضي●�
الفر�ضاة الدوارة بلم�ضة واحدة●�

CV-SC22V
موتور قوي بقدرة 2200 وات )الحد االأق�ضى(●�
�ضعة غبار تبلغ 2.0 لتر●�
التخل�س من الغبار ب�ضهولة وب�ضكٍل نظيف●�
مقب�س اإم�ضاك ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
راأ�س نب�ضي●�
الفر�ضاة الدوارة بلم�ضة واحدة●�

فوهة ال�ضقوق●�
حامل اأدواتعجالت كبيرة وناعمة  ●�
خرطوم خاٍل من االلتواءات  ●�
�ضلك تيار بطول 5.0 م●�

فوهة ال�ضقوق  ●�
حامل اأدوات عجالت كبيرة وناعمة  ●�
خرطوم خاٍل من االلتواءات  ●�
�ضلك تيار بطول 5.0 م  ●�

الفر�ضاة الدوارة بلم�ضة واحدة●�
فوهة ال�ضقوق  حامل اأدوات●�
عجالت كبيرة وناعمة  ●�
خرطوم خاٍل من االلتواءات  ●�
�ضلك تيار بطول 5.0 م ●�

الفر�ضاة الدوارة بلم�ضة واحدة●�
فوهة ال�ضقوق●�
حامل اأدوات●�
عجالت كبيرة وناعمة  ●�
خرطوم خاٍل من االلتواءات  ●�
�ضلك تيار بطول 5.0 م ●�

اأحمر داكن معدني

اأ�ضود داكن

ذهبي داكن معدني

اأحمر المع
اأبي�س نقي

راأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزوايا

مجهزة بفر�ضاة ناعمة في االأ�ضفل، حيث تعمل هذه 
الفوهة على تنظيف االأر�ضية ال�ضلبة كما لو اأنه قد 
تم م�ضحها با�ضتخدام مم�ضحة يدوية. كما يمكنك 

غ�ضلها بالماء عند ات�ضاخها.
* الم�ضح الجاف فقط.
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A

BD

C

PV-XC500PV-XD200

CV-SE230VCV-SE23VCV-SE22V

اأحمر براق

اأحمر براقاأحمر براق

بني فاتح

اأزرق ملوكي برتقالي معدني

�ضعة غبار تبلغ 2 لتر●�
فوهات التنظيف المتعددة●�

• راأ�س المم�ضحة الجافة
• فوهة لل�ضجاد/لالأر�ضية

• الراأ�س النب�ضي القما�ضي
• الفوهة والفر�ضاة متعددة 

الزوايا
• فر�ضاة كن�س الغبار

• فوهة ال�ضقوق
فلتر HEPA وفلتر نانو ●�

تيتانيوم 
اأنبوب تيلي�ضكوبي معدني●�
التحكم في الطاقة●�
تخل�س �ضهل من الغبار●�
حامل اأدوات●�

�ضعة غبار تبلغ 2 لتر●�
فوهات التنظيف المتعددة●�

• راأ�س متعدد الزوايا
• الفوهة والفر�ضاة متعددة 

الزوايا
• فر�ضاة كن�س الغبار

• فوهة ال�ضقوق
فلتر HEPA وفلتر نانو ●�

تيتانيوم 
اأنبوب تيلي�ضكوبي معدني●�
التحكم في الطاقة●�
تخل�س �ضهل من الغبار●�
حامل اأدوات●�

�ضعة غبار تبلغ 2 لتر●�
فوهات التنظيف المتعددة●�

• فوهة لل�ضجاد/لالأر�ضية ذو 
مرحلتين

• الفوهة والفر�ضاة متعددة 
الزوايا

• فر�ضاة كن�س الغبار
• فوهة ال�ضقوق

فلتر HEPA وفلتر نانو ●�
تيتانيوم 

اأنبوب تيلي�ضكوبي معدني●�
التحكم في الطاقة●�
تخل�س �ضهل من الغبار●�
حامل اأدوات●�

CV-SY21V
موتور قوي بقدرة 2100 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

CV-SY19
موتور قوي بقدرة 1900 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب معدني●�
فلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

CV-SH18
موتور قوي بقدرة 1800 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب معدني●�
فلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

CV-SF20V
موتور قوي بقدرة 2000 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي معدني●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

CV-W2000
موتور قوي بقدرة 2000 وات )الحد االأق�ضى(●�
فوهة لل�ضجاد/لالأر�ضية ذو مرحلتين●�
 �ضبط �ضعة غبار كبيرة ت�ضل اإلى 6.5 مع ●�

موؤ�ضر م�ضتوى الغبار 
فلتر قما�ضي ●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
فلتر نانو تيتانيوم ●�
حيز لتخزين االأدوات  ●�
نافث الهواء●�

CV-W1800
موتور قوي بقدرة 1800 وات )الحد االأق�ضى(●�
فوهة لل�ضجاد/لالأر�ضية●�
 �ضبط �ضعة غبار كبيرة ت�ضل اإلى 5 مع ●�

موؤ�ضر م�ضتوى الغبار 
فلتر قما�ضي ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
حيز لتخزين االأدوات  ●�
نافث الهواء●�

CV-W1600
موتور قوي بقدرة 1600 وات )الحد االأق�ضى(●�
فوهة لل�ضجاد/لالأر�ضية●�
 �ضبط �ضعة غبار كبيرة ت�ضل اإلى 5 مع ●�

موؤ�ضر م�ضتوى الغبار 
فلتر قما�ضي ●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
حيز لتخزين االأدوات  ●�
نافث الهواء●�

CV-SF18
موتور قوي بقدرة 1800 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب معدني●�
فلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

CV-SF16
موتور قوي بقدرة 1600 وات ●�

)الحد االأق�ضى( 
�ضعة غبار تبلغ 0.6 لتر●�
اأنبوب بال�ضتيكي●�
حامل اأدوات مريح  ●�

بني معدني
اأزرق مائي

اأحمر ياقوتي

ذهبي تيتانيوم

CV-SH20V
موتور قوي بقدرة 2000 وات )الحد االأق�ضى( ●�
�ضعة غبار تبلغ 1.6 لتر●�
اأنبوب تيلي�ضكوبي من االألمنيوم●�
فلتر HEPA وفلتر نانو تيتانيوم ●�
حامل اأدوات مريح  ●�
نافث الهواء●�

اأزرق 

اأخ�ضر م�ضفر

اأحمر

اأزرق

رمادي

اأحمر داكن 

رمادي بالتيني

ف�ضي اأحمر ياقوتي 

اأزرق �ضافيري

الموديالت المجهزة بعصا تنظيف السلكية
الموديل الم�سنوع في اليابان

بف�ضل تقنيات هيتا�ضي الفريدة، اأ�ضبح باالإمكان الح�ضول على مكن�ضة تنظيف 
كهربائية ذات قدرة عالية على الرغم من اأنها ال�ضلكية.

�سل�سلة 2 في 1

 *)SD( موتور مروحة عالي القدرة
يعمل الموتور المطور حديًثا على توليد طاقة عالية. بالرغم من �ضغر 

حجمه وخفة وزنه اإال اأنه يتميز 
بالكفاءة العالية.

بنية الطراز الحلزوني المعززة اآلًيا
اإن ال�ضكل الحلزوني المقوى والمعزز اآلًيا )المت�ضارع(، 

يوفر خا�ضية ف�ضل الغبار والهواء با�ضتخدام الطرد 
المركزي.

راأ�س الدفع التلقائي المجهز بموتور*
بف�ضل ت�ضميم الراأ�س المجهز بموتور االأ�ضلي من 

هيتا�ضي، فاإن راأ�س ال�ضفط يتحرك من تلقاء نف�ضه عند 
ت�ضغيل التيار، كما اأنه يعمل على التقاط الغبار بمجهود 

اأقل دون اأن تلت�ضق باالأر�ضية.

بطارية الليثيوم اأيون*
تتيح القيام بالت�ضغيل المتوا�ضل والذي ي�ضل اإلى 

30 دقيقة تقريًبا اأثناء الت�ضغيل القيا�ضي.
* 8 دقائق تقريًبا اأثناء الت�ضغيل عالي القدرة

PV-XC500 ينطبق على الموديل *

PV-XC500 ينطبق على الموديل *

عند ا�صتخدامها في و�صعية الع�صا*
يتم االحتفاظ بمركز الثقل بالقرب من 

االأر�ضية لت�ضهيل حملها بوا�ضطة اليد

في الو�صع اليدوي*
يتم االحتفاظ بمركز الثقل بالقرب من اليد، 

للقيام بعمليات الت�ضغيل الدقيقة بكل �ضهولة

سهولة في االستخدام مع التصميم المثالي لمركز الثقل

�سهولة التنظيف واإجراء ال�سيانة

�صندوق الغبار 
القابل للغ�صيل

فر�صاة قابلة 
للغ�صيل

�صندوق للتخل�س من الغبار ب�صهولة
يمكنك التخل�س من الغبار المكد�س بتطاير 

ي�ضل اإلى الحد االأدنى  

تنف�صل بلم�صة واحدة
يتم نزع الفر�ضاة الدوارة ب�ضهولة الإجراء ال�ضيانة.
*للموديل PV-XD200 فقط.

�سغط الغبار بالقوة الحلزونية
يتم ف�ضل الغبار والهواء الذي تم �ضفطه من خالل خا�ضية الطرد المركزي. اأ�ضف اإلى ذلك، اأن قوة 

التيار الحلزوني تعمل على  �ضغط الغبار ب�ضكل كامل ليمنح التنظيف التام.

تقنية ال�ضغط القوي للغبارخا�ضية الطرد المركزي للغبار والهواء

PV-XC500

1075-840 x 280 x 230
2.5

ا )قيا�ضي(، 8 دقائق تقريًبا )عالي(  30 دقيقة تقريًبَ
3.5 �ضاعات تقريًبا

ليثيوم اأيون   تيار مبا�ضر 21.6 فولت
2500 ميللي اأمبير في ال�ضاعة 

راأ�س الدفع التلقائي المجهز بموتور، فر�ضاة متعددة 
الزوايا وقابلة للتمديد، فوهة ال�ضقوق، الراأ�س 

النب�ضي الخا�س باالأغطية الم�ضنوعة من الكتان، 
قاعدة ال�ضحن

الموديل  
االأبعاد الطول x العر�س x االرتفاع )مم( 

الوزن *1 )كجم( 
وقت الت�ضغيل *2  

وقت ال�ضحن *3 
البطاريات 

الملحقات

*1: ي�ضير الوزن اإلى الوزن االإجمالي للج�ضم الرئي�ضي والراأ�س.
*2: م�ضحونة بالكامل، بطاريات جديدة، درجة الحرارة المحيطة تبلغ º 20م. قد تختلف 

المدة الت�ضغيلية وذلك تبًعا لدرجة الحرارة المحيطة والظروف االخرى.
*3: قد تختلف مدة ال�ضحن وذلك تبًعا لدرجة الحرارة المحيطة والظروف االخرى.

*1: ي�ضير الوزن اإلى الوزن االإجمالي للج�ضم الرئي�ضي والراأ�س.
*2: م�ضحونة بالكامل، بطاريات جديدة، درجة الحرارة المحيطة تبلغ º 20م. قد تختلف 

المدة الت�ضغيلية وذلك تبًعا لدرجة الحرارة المحيطة والظروف االخرى.
*3: قد تختلف مدة ال�ضحن وذلك تبًعا لدرجة الحرارة المحيطة والظروف االخرى.

ذهبي فاتحاأحمر لوؤلوؤي

PV-XD200

�ضغط الغبار بالقوة الحلزونية  
ا )قيا�ضي(، 13 دقيقة تقريًبا )عالي(   40 دقيقة تقريًبَ

4 �ضاعات تقريًبا
عالي/قيا�ضي/اإيقاف الت�ضغيل )ع�ضا التنظيف( راأ�س

راأ�س الدفع التلقائي المجهز بموتور
 فوهة الفر�ضاة متعددة الزوايا، فوهة ال�ضقوق، 

قاعدة ال�ضحن، فر�ضاة ال�ضيانة 
ليثيوم اأيون     تيار مبا�ضر 18 فولت

2000 ميللي اأمبير في ال�ضاعة  
170 × 270 × 1100 )ع�ضا التنظيف(   

2.8 )ع�ضا التنظيف(   

الموديل
الطراز 

وقت الت�ضغيل *
وقت ال�ضحن

التحكم في الطاقة
الملحقات

الفولطية المقدرة

االأبعاد )مم( الطول × العر�س × االرتفاع 
الوزن )كجم(  

فوهة لب�ضط االأر�ضية  
اأخرى  

اأحمر لوؤلوؤي
�ضمبانيا عميق

الطراز المدمج بدون كي�س
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)●(: اختياري
 الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق.

 قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في هذا الكتالوج.
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طراز ال�سطوانة
موديالت الموتور الحلزونيالموديالت طراز الكي�س

CV-BH18CV-BM16CV-SC230VCV-SC220VCV-SC23VCV-SC22CV-SE230VCV-SE23VCV-SE22VCV-SY21V

1800160023002200230022002300230022002100القدرة الق�سوى للموتور )وات( عند 240 فولت
––––––––––معزز ال�سفط التلقائي

––––––●●––وحدة التحكم عن بعد
●●●●–●●●––التحكم في الطاقة

●––––––––●نافث الهواء 

●●●●●●––●●التحكم بال�سفط

●●●●●●●●––�سندوق الغبارفلتر الغبار

كي�س ورقي–كي�س ورقي
اأو كي�س قما�ضي

––––––––
––––––––●كي�س قما�سي
––––––––––فلتر قما�سي

2.01.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.01.5�سعة الغبار )لتر(
●●●●●●●●●●موؤ�سر م�ستوى الغبار 

●●●●––––––تنقية على 7 مراحل

●●●●●●●●–●نانو تيتانيومالفلتر

HEPA التنظيف بوا�سطة––●●●●●●●●

––––––––●●قيا�سي
ع�سا 

التطويل
تيلي�سكوبي

––
اأنبوبة تطويل بلم�ضة واحدة
)األياف الكربون الخفيفة(

اأنبوبة تطويل بلم�ضة واحدة
●●●●●●)األياف الكربون الخفيفة(

●–––●●––––األمنيوم

●●●–––●معدني

●●●●●●●●●●مقب�س حمل

––––––––––مقب�س التخل�س من الغبار
––●●●●●●––مقب�س الإم�ساك

●●●●●●●●●●خرطوم خاٍل من اللتواءات

●●●●●●●●●●حامل اأدوات / التخزين 

●●●●●●●●●●حامل الخرطوم 

●●●●●●●●●●بكرة لف ال�سلك التلقائي

عري�س يعمل على مرحلتينمرحلتينراأ�س متعدد الزواياراأ�س المم�ضحة الجافة / ●راأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزواياالراأ�س الذكيالراأ�س الذكي●عري�س يعمل على مرحلتينفوهة للب�ساط/الأر�سيةالكماليات
فر�ساة كن�س الغبار

اأنبوبة تطويل بلم�ضة –●
واحدة

اأنبوبة تطويل بلم�ضة 
●●●●●●واحدة

●●●●●●●●●●فوهة ال�سقوق

–––الراأ�س النب�ضي القما�ضيالراأ�س النب�ضي القما�ضيالراأ�س النب�ضي القما�ضيالراأ�س النب�ضي القما�ضيالراأ�س النب�ضي القوي––الفوهة الخا�سة بال�سرير
–●●●––––––الفوهة / الفر�ساة متعددة الزوايا

385 × 282 × 420226×282×420250×282×420250×282×422250×318×422362×318×422362×318×422362×318×288362 × 256 × 385214 × 282 × 226الأبعاد الطول × العر�س × الرتفاع )مم(
4.33.06.96.96.15.95.15.15.14.9الوزن ال�سافي )كجم( للج�سم فقط

لون الج�سم
اأزرق

اأزرق/رمادي/
اأحمر/اأ�ضفر/

اأخ�ضر
اأحمر المعاأ�ضود داكنذهبي داكن معدنياأحمر داكن معدني

بني معدنياأحمر براقاأزرق ملوكيبرتقالي معدنياأبي�س نقي

طراز ال�سطوانة
الموديالت غير المجهزة بكي�سموديالت الموتور الحلزوني

CV-SH20VCV-SF20VCV-SY19CV-SH18CV-SF18CV-SF16CV-W2000CV-W1800CV-W1600

200020001900180018001600200018001600القدرة الق�سوى للموتور )وات( عند 240 فولت
–––––––––معزز ال�سفط التلقائي

–––––––––وحدة التحكم عن بعد

–––––––●●التحكم في الطاقة

●●●–●●●●●نافث الهواء 

●●●●●●●●●التحكم بال�سفط

–––●●●●●●�سندوق الغبارفلتر الغبار

–––––––––كي�س ورقي

–––––––––كي�س قما�سي

●●●––––––فلتر قما�سي

1.61.61.61.61.60.66.55.05.0�سعة الغبار )لتر(
●●●●●●●●●موؤ�سر م�ستوى الغبار 

–––––––●●تنقية على 7 مراحل

––●–●●●●●نانو تيتانيومالفلتر

HEPA التنظيف بوا�سطة●●–––––––

●●–●●●●––قيا�سي

ع�سا 
التطويل

––●––––●●تيلي�سكوبي

––●–––––●األمنيوم

––––●●●●–معدني

●●●●●●●●●مقب�س حمل

–––––––––مقب�س التخل�س من الغبار

–––––––––مقب�س الإم�ساك

●●●●●●●●●خرطوم خاٍل من اللتواءات

●●●●●●●●●حامل اأدوات / التخزين 

●●●●●●●●●حامل الخرطوم 

●●●●●●●●●بكرة لف ال�سلك التلقائي

●●مرحلتين●عري�س يعمل على مرحلتنيعري�س يعمل على مرحلتنيعري�س يعمل على مرحلتنيعري�س يعمل على مرحلتنيعري�س يعمل على مرحلتنيفوهة للب�ساط/الأر�سيةالكماليات

فر�ضاة كن�س الغبار ●فر�ساة كن�س الغبار
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 

فر�ضاة كن�س الغبار ●●
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 

فر�ضاة كن�س الغبار 
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 

فر�ضاة كن�س الغبار 
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 

فر�ضاة كن�س الغبار 
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 

فر�ضاة كن�س الغبار 
باتجاهين وفوهة ال�ضقوق  ●●●فوهة ال�سقوق

–––––––––الفوهة الخا�سة بال�سرير

–––––––––الفوهة / الفر�ساة متعددة الزوايا

473 × 276 × 473225 × 276 × 513225 × 276 × 298225 × 256 × 385214 × 282 × 385226 × 282 × 385226 × 282 × 385226 × 282 × 385226 × 282 × 226الأبعاد الطول × العر�س × الرتفاع )مم(
4.94.54.74.74.53.44.84.54.3الوزن ال�سافي )كجم( للج�سم فقط

ذهبي تيتانيوملون الج�سم
اأحمر ياقوتي

اأحمر براق
اأزرقاأزرق مائيبني فاتح

رمادي
اأحمر
اأزرق

اأحمر براق
اأخ�ضر م�ضفر

اأزرق �ضافريي
رمادي بالتينيف�ضياأحمر ياقوتي

اأحمر داكن

طراز البرميل
الموديالت طراز البرميل

CV-9950FCJ  
(MIJ)

CV-9850YRJ 
(MIJ)

CV-9800YJ 
(MIJ)CV-995DCCV-985DCCV-980DCV-975FCCV-970YCV-960YCV-950Y

2300230023002300220022002200220021002000القدرة الق�سوى للموتور )وات( عند 240 فولت
––––––––––معزز ال�سفط التلقائي

––––––––●–وحدة التحكم عن بعد

––––––––●–التحكم في الطاقة

●●●●●●●●●●نافث الهواء 

●●●●●●●●●●التحكم بال�سفط

––––––––––�سندوق الغبارفلتر الغبار

––––––––––كي�س ورقي

––––––––––كي�س قما�سي

●●●●●●●●●●فلتر قما�سي

25.021.021.025.023.023.018.021.021.018.0�سعة الغبار )لتر(
●●●●●●●●●●موؤ�سر م�ستوى الغبار 

––––––––––تنقية على 7 مراحل

–––●●●●––●نانو تيتانيومالفلتر

HEPA التنظيف بوا�سطة●––●●–––––

●●●––––●●–قيا�سي

ع�سا 
التطويل

–●●●●●●●●●تيلي�سكوبي

–●●–●●●●●–األمنيوم

–––●–––––●معدني

●●●●●●●●●●مقب�س حمل

●●●●●●●●●●مقب�س التخل�س من الغبار

––●–●●●●●●مقب�س الإم�ساك

●●●●●●●●●●خرطوم خاٍل من اللتواءات

●●●●●●●●●●حامل اأدوات / التخزين 

●●●●●●●●●●حامل الخرطوم 

–––●–●●––●بكرة لف ال�سلك التلقائي

مرحلتينمرحلتينراأ�س متعدد الزوايامرحلتينراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزوايافوهة للب�ساط/الأر�سيةالكماليات
●●●●●●●●●●فر�ساة كن�س الغبار

●●●●●●●●●●فوهة ال�سقوق

––––––––––الفوهة الخا�سة بال�سرير

––––––––––الفوهة / الفر�ساة متعددة الزوايا

420 × 335 × 420545 × 335 × 420590 × 335 × 475590 × 383 × 475557 × 383 × 475581 × 383 × 475632 × 383 × 420678 × 335 × 420590 × 335 × 475590 × 383 × 678الأبعاد الطول × العر�س × الرتفاع )مم(
8.37.06.98.38.17.18.06.56.46.3الوزن ال�سافي )كجم( للج�سم فقط

لون الج�سم
رمادي بالتينيذهبي تيتانيومذهبي-اأ�ضودذهبي-اأ�ضودذهبي-اأ�ضودذهبي-اأ�ضوداأحمر م�ضودذهبي اأ�ضودذهبي معدين

اأحمر داكن
رمادي بالتيني

اأحمر داكن
اأ�ضود

طراز ال�سطوانةطراز البرميل
الموديالت طراز الكي�سالموديالت طراز الوعاءالموديالت طراز البرميل

CV-945YCV-940YCV-930FCV-100CV-T190CV-BD230VJ 
(MIJ)CV-BA22VCV-BA20VCV-BA18 CV-BA18 

)م�سر(
1800160016001300130023002200200018001800القدرة الق�سوى للموتور )وات( عند 240 فولت

●●●●●–––––معزز ال�سفط التلقائي

––––––––––وحدة التحكم عن بعد

––●●●–––––التحكم في الطاقة

نافث الرملنافث الرملنافث الرملنافث الرملنافث الرمل––●●●نافث الهواء 
●●●●●●●●●●التحكم بال�سفط

–––●●–––––�سندوق الغبارفلتر الغبار

–––●●–––––كي�س ورقي

●●●●●–––––كي�س قما�سي

–––●●●●●●●فلتر قما�سي

18.015.012.07.53.56.06.06.06.06.0�سعة الغبار )لتر(
●●●●●●●●●●موؤ�سر م�ستوى الغبار 

––––––––––تنقية على 7 مراحل

●●●●●–––––نانو تيتانيومالفلتر

HEPA التنظيف بوا�سطة–––––●●–––

●●●––●●●●●قيا�سي

ع�سا 
التطويل

●–●●● –––––تيلي�سكوبي

––●●●–––––األمنيوم

––––––––––معدني

●●●●●●●●●●مقب�س حمل

––––––––––مقب�س التخل�س من الغبار
–––●●–––––مقب�س الإم�ساك

●●●●●●●●●●خرطوم خاٍل من اللتواءات

●●●●●●●●●●حامل اأدوات / التخزين 

●●●●●––●●●حامل الخرطوم 

●●●●●–––––بكرة لف ال�سلك التلقائي

مرحلتينمرحلتينمرحلتينراأ�س متعدد الزواياراأ�س متعدد الزوايا●●●مرحلتينمرحلتينفوهة للب�ساط/الأر�سيةالكماليات
فر�ضاة كن�س الغبار ●●●●●●●●فر�ساة كن�س الغبار

باتجاهين وفوهة ال�ضقوق 
فر�ضاة كن�س الغبار 

باتجاهين وفوهة ال�ضقوق  ●●●●●●●●فوهة ال�سقوق

––––––––––الفوهة الخا�سة بال�سرير

––––––––––الفوهة / الفر�ساة متعددة الزوايا

516 × 327 × 516260 × 327 × 516260 × 327 × 516260 × 327 × 516260 × 327 × 342260 × 287 × 342330 × 287 × 397402 × 335 × 397461 × 335 × 397500 × 335 × 536الأبعاد الطول × العر�س × الرتفاع )مم(
5.85.45.34.54.25.95.65.55.25.2الوزن ال�سافي )كجم( للج�سم فقط

رمادي بالتينيلون الج�سم
اأحمر داكن

رمادي بالتيني
رمادي بالتينياأ�ضوداأحمر داكن

اأحمر المعذهبي معدينرمادي بالتينياأحمر داكن
اأ�ضود داكن

اأحمر المع
رمادي فوالذي

اأحمر المع
رمادي فوالذي

اأحمر المع
رمادي فوالذي

الموا�سفات
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JISZ2801:2000

 المروحة الأنبوبية الم�سادة للبكتيريا
تمنع المراوح االأنبوبية المعالجة �ضد 

 البكتيريا من النمو البكتيري وتزيد من 
نظافة الغرفة. تحتوي على اأيونات 

الف�ضة واأيونات اأخرى مع قدرة على مكافحة الميكروبات مرتبطة بهيكلها المعدني. من النادر 
ا�ضمحاللها بالماء اأو المواد المذيبة وبالتالي فاإن تاأثيرها �ضد الميكروبات �ضي�ضتمر لفترة طويلة.

عينة 
االختبار

االإ�ضريكية القولونيةالمكورات العنقودية الذهبية
قيمة الن�ضاط المقاوم عدد البكتيريا

للميكروبات
قيمة الن�ضاط المقاوم عدد البكتيريا

للميكروبات
11.4E6–3.0E7–

6.5 اأو اأعلى>5.110 اأو اأعلى>210
)105×1.0=1.0E5 الظاهرة في الجدول اإلى االأ�س )على �ضبيل المثال ”E“ ت�ضير *

* تعني “>10” الظاهرة في الجدول اأنه “لم يتم تحري اأي �ضيء” 
طريقة االختبار: يتم التقييم تبًعا للمعيار JIS Z 2801 )اإ�ضدار �ضنة 2000(

مكيف هواء الغرفة

 فلتر وا�سابي نانو تيتانيوم لتنقية الهواء

نظام تجديد الهواء

 غالًبا ما نرى نبات الو�ضابي المب�ضور )الفجل الياباني الحار( في المطاعم اليابانية التي تقدم ال�ضو�ضي وال�ضا�ضيمي، 
 حيث اأنه معروف بمذاقه الالذع وتاأثيره في تنظيف الجيوب االأنفية.  يتميز المكون الالذع للوا�ضابي بتاأثير م�ضاد 

للبكتيريا، ولطالما كان نوًعا مهًما من التوابل التي تدخل في تكوين االأطعمة الطازجة ك�ضمك البلطي )النيىء(. ي�ضتخدم فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم الجديد لتنقية الهواء والذي يعد تكنولوجيا ع�ضرية محفزات 
وا�ضابي نانو تيتانيوم المعدلة والذي يظهر تاأثيرها في تعزيز القوة الم�ضادة للبكتيريا ومكافحة التعفن وم�ضاد لم�ضببات الح�ضا�ضية والروائح الكريهة.

فتحة تهوية اأكبر، مروحة اأكبر، تدفق هوائي متفوق، 
و�ضع بارد فائق يعمل على التبريد الفوري

 م�ساد للبكتيريا

م�ساد لم�سببات الح�سا�سية

لقد ثبتت قدرة فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم الجديد لتنقية الهواء من هيتا�ضي على اإبطال ن�ضاط 
اأكثر من 99% من البكتيريا بفعالية.

يعمل فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم لتنقية الهواء على مكافحة نمو الفطريات ب�ضكل كبير ليحافظ 
على الهواء منع�ضا وخالًيا من العفن في جميع االأوقات.

اإن جزيئات النانو تيتانيوم بالغة ال�ضغر 
 )حوالي 5 ن.م(. 

اإذا ت�ضورت اأن قطر االأر�س هو 1 متر، 
فاإن 5 ن.م �ضيكون بحجم كرة الغولف 

مقارنًة باالأر�س.

تمتاز محفزات ثاني اأك�ضيد التيتانيوم TiO2 بقدرتها على تثبيط ن�ضاط البكتيريا واإزالة الروائح الكريهة.

يعمل فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم لتنقية الهواء على اإبطال ن�ضاط م�ضببات الح�ضا�ضية ال�ضارة 
بفاعلية مثل عث الغبار و مادة الفورمالدهايد، التي قد تت�ضبب في اأمرا�س الح�ضا�ضية مثل الربو. 

اإزالة الروائح الكريهة
يعمل فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم لتنقية الهواء على اإزالة الروائح الكريهة ب�ضكل كامل. ت�ضل ن�ضبة 

اإزالة الروائح الكريهة اإلى 82% في �ضاعة واحدة فقط.

اإبطال ن�ضاط عث الغبار الم�ضبب للح�ضا�ضية

تاأثير اإزالة رائحة االأمونيا الكريهة

تاأثير انخفا�س مادة الفورمالدهايد

طريقة االختبار: فح�س اإلزا ELIZA الذي 
ا�ضتغرق 6 �ضاعات با�ضتخدام عث الغبار 

الم�ضبب للح�ضا�ضية. تم اإجراء االختبار في 
الجامعة الطبية الدولية في ماليزيا.

عينة بكتيرية )المكورات العنقودية الذهبية( يتم تثبيط 
ن�ضاطها بن�ضبة 99% خالل 24 �ضاعة. تم اختبارها من قبل 

JISZ2801:2000 :جامعة بوترا الماليزية. طريقة االختبار

مكافحة العفن والفطريات

　2 Test material: Nano Titanium Wasabi Air Purifying Filter (30.8 x 27.6cm 5T), Reactor volume: 1m3

Analysis: Gas Detector Tube Method. Flow rate through kit: 1m/s 
Tested by the Nanopac Testing Laboratory
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 *2 مادة االختبار: فلتر وا�ضابي نانو تيتانيوم 

 ،)5T لتنقية الهواء)30.8 × 27.6 �ضم 
حجم المفاعل: 1 م3

 تحليل: طريقة االأنبوب الكا�ضف عن الغاز. 
معدل التدفق من خالل االأدوات: 1 م/ثانية

وتم اإجراء االختبار في مختبرات نانوباك

كيف تعمل تقنية النانو تيتانيوم

مبداأ عمل النانو تيتانيوم

<Image>

* للنوع اال�ضتوائي فقط

>�ضورة<

 و�سع التبريد الفائق
للراحة المثلى، ما عليك �ضوى ال�ضغط على زر و�ضع التبريد الفائق

بال�ضغط مرة واحدة على زر و�ضع التبريد الفائق )لت�ضغيل وظيفة و�ضع التبريد الفائق فقط( يبداأ ت�ضغيل و�ضع 
التبريد الفائق على الفور. في هذا الو�ضع، يتدفق الهواء ب�ضكل اأكبر ليتم تبريد الغرفة �ضريًعا بقوة تبريد ت�ضل اإلى 

الحد االأق�ضى وبكفاءة عالية. عندما تعود اإلى منزلك في يوم حار، فقط اأنقر الزر لت�ضعر بالبرودة والراحة على 
الفور تقريًبا.

الراحة والثبات

1. تدفق الهواء ال�سل�س
لجعل الهواء يتدفق ب�ضكل اأكثر �ضال�ضة، تم ت�ضميم مدخل 

هواء بفتحة اأكبر بن�ضبة 40% تقريًبا مقارنة بمكيفات الهواء 
التقليدية االأخرى. كلما كان تدفق الهواء اأكثر �ضال�ضة، قلت 

الحاجة اإلى الكهرباء لدوران المروحة.

2. فتحات التهوية الكبيرة جًدا 
ت�ضاعد فتحات التهوية الكبيرة جًدا في توزيع ون�ضر كمية 

اأكبر من الهواء با�ضتهالك طاقة اأقل نظًرا لكبر م�ضاحتها 
ال�ضطحية بن�ضبة 15% عن ذي قبل.

المتانة
 مكثف بزعانف خ�سراء

المكثف بالزعانف الخ�ضراء يدوم اإلى ما ي�ضل اإلى 3 اأ�ضعاف االأنواع القيا�ضية، وذلك 
 بف�ضل طالئه بالطالء االأخ�ضر المقاوم لل�ضداأ.  

هذه الخا�ضية المبتكرة تحمي المكثف من الظروف ال�ضيئة، وفي ذلك �ضمان لكفاءة 
تكاليف الت�ضغيل والت�ضغيل ال�ضديق بالبيئة.

 RAC-S18HPA/(G) / ،S30CPZ / S24CPA/(G) / RAC-S18CPA/(G)  :با�ضتثناء الموديالت 
S30HPA/(G) / S24HPA/(G)

توفير للطاقة

 نظام قدرة التيار المبا�سر
يتم التخل�س تماًما من �ضوت “الهمهمة” الذي ينتج عادًة 

عن الموجات الكهرومغناطي�ضية في موتورات التيار المتردد 
التقليدية بوا�ضطة نظام قدرة التيار المبا�ضر من هيتا�ضي، 

حيث تعمل الوحدة الداخلية بتيار مبا�ضر 35 فولت. باالإ�ضافة 
اإلى ذلك، يمتاز نظام التيار المبا�ضر بكونه اآمن ب�ضكٍل مطلق 

وزيادة كفاءته بن�ضبة 10% عن االأنظمة التقليدية.

 اإعادة الت�سغيل التلقائي
بعد انقطاع التيار الكهربائي، ي�ضتاأنف مكّيف الهواء العمل 

تلقائًيا بنف�س الو�ضع الذي كان عليه من قبل.

 �سندوق كهربائي م�ساد للحريق
تاأتي �ضالمة العمالء في مقدمة اأولويات ال�ضركة. تفخر �ضركة هيتا�ضي 

بالتزامها باأعلى معايير الت�ضنيع العالمية وت�ضر على ا�ضتخدام �ضندوق 
معدني بن�ضبة 100% وذلك الإغالق واحكام �ضد االأجزاء الكهربائية 

وااللكترونية. ب�ضكل عملي �ضي�ضمن ذلك انعدام احتمالية انت�ضار الحريق اأو 
تعر�س م�ضتهلكينا للخطر.

عند اختيار وظيفة التحرك 
المتوازي، تتحرك ري�س مكيف 

الهواء �ضويًة من الي�ضار اإلى 
اليمين. يمكنك التمتع بالتبريد 
المريح بغ�س النظر عن اتجاه 

ري�س مكيف الهواء.

تحريك الهواء المزدوج

وحدة داخلية موفرة للطاقة 

التحرك المتوازي

RAS-S18HPA/S24HPA/S30HPA(G) ،RAS-S18CPA/S24CPA/S30CPA(G) :الموديالت التي ينطبق عليها

4. المبادل الحراري لمبدا  
تزيد الم�ضاحة ال�ضطحية الكبيرة للمبادل الحراري المبدا

متعدد االأبعاد من معدل نقل الحرارة بن�ضبة كبيرة. من خالل �ضمان كفاءة 
ا�ضتهالك الطاقة ب�ضكل جيد، ي�ضاهم ذلك في توفير الطاقة ب�ضكل كبير.

3. مروحة اأنبوبية كبيرة جًدا 
تتميز وحدة هيتا�ضي الداخلية با�ضتخدام مروحة كبيرة جًدا يزيد حجمها 

بن�ضبة اأكثر من 15% مما كانت عليه مراوح الوحدة الداخلية التقليدية.
يوؤدي زيادة قطر المروحة اإلى تقليل دوران المروحة مما ي�ضمن كفاءة عالية 

وتوفيًرا للطاقة.
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خط للغاز/خط للسائل
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ZUNOH U السلسلة

مزايا المفاتيح

المواصفات الفنية

ال�سل�سلة ZUNOH Uالموا�ضفات الفنية
3.0 طن تبريد2.5 طن تبريد2.0 طن تبريد1.5 طن تبريد1.0 طن تبريدفئة الوزن بالطن 
RSE012ABDA2EURSB018ABDA2EURMB024ABDA2EURBZ030HBDA2EURBZ036HBDA2EUموديل المجموعة

CSE012ABDA2EUCSB018ABDA2EUCMB024ABDA2EUCBZ030HBDA2EUCBZ036HBDA2EUموديل الوحدة الخارجية
ESE012ABDA2EUESB018ABDA2EUEMB024ABDA2EUEBZ030HBDA2EUEBZ036HBDA2EUموديل الوحدة الداخلية

220-240 فولت/1 الطور/50 هرتز220-240 فولت/1 الطور/50 هرتز220-240 فولت/1 الطور/50 هرتز220-240 فولت/1 الطور/50 هرتز220-240 فولت/1 الطور/50 هرتزفولت/الطور/هرتزاالإمداد بالتيار

T3 / T1 @ التبريد

وحدة حرارية ال�ضعة  
9900/1240016500/1880020500/2300023000/2770030200/35700بريطانية/�ضاعة

2902/36344836/55106008/67416741/81188851/10463واطال�ضعة  
1250/10402090/17302790/23503000/25004330/3700واطدخل التيار 

5.54/4.619،2/7.612.37/10.413.3/1119.2/16.4اأمبيرالتيار المعاير 
EER 

وحدة حرارية 
7.92/11.927.89/10.877.35/9.797.67/11.086.97/9.65بريطانية/�ضاعة. واط

EER 2.32/3.492.31/3.182.15/2.872.25/3.252.04/2.83واط/واط
33221ت�ضنيف النجوم )االإمارات العربية المتحدة(

موتور مروحة الوحدة 
الداخلية

1818305060واطخرج التيار 
 )SH/Hi/Me/Lo/SS( 900/1000/1100900/1080/1210 800/900/1000/1100/1200800/900/1000/1100/12001100/1150/1200/1250/1300دورة/الدقيقةال�ضرعة

/ال�ضاعةتدفق هواء الوحدة الداخلية )عالي( 7221020110012501380متر3
)SH/HI/ME/LO/SS(  م�ضتوى �ضو�ضاء الوحدة الداخلية)36/40/43/45/4736/40/44/47/4944/45/46/48/5039/44/4743/48/52دي�ضيبل )اأمبير

1259 × 362 × 1186282 × 343 × 997258 × 294 × 997258 × 294 × 798258 × 295 × 245ممالوحدة )العر�س×االرتفاع×العمق(اأبعاد الوحدة الداخلية
1340 × 450 × 1265380 × 420 × 1040340 × 360 × 1040341 × 360 × 882341 × 371 × 335ممالتغليف )العر�س×االرتفاع×العمق(

11/9.516.3/1316.3/1322.7/17.625/19.5كجمال�ضافي/االإجماليوزن الوحدة الداخلية

ال�ضاغط

دروانيالطراز 
وحدة حرارية ال�ضعة

1086417742221272536834325بريطانية/�ضاعة
10701700215524753470واطدخل التيار

 )RLA( 4.958.010.411.616.6اأمبيرالتيار المعاير
 )LRA( 2848606780اأمبيراأمبير الجزء الدوار المقفل

عامل احلماية الداخليالواقي الحراري
3055457090ميكروفارادالمكثف

موتور مروحة الوحدة 
الخارجية

353558120120واطخرج التيار
2.52.5388ميللي فارادالمكثف 
860860900900900دورة/الدقيقةال�ضرعة

تدفق هواء الوحدة 
/ال�ضاعةالخارجية 20402040238027202720متر3

م�ضتوى �ضو�ضاء الوحدة 
5454566060دي�ضيبل )اأمبير(الخارجية

اأبعاد الوحدة 
935 × 735 × 935390 × 735 × 792390×600×750299 × 548 × 750288 × 548 × 288ممالوحدة )العر�س×االرتفاع×العمق(الخارجية

1045 × 870 × 1045530 × 870 × 957530 × 650 × 858413 × 360 × 858313 × 360 × 313ممالتغليف )العر�س×االرتفاع×العمق(
37/3442/3950/4690/6390/63كجمال�ضافي/االإجماليوزن الوحدة الخارجية

R410AR410AR410aR410AR410Aالطراز�ضائل التبريد
10001120144020902070جمال�ضحن

12.7/6.3515.8/6.3515.88/6.3519.05/9.5319.05/9.53مم)Ø(خط ال�ضائل/خط ال�ضفط اأنبوب �ضائل التبريد
2525252525ماأق�ضى طول الأنبوب �ضائل التبريد

1010101010ماأق�ضى فرق في الم�ضتوى
20-2028-32°منطاق درجة الحرارة الت�ضغيلية 

16-52°منطاق درجة الحرارة الت�ضغيلية المحيطة

فئة الوزن بالطن 1.5 2.0

isense







ZunohZunoh
1.52.0

RAU518AWDEURAU323AWDEU
RAS518AWDEURAS323AWDEU
RAC518AWDEURAC323AWDEU

الطور 1/ 50 هرتز / 230 فولتالطور 1/ 50 هرتز / 230 فولت
1800023000
52756741
15352190
3.44 3.08

6.99.8
دروانيدرواني

55
600650
3337

997x294x298997x294x298
750x548x288792x600x299
1040x360x3411040x360x341
903x588x410957X650X413

13/15.313/15.3
41.2/44.848.1/52

LCDLCD
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سلسلة مكيفات هواء طراز السبليت ذات السرعة الثابتة
 توفر التكنولوجيا الثورية من Zunoh اأداًءا ا�ضتثنائًيا في كفاءة توفير الطاقة. تعمل تكنولوجيا iSense المبتكرة على �ضبط درجة حرارتها لمنحك �ضعوًرا بالراحة دون انقطاع طوال الليل. ع�س تجربة 

.Zunoh نظام تبريد لم ي�ضبق لها مثيل مع

تكنولوجيا التحكم بتبريد الهواء أثناء النوم
بعد ق�ضاء يوم طويل في العمل، يتوق الجميع اإلى التمتع بنوم عميق اأثناء الليل. لذا فاإن تكنولوجيا iSense من هيتا�ضي ت�ضاعدك في الح�ضول على الراحة التي 

تبتغيها. فهي توفر اأجواء نوم مريحة من خالل العمل على تنظيم درجة حرارة الغرفة وفًقا للحركات التفاعلية لج�ضم االإن�ضان. لذا يمكن لل�ضخ�س اأن يحظى بنوٍم 
عميق في الليل وي�ضتيقظ مفعًما بالن�ضاط في �ضباح اليوم التالي.

 
من خالل تكنولوجيا التحكم في تبريد الهواء اأثناء النوم، يعمل م�ضت�ضعر االأ�ضعة تحت الحمراء على ر�ضد حركة االإن�ضان اأثناء النوم، وفي حال عدم وجود حركة 

ن�ضطة، يقوم مكيف الهواء بزيادة درجة الحرارة بواقع 1 مئوية كل �ضاعتين.

ي�ضاعد الفلتر المطلي بالفوالذ الذي ال 
ي�ضداأ من هيتا�ضي في تح�ضين جودة الهواء 
في االأماكن المغلقة عن طريق تثبيط تكاثر 

البكتيريا. كما اأنه يمتاز ب�ضهولة التنظيف 
حيث اأنه يمنع تراكم الغبار على �ضطحه 

ويمكن تنظيفه عن طريق م�ضحه مرة واحدة 
حتى دون ا�ضتخدام المياه. كما يمتاز الفوالذ 
الذي ال ي�ضداأ بجودة عالية ومقاومته للتاآكل 
بدرجة كبيرة مما يعزز من عن�ضري المتانة 

والنظافة.

فلتر مطلي بالفوالذ الذي ال يصدأ

خ�سائ�س المفاتيح

الموا�سفات الفنية
مكيفات هواء طراز ال�سبليت -للتبريد فقط

ا�سم الموديل
فئة الوزن بالطن

رقم الموديل -الوحدة
رقم الموديل -الوحدة الداخلية

رقم الموديل -الوحدة الخارجية
الإمداد بالتيار المعاير
�سعة التبريد المعايرة

�سعة التبريد المعايرة-
دخل التيار الإجمالي-

EER
 

�سحب التيار
ال�ساغط

�سرعة المروحة
تدفق الهواء )الوحدة الداخلية( )عالي للغاية(

م�ستوى ال�سوت* )الوحدة الداخلية(
الأبعاد )الوحدة الداخلية(

الأبعاد )الوحدة الخارجية(
الأبعاد الإجمالية )الوحدة الداخلية(

الأبعاد الإجمالية )الوحدة الخارجية(
الوزن ال�سافي/الإجمالي )الوحدة الداخلية(

الوزن ال�سافي/الإجمالي )الوحدة الخارجية(
Remocon

وحدة التحكم
التو�سيل عن طريق تمديد الأنابيب )�سغير/كبير(

�سائل التبريد
الكمية التي يحتويها الوعاء - 20 قدم
الكمية التي يحتويها الوعاء - 40 قدم

طن تبريد

الطور، التردد، الفولطية
وحدة حرارية بريطانية/�ضاعة

واط
واط

�ضعة التبريد المعايرة )بالواط( /
دخل التيار )بالواط(

)اأمبير(
الطراز 
Nos.

CFM
دي�ضيبل )اأمبير(

)العر�س × الطول × االرتفاع( )مم(
)العر�س × الطول × االرتفاع( )مم(
)العر�س × الطول × االرتفاع( )مم(
)العر�س × الطول × االرتفاع( )مم(

كجم
كجم

الطراز
الطراز

مم
Nos.
Nos.

قد تختلف مزايا الموديالت من موديل الآخر. 
*عند �ضرعة المروحة ذات ال�ضكون الفائق وعند م�ضافة تبعد 1 م. 

مكيفات الهواء من هيتا�ضي م�ضممة لتعمل في درجات حرارة محيطة ت�ضل اإلى 52  مئوية.  
بف�ضل البحوث وعمليات التطوير الم�ضتمرة، فاإن الموا�ضفات والمميزات ولون الوحدة الداخلية/الوحدة الخارجية/وحدة التحكم عن بعد قد تتغير دون اإ�ضعار م�ضبق.

**الموا�ضفات الفنية والموديالت والت�ضاميم عر�ضة للتغيير من ِقبل البلد دون اإ�ضعار م�ضبق.

 موؤقت 
الت�ضغيل/االإيقاف

خف�س المعايرة 
للحد االأدنى

توزيع الهواء 
ب�ضكل منتظم

موؤ�ضر تنظيف توفير للطاقة�ضاغط قوي
الفلتر التلقائي

مروحة ذات 5 
�ضرعات#

غاز التبريد R-410A االأخ�ضر 
االإقت�ضادي والرفيق بالبيئة

المروحة المجهزة ب�ضفرات 
T متموجة بتدفق هواء على �ضكل

نحا�س باأخاديد و�ضع التبريد
داخلية

�ضرعة المروحة الو�ضع الجاف
التلقائية

اإعادة ت�ضغيل 
تلقائية

جهاز تحكم عن بعد ال�ضلكي 
LCD مجهز ب�ضا�ضة

فلتر مطلي بالفوالذ 
# الذي ال ي�ضداأ

:@T1 ضروط االختبار االإ�ضمية�
التبريد - درجة الحرارة الجافة للوحدة الداخلية 80.6 ف / درجة الحرارة الرطبة 66.2 ف )درجة الحرارة الجافة 27 م / درجة الحرارة الرطبة 19 م( ودرجة الحرارة الجافة للوحدة الخارجية 95 ف / درجة الحرارة الرطبة 75.2 ف )درجة الحرارة الجافة 35 م / درجة الحرارة الرطبة 24 م(

:T3@ ضروط االختبار االإ�ضمية�
التبريد - درجة الحرارة الجافة للوحدة الداخلية 84.2 ف / درجة الحرارة الرطبة 66.2 ف )درجة الحرارة الجافة 29 م / درجة الحرارة الرطبة 19 م( ودرجة الحرارة الجافة للوحدة الخارجية 114.8 ف / درجة الحرارة الرطبة 75.2 ف )درجة الحرارة الجافة 46 م / درجة الحرارة الرطبة 24 م(

* المزايا غير متاحة في  2.5 و  3.0   طن تبريد
** الموا�ضفات الفنية والموديالت والت�ضاميم عر�ضة للتغيير من ِقبل البلد دون اإ�ضعار م�ضبق.
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تتحرك الفر�ضاة لالأعلى 
ولالأ�ضفل الإزالة الغبار.

مقارنة بين فلتر التنقية الم�ضبقة بعد �ضهر واحد 
من ا�ضتعماله*1

ا�ضتناًدا اإلى نتائج االختبار با�ضتخدام و�ضع الت�ضغيل التلقائي في   1*
غرفة معي�ضة تبلغ م�ضاحتها 30 م2 تقريًبا.

ا�ضتناًدا لنتائج االختبار المتعلق بتراكم الغبار )على افترا�س مجموعة يتراوح وزنها 0.2 غرام من الغبار/ال�ضهر في   2*
غرفة تبلغ م�ضاحتها 20م2. اأبحاث داخلية(. تختلف كمية الغبار تبًعا للبيئة التي يتم ا�ضتخدام الوحدة بها. يرجى تفح�س 

�ضندوق الغبار ب�ضكل دوري والقيام بتفريغه عندما يلزم االأمر.
يعد الموؤ�ضر دلياًل تقريبًيا.   3* 

حتى عندما يتم عمل التنظيف التلقائي لفلتر التنقية الم�ضبقة، قد تتواجد بع�س االأو�ضاخ بحيث ال يمكن اإزالتها عن الفلتر 
وذلك تبًعا لظروف الت�ضغيل والبيئة المحيطة. اإذا �ضاورك القلق حول االأو�ضاخ الدبقة اأو اأي نوع اآخر من االأو�ضاخ العنيدة، 

يرجى نزع وتنظيف الفلتر ب�ضكل دوري.

*1 وفًقا لمعيار JEM1467 الخا�س بالجمعية اليابانية لم�ضنعي االأجهزة الكهربائية. عدد ال�ضنوات التي انخف�س بها معدل 
اإزالة الروائح للن�ضف بمعدل تدخين 5 �ضجائر يومًيا. قد يتطلب اإجراء �ضيانة اأو ا�ضتبدال وذلك اعتماًدا على ظروف 

اال�ضتخدام ونوع وقوة الرائحة.
*2 تبًعا لنوع الرائحة، قد ال يتم الق�ضاء عليها بغ�ضلها بالماء. ا�ضتعادة قدرة اإزالة الروائح الكريهة ينخف�س تدريجًيا عند 

غ�ضلها بالماء.

تاأثير م�ضاد البكتيريا ومنع تكون العفن يكمن في )1( غطاء خزان الماء و)2( خزان الماء و)3( فلتر الترطيب • الهيئة المخت�ضة باإجراء االختبار: )1( و)2( و)3( معهد بوكين لتقييم الجودة • طريقة االختبار: االختبار الخا�س بم�ضاد    6*
البكتيريا )1( و )2( JIS Z 2801 )طريقة فيلم التالم�س(؛ )3( JIS L1902؛ اختبار منع تكون العفن )1( و)2( و)JIS Z 2911 )3 • بند االختبار: البكتيريا المرافقة والعفن • الطريقة الم�ضتخدمة مع م�ضاد البكتيريا والق�ضاء 

على البكتيريا: عجن المكونات الخا�ضة بم�ضاد البكتيريا ومنع تكون العفن في الراتينج • نتائج االختبار: قيمة الخ�ضائ�س الم�ضادة للبكتيريا 2.0 اأو اأعلى )يعد تاأثير البكتيريا فعااًل عندما تكون قيمة الخ�ضائ�س الم�ضادة للبكتيريا 2.0 اأو 
اأعلى(. تم اإثبات خا�ضية مقاومة العفن في كل من )1( و)2( و)3( حيث لم يتم ر�ضد وجود للعفن

التاأثير في م�ضاحة مح�ضورة تبلغ م�ضاحتها 25 م3  3*

تاأثير المنع على خ�ضب االأرز وع�ضبة الرجيد وحبوب لقاح   4*
خ�ضب البتوال وف�ضالت عث الغبار ووبر القطط وغيرها 

من المواد التي تت�ضمن م�ضببات الح�ضا�ضية
نتائج االختبار في حجرة اختبار يبلغ حجمها 1م3  5*

ا ت�ضغيل التنظيف الذاتي التلقائي  يمكنك اأي�ضً
عندما ترغب بذلك بوا�ضطة ال�ضغط على الزر 

.Auto Self Clean

سهولة في الصيانة والتنظيف

إزالة الروائح الكريهة

الترطيب

سهولة في الصيانة ومالئم للصحة

– آلية تنظيف الفلتر التلقائية التنظيف الذاتي التلقائي 
يتم تنظيف فلتر التنقية الم�ضبقة تلقائًيا قبل تراكم الغبار من اأجل عمليات �ضيانة تت�ضم بال�ضهولة.

ترطيب قوي عند 800 مل/الساعة
يقوم خرطوم تغذية المياه بتزويد المياه من الجزء العلوي لفلتر الترطيب ويقوم بالتحكم في كمية الماء وفًقا للو�ضع المختار. يرطب الهواء الجاف ب�ضورة قوية.

فلتر إلزالة الروائح الكريهة القابل للغسل

تجميع للغبار على نحٍو أوسع وأسرع 
م�ساحة الأر�سية المالئمة 79 م2. يقوم بجمع الغبار ب�سورة �سريعة في غ�سون 6 دقائق فقط وذلك في غرفة تبلغ م�ساحتها 13م2.

 زيادة م�ضاحة �ضفط الهواء حيث تحقق ذلك بف�ضل زيادة م�ضاحة الجوانب الخلفية الجانبية المخ�ض�ضة ل�ضفط الهواء. 
يمكن تنقية هواء غرفة م�ضاحتها 13م2 ب�ضكل �ضريع في وقت يقارب 6 دقائق وذلك بف�ضل جمع الغبار الوا�ضع الذي يتم على كال الجانبين.

نظام التنظيف المقاوم للصدأ
للفوالذ الذي ال ي�ضداأ تاأثير م�ضاد للبكتيريا في اإبقائها �ضحية. وي�ضاعد الفوالذ الذي 
ال ي�ضداأ والم�ضتخدم في فلتر التنقية الم�ضبقة والرفارف والمنفذ ال�ضبكي في الق�ضاء 

على البكتيريا.
ال يتم الق�ضاء على جميع البكتيريا العالقة في الهواء ال�ضادر عن منقي الهواء. تاأثير م�ضاد البكتيريا يكمن   4*

في )1( فلتر التنقية الم�ضبقة المقاوم لل�ضداأ و )2( الرفرف المقاوم لل�ضداأ و )3( ال�ضبكة المقاومة لل�ضداأ 
)منفذ( • الهيئة المخت�ضة باإجراء االختبار: )1( و )2( معهد بوكين لتقييم الجودة و )3( مركز اأبحاث 

كيتا�ضاتو للعلوم البيئية • طريقة االختبار: JIS Z 2801 )طريقة فيلم التالم�س( • بند االختبار: البكتيريا 
المرافقة  • طريقة التعقيم: با�ضتخدام اأيون معدني الموجود في الفوالذ المقاوم لل�ضداأ • نتائج االختبار: 

الق�ضاء على 99% من البكتيريا بعد انق�ضاء 24 �ضاعة.
طبقة من الفوالذ الذي ال ي�ضداأ.  5*

ال يوجد تاأثير لم�ضاد البكتيريا للهواء ال�ضادر عن منقي الهواء. تاأثير م�ضاد البكتيريا على المروحة   6*
الم�ضنوعة من اأيونات الف�ضة • الهيئة المخت�ضة باإجراء االختبار: معهد بوكين لتقييم الجودة • طريقة 

االختبار:   JIS Z 2801 )طريقة فيلم التالم�س( • بند االختبار: البكتيريا المرافقة • الطريقة الم�ضتخدمة 
لم�ضاد البكتيريا: المكونات الم�ضادة للبكتيريا المت�ضمنة في المروحة الم�ضنوعة من اأيونات الف�ضة • نتائج 

االختبار: قيمة الن�ضاط البكتيري 5.1 )يكون التاأثير الخا�س لم�ضاد البكتيريا حا�ضًرا عندما تكون قيمة 
الن�ضاط اأعلى من 2.0(.

فلتر التنقية الم�ضبقة نظيف، 
بف�ضل التنظيف الذاتي التلقائي

التنظيف الذاتي 
التلقائي

يدوي
)ا�ضغط لمدة 

3 ثوان(

بدون التنظيف الذاتي التلقائي

عندما ي�ضبح �ضندوق الغبار ممتلًئا بالغبار، �ضيظهر موؤ�ضر*3 يعلمك باأن الوقت قد حان لتقوم 
باإفراغه. يحتاج ال�ضندوق للتفريغ مرة واحدة في ال�ضنة تقريًبا، لذلك لن ي�ضبب لك االأمر اإزعاًجا.

سهولة في الصيانة

من الممكن غ�ضل وحدة التنظيف الذاتي التلقائية بالماء.

كقاعدة، قم بتفريغ �ضندوق الغبار مرة واحدة في ال�ضنة تقريًبا *2

ال يعد ا�ضتبداله �ضرورًيا لمدة 10 �ضنوات تقريًبا *1

فلتر الإزالة الروائح 
الكريهة القابل للغ�ضل

بف�ضل فلتر الترطيب وخزان الماء �ضهل 
التثبيت االأمر الذي ي�ضمح للم�ضتخدمين 

باإبقاء الوحدة مالئمة �ضحًيا

فلتر الترطيب

يبلل فلتر الترطيب بالماء 
من الجزء العلوي

م�ضخة الماء
غطاء خزان الماء

خزان الماء

خزان الماء

فلتر HEPA الخالي من م�ضببات 
الح�ضا�ضية للفلتر الدقيق

اللوحة الخلفية

وحدة 
التنظيف 

الذاتي 
التلقائية

ري�ضة مطلية بالفوالذ 
الذي ال ي�ضداأ

يمكن غ�ضله 
بالماء

�ضعة تجميع الغبار 
المالئمة لال�ضتعمال 

في م�ضاحة اأر�ضية تبلغ 
م�ضاحتها اإلى 79م2

ينظف غرفة 
م�ضاحتها 13م2 في 

تنقية للهواء تت�سم بال�سرعة بحجم كبير للهواء يبلغغ�ضون 6 دقائق
11م3  في الدقيقة.

الوقت الم�ستغرق للتنظيف 
يعر�س الوقت الم�ضتغرق لالأو�ضاخ )م�ضحوق الغبار( ذات �ضماكة قيا�ضية 

للو�ضول اإلى م�ضتوى اأقل من الكمية القيا�ضية لم�ضحوق الغبار ذلك في غرفة 
م�ضاحتها 13م2 تقريًبا.  

االأمونيا *3
)الروائح المنبعثة من الحيوانات االأليفة، اإلخ.(

ثالثي ميثيل اأمين *4
)روائح ال�ضمك الفا�ضد، اإلخ.(

االأ�ضيتالديهيد *3
)رائحة التبغ، اإلخ.(

حم�س االإيزوفاليريك *3
 )روائح الج�ضم، رائحة المالب�س 

المجففة في الغرف، اإلخ.(

�ضلفيد الهيدروجين *5
)الروائح المنبعثة من الم�ضارف/دورات المياه(

ميثيل مركابتان *5
)الروائح المنبعثة من الخ�ضروات الفا�ضدة(

االأيزوفاليرالدهيد *3
)الروائح المنبعثة من اللحوم الم�ضوية/المحمرة، اإلخ.(

حم�س الخليك *3
)الروائح المنبعثة من الخ�ضروات المخللة، اإلخ.(

فلتر الإزالة الروائح 
الكريهة قابل للغ�ضل

�ضبكة ال ت�ضداأ 
)منفذ(

يق�ضي على البكتيريا*4

يق�ضي على البكتيريا*4

يق�ضي على البكتيريا*4

يمنع نمو البكتيريا*6

فلتر التنقية الم�ضبقة المطلي 
بالفوالذ الذي ال ي�ضداأ*2

مروحة م�ضنوعة من اأيونات الف�ضة

يمكن غ�ضل الفلتر بالماء ال�ضتعادة القدرة على اإزالة الروائح*2. 
ي�ضاعد هذا على تقليل اأربعة اأنواع رئي�ضية لقواعد الروائح: 

النيتروجين واالألدهيد واالأ�ضيد باالإ�ضافة اإلى مكونات الكبريت.

ترطيب قوي
يبلل فلتر الترطيب بالماء من الجزء العلوي  من اأجل تحقيق ترطيب قوي بينما ي�ضتخدم 
الفلتر بالكامل وب�ضورة فعالة. يمتلك الفلتر اأي�ضا وظيفتين م�ضادة للبكتيريا ومنع تكون 

العفن ويمكن غ�ضله بالماء.

�سهولة في ال�سيانة

6* م�ساد البكتيريا ومنع تكون العفن

تتيح وظيفة ‘تجميع للغبار على نحٍو اأو�ضع واأ�ضرع’ �ضحب الهواء على نحو وا�ضع من اأجل عملية تجميع للغبار تمتاز بال�ضرعة في غ�ضون 7 
دقائق فقط )للموديل EP-9000( و 9 دقائق )للموديل EP-M70E( في غرفة تبلغ م�ضاحتها 13م2.
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الحد االأق�ضىمرتفعمتو�ضط�ضامت
EP-L110E55 دي�ضيبل32 دي�ضيبل25 دي�ضيبل14 دي�ضيبل

EP-L110E

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
~79م2جهاز تنقية الهواء

سهولة في االستخدام

عملية التشغيل ذات الصوت المنخفض وتوفير الطاقة
تم التركيز بصورة خاصة على خفض الضوضاء خالل التشغيل وتقليل 

تكلفة استهالك الكهرباء

تقوم عملية التشغيل االقتصادية الرفيقة بالبيئة بخفض استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى %14*2 
مقارنة بعملية التشغيل التلقائية االعتيادية

اللوح الزجاجي
اإن لوح الزجاج االأمامي الم�ضطح يعد �ضهاًل في تنظيفه - قم 
ا مقاوم  بم�ضح االأو�ضاخ بكل ب�ضاطة. الزجاج المقوى هو اأي�ضً

للخد�س. ال يبهت اللون ويتما�ضى مع االأثاث الداخلي.

عندما يكون الهواء نظيًفا اأو عندما يكون م�ضتوى الرطوبة منا�ضًبا، تتوقف المروحة موؤقًتا ب�ضورة تلقائية ومن ثم ت�ضتاأنف الت�ضغيل كل �ضاعة.
تم مقارنة ا�ضتهالك الطاقة بين عملية الت�ضغيل التلقائية وعملية الت�ضغيل االقت�ضادية الرفيقة بالبيئة ECO في و�ضع تنقية الهواء. عملية الت�ضغيل التلقائية: 6.8 واط في ال�ضاعة، عملية الت�ضغيل االقت�ضادية الرفيقة بالبيئة ECO: 5.6 واط في   2*

ال�ضاعة. تم اختبارها من قبل هيتا�ضي. يختلف معدل الخف�س في ا�ضتهالك الطاقة ا�ضتناًدا اإلى كيفية تلوث الهواء. رد الفعل اتجاه التعامل مع الهواء الملوث بما يتطابق مع التغيرات في الرطوبة قد يكون اأبطاأ مقارنة بو�ضع الت�ضغيل العادي.

ت�سميم ر�سيق
ت�ضميم ر�ضيق ونحيف لهذه الوحدة ذات ال�ضعة 

الكبيرة والتي ت�ضغل م�ضاحة اأقل وتتناغم ب�ضورة 
مثالية مع الت�ضميمات الداخلية الع�ضرية.

عمليات الت�سغيل الخا�سة باللوحة اللم�سية
تم دمج اللوحة اللم�ضية على لوح الزجاج االأمامي.

عملية الت�سغيل ذات ال�سو�ساء المنخف�سة

العر�س 360 مم • العمق 291 مم

دي�ضيبل50دي�ضيبل40دي�ضيبل30دي�ضيبل20
�ضوت حفيف االأوراق 

داخل مكتبةبندول �ضاعة حائطعلى ال�ضجر

تتحرك الفر�ضاة 
لالأعلى ولالأ�ضفل 

الإزالة الغبار.

داخل مكتب عادي

التنظيف الذاتي التلقائي
- اآلية تنظيف الفلتر التلقائية

يتم تنظيف فلتر التنقية الم�ضبقة تلقائًيا قبل تراكم الغبار من 
اأجل عمليات �ضيانة تت�ضم بال�ضهولة.

فلتر HEPA الخالي من م�ضببات الح�ضا�ضية 
وفلتر الإزالة الروائح الكريهة القابل للغ�ضل

مجهز الإزالة مجموعة من االأو�ضاخ والروائح الكريهة من الهواء، 
بما في ذلك الغبار الدقيق وم�ضببات الح�ضا�ضية.

التنظيف الذاتي التلقائي●�
تجميع للغبار على نحٍو اأو�ضع واأ�ضرع ●�
نظام التنظيف المقاوم لل�ضداأ●�
ينظف غرفة م�ضاحتها 13م2 في غ�ضون 6 دقائق●�
ترطيب قوي عند 800 مل/ال�ضاعة تقريًبا●�
فلتر HEPA الخالي من م�ضببات الح�ضا�ضية●�
فلتر اإزالة الروائح الكريهة قابل للغ�ضل●�
عمليات الت�ضغيل الخا�ضة باللوحة اللم�ضية●�

يمكن غ�ضله 
بالماء

بني



م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
جهاز تنقية الهواء ~6٨م2

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
جهاز تنقية الهواء ~53م2

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
جهاز تنقية الهواء ~53م2

ذهبي فاتح

ذهبي فاتح

اأبي�س لوؤلوؤي

تجميع للغبار على نحٍو اأو�ضع واأ�ضرع ●�
نظام التنظيف المقاوم لل�ضداأ●�
ينظف غرفة م�ضاحتها 13م2 في غ�ضون 7 دقائق●�
ترطيب قوي عند 800 مل/ال�ضاعة تقريًبا●�
فلتر HEPA الخالي من م�ضببات الح�ضا�ضية●�
فلتر اإزالة الروائح الكريهة قابل للغ�ضل●�
عمليات الت�ضغيل الخا�ضة باللوحة اللم�ضية●�

تجميع للغبار على نحٍو اأو�ضع واأ�ضرع ●�
نظام التنظيف المقاوم لل�ضداأ●�
ينظف غرفة م�ضاحتها 13م2 في غ�ضون 9 دقائق●�
ترطيب قوي عند 700 مل/ال�ضاعة تقريًبا●�
فلتر HEPA الخالي من م�ضببات الح�ضا�ضية●�
فلتر اإزالة الروائح الكريهة قابل للغ�ضل●�
عمليات الت�ضغيل الخا�ضة باللوحة اللم�ضية●�

تجميع للغبار على نحٍو اأو�ضع واأ�ضرع ●�
ينظف غرفة م�ضاحتها 13م2 في غ�ضون 9 دقائق●�
فلتر HEPA الخالي من م�ضببات الح�ضا�ضية●�
فلتر اإزالة الروائح الكريهة ●�
عمليات الت�ضغيل الخا�ضة باللوحة اللم�ضية●�

فلتر الإزالة الروائح الكريهة القابل للغ�ضل ري�ضة مطلية بالفوالذ 
الذي ال ي�ضداأ

�ضبكة ال ت�ضداأ )منفذ(

فلتر التنقية الم�ضبقة المطلي 
بالفوالذ الذي ال ي�ضداأ

فلتر HEPA الخالي من م�ضببات 
الح�ضا�ضية للغبار الدقيق

فلتر الإزالة الروائح الكريهة القابل للغ�ضل ري�ضة مطلية بالفوالذ 
الذي ال ي�ضداأ

�ضبكة ال ت�ضداأ )منفذ(

فلتر التنقية الم�ضبقة المطلي 
بالفوالذ الذي ال ي�ضداأ

فلتر HEPA الخالي من م�ضببات 
الح�ضا�ضية للغبار الدقيق

�ضبكة ال ت�ضداأ )منفذ(

فلتر التنقية الم�ضبقة القابل للغ�ضل

فلتر HEPA الخالي من م�ضببات 
الح�ضا�ضية + فلتر اإزالة الروائح الكريهة 

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
~50م2جهاز تنقية الهواء

فلتر HEPA الخالي من
م�ضببات الح�ضا�ضية

فلتر اإزالة الروائح 
الكريهة القوي

 الت�ضغيل قوي القدرة ●�
يالئم غرفة ت�ضل م�ضاحتها 50 م2

�●ECO الو�ضع االقت�ضادي الرفيق بالبيئة 
يوفر اأكثر من 23% من الطاقة مقارنة بالو�ضع ال�ضامت.

وظيفة الترطيب●�
الو�ضع الهادىء ال�ضامت 15 دي�ضيبل●�

اأبي�س فاخراأ�ضود فاخر اأحمر فاخر 
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EP-A5000

EP-NZ50J

EP-A6000

EP-A3000

اأبي�س اأحمر 

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
~46م2جهاز تنقية الهواء

فلتر HEPA الخالي من
م�ضببات الح�ضا�ضية

فلتر اإزالة الروائح 
الكريهة القوي

�●ECO الو�ضع االقت�ضادي الرفيق بالبيئة 
يوفر اأكثر من 23% من الطاقة مقارنة بالو�ضع ال�ضامت.

وظيفة الترطيب●�
الو�ضع الهادىء ال�ضامت 15 دي�ضيبل●�

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
~33م2جهاز تنقية الهواء

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة
~33م2جهاز تنقية الهواء

اأبي�س

اأبي�س

فلتر EPA الإزالة الروائح الكريهة بمادة 
الكات�ضين الخالية من م�ضببات الح�ضا�ضية

يلتقط ب�ضكل كامل الروائح الكريهة *1 وغبار الطلع

فلتر EPA الإزالة الروائح الكريهة بمادة 
الكات�ضين الخالية من م�ضببات الح�ضا�ضية

يلتقط ب�ضكل كامل الروائح الكريهة *1 وغبار الطلع

�●ECO الو�ضع االقت�ضادي الرفيق بالبيئة 
ا�ضتهالك الطاقة ت�ضل اإلى حوالي 36% اأقل مقارنة بعملية الت�ضغيل التلقائية

وظيفة الترطيب●�
الو�ضع الهادىء ال�ضامت 15 دي�ضيبل●�

�●ECO الو�ضع االقت�ضادي الرفيق بالبيئة 
ا�ضتهالك الطاقة ت�ضل اإلى حوالي 44% اأقل مقارنة بعملية الت�ضغيل التلقائية

الو�ضع الهادىء ال�ضامت 18 دي�ضيبل●�

لقد اأثبت قدرته على التقليل من تاأثير مركبات االأمونيا واالأ�ضيتالدهايد وحام�س الخليك وكبريتيد الهيدروجين. نتائج اختبارات االأداء فيما يتعلق باإزالة الروائح الكريهة با�ضتخدام مكونات فردية   1*

من مكونات الرائحة الكريهة في غرفة االختبار ذات 1م3. تم اختبارها من قبل هيتا�ضي. يختلف اأداء اإزالة الرائحة الكريهة اعتماًدا على الم�ضاحة التي يتم فيها ا�ضتخدام الوحدة ب�ضكل فعلي.

لقد اأثبت قدرته على التقليل من تاأثير مركبات االأمونيا واالأ�ضيتالدهايد وحام�س الخليك وكبريتيد الهيدروجين. نتائج اختبارات االأداء فيما يتعلق باإزالة الروائح الكريهة با�ضتخدام مكونات فردية   1*

من مكونات الرائحة الكريهة في غرفة االختبار ذات 1م3. تم اختبارها من قبل هيتا�ضي. يختلف اأداء اإزالة الرائحة الكريهة اعتماًدا على الم�ضاحة التي يتم فيها ا�ضتخدام الوحدة ب�ضكل فعلي.

م�ضاحة االأر�ضية المالئمة

~22م2 /~25م2جهاز تنقية الهواء
   )220 فولط(   )240 فولط(

اأبي�س

 موديل ال�ضغط العميق 13 �ضم

بعمق يبلغ 13�ضم تقريًبا

  يتم �ضفط الهواء من �ضتة 
اتجاهات مختلفة

فلتر EPA الإزالة الروائح الكريهة بمادة 
الكات�ضين الخالية من م�ضببات الح�ضا�ضية

يلتقط ب�ضكل كامل الروائح الكريهة *2 وغبار الطلع

لقد اأثبت قدرته على التقليل من تاأثير مركبات االأمونيا واالأ�ضيتالدهايد وحام�س   2*

الخليك وكبريتيد الهيدروجين. نتائج اختبارات االأداء فيما يتعلق باإزالة الروائح 
الكريهة با�ضتخدام مكونات فردية من مكونات الرائحة الكريهة في غرفة االختبار 

ذات 1م3. تم اختبارها من قبل هيتا�ضي. يختلف اأداء اإزالة الرائحة الكريهة 
اعتماًدا على الم�ضاحة التي يتم فيها ا�ضتخدام الوحدة ب�ضكل فعلي.

الموا�سفات
EP-L110EEP-A9000EP-M70EEP-NZG70JEP-A7000EP-A6000EP-A5000EP-NZ50JEP-A3000ا�سم الموديل

اأحمر فاخر، اأ�ضود فاخر، ذهبي فاتحاأبي�س لوؤلوؤيذهبي فاتحبنيلون الج�سم
اأبي�ساأبي�ساأبي�ساأحمر، اأبي�ساأبي�س فاخر

م�سدر التيار
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 240-220 

فولت 50-60 هرتز
تيار متردد 220-240 فولت 50-60 هرتز

220 فولت 60/50 هرتز220 فولت 60/50 هرتز

الم�ساحة الأر�سية المالئمة 
79685553504633332225لال�ستعمال )م2( *

––520 تقريًبا670 تقريًبا670 تقريًبا–700 تقريًبا800 تقريًبا800 تقريًبا�سعة الترطيب )مل/�س( *

––2.5 تقريًبا2.5 تقريًبا2.5 تقريًبا–2.5 تقريًبا2.5 تقريًبا2.5 تقريًبا�سعة الخزان )لتر( 

تنقية الهواء، ترطيب، الو�سع وال�سوط
ترطيب الجلد، 

غبار الطلع، اإزالة 
الرائحة الكريهة، 

�ضريع، �ضكون، الو�ضع 
االقت�ضادي الرفيق 

ECO بالبيئة

تنقية الهواء، ترطيب، 
ترطيب الجلد، 

غبار الطلع، اإزالة 
الرائحة الكريهة، 

�ضريع، �ضكون، الو�ضع 
االقت�ضادي الرفيق 

ECO بالبيئة

تنقية الهواء، ترطيب، 
ترطيب الجلد، 

غبار الطلع، اإزالة 
الرائحة الكريهة، 

�ضريع، �ضكون، الو�ضع 
االقت�ضادي الرفيق 

ECO بالبيئة

تنقية الهواء، غبار 
الطلع، اإزالة الرائحة 

الكريهة، �ضريع، 
�ضكون، الو�ضع 

االقت�ضادي الرفيق 
ECO بالبيئة

تنقية الهواء، ترطيب، 
ترطيب الجلد، غبار 
الطلع، اإزالة الرائحة 

الكريهة القوية، الو�ضع 
ECO االقت�ضادي

تنقية الهواء، ترطيب، 
ترطيب الجلد، غبار 
الطلع، اإزالة الرائحة 

الكريهة القوية، الو�ضع 
ECO االقت�ضادي

تنقية الهواء، ترطيب، 
ترطيب الجلد، غبار 
الطلع، اإزالة الرائحة 

الكريهة القوية، الو�ضع 
ECO االقت�ضادي

تنقية الهواء، غبار 
الطلع، اإزالة الرائحة 

الكريهة القوية، الو�ضع 
ECO االقت�ضادي

تنقية الهوا، غبار الطلع، الرائحة الكريهة 

––––––––○الو�سع وال�سوط

PM 2.5)مع م�ضت�ضعر(○ )مع م�ضت�ضعر(○ )مع م�ضت�ضعر(○ )مع م�ضت�ضعر( ○○○○○○

–––––○ )منفذ(○○○تنظيف مقاوم لل�سداأ 

–○○○○○○○○تحكم العاك�س 

الو�سع 
القت�سادي 

ECO

الكفاءة مقابل الو�سع 
–1314162723233644ال�سامت )٪(

الحيوانات االأليفة، الروائح القابلة لالإزالة
التبغ، الخ�ضار 

الفا�ضدة، ال�ضمك 
الفا�ضد، اللحم 

الم�ضوي، دورة المياه، 
مخرج ال�ضرف 

ال�ضحي

الحيوانات االأليفة، 
التبغ، الخ�ضار 

الفا�ضدة، ال�ضمك 
الفا�ضد، اللحم 

الم�ضوي، دورة المياه، 
مخرج ال�ضرف 

ال�ضحي

الحيوانات االأليفة، 
التبغ، الخ�ضار 

الفا�ضدة، ال�ضمك 
الفا�ضد، اللحم 

الم�ضوي، دورة المياه، 
مخرج ال�ضرف 

ال�ضحي

الحيوانات االأليفة، 
التبغ، الخ�ضار 

الفا�ضدة، ال�ضمك 
الفا�ضد، اللحم 

الم�ضوي، دورة المياه، 
مخرج ال�ضرف 

ال�ضحي

الحيوانات االأليفة، التبغ، 
الطهي، الخ�ضار الفا�ضدة، 

ال�ضمك الفا�ضد، اللحم 
الم�ضوي، دورة المياه، 

مخرج ال�ضرف ال�ضحي، 
المركبات الع�ضوية 

المتطايرة، المركبات 
الع�ضوية المتطايرة

الحيوانات االأليفة، التبغ، 
الطهي، الخ�ضار الفا�ضدة، 

ال�ضمك الفا�ضد، اللحم 
الم�ضوي، دورة المياه، 

مخرج ال�ضرف ال�ضحي، 
المركبات الع�ضوية 

المتطايرة، المركبات 
الع�ضوية المتطايرة

الحيوانات االأليفة، التبغ، 
دورة المياه،

المركبات الع�ضوية

الحيوانات االأليفة، التبغ، 
دورة المياه،

المركبات الع�ضوية
الحيوانات االأليفة، التبغ، دورة المياه،

المركبات الع�ضوية

العفن، البكتيريا، المواد القابلة للعزل
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، البكتيريا، 
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، البكتيريا، 
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، البكتيريا، 
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، البكتيريا، 
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، البكتيريا، 
الفيرو�ضات، غبار 
الطلع، عث الغبار 

المنزلي الميت

العفن، غبار الطلع، 
عث الغبار المنزلي 

الميت

العفن، غبار الطلع، 
عث الغبار المنزلي 

الميت
العفن، غبار الطلع، عث الغبار المنزلي 

الميت

الحد معدل تدفق الهواء
الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى

الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى
الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى

الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى
الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى

الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى
الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى

الحد هادئمتو�ضطةمرتفعةاالأق�ضى
الحد هادئمتو�ضطةاالأق�ضى

هادئمتو�ضطةاالأق�ضى

 و�سع الهواء النقي تدفق الهواء
1143.11.1942.71.17.242.71.1742.71.174.53.416.54.53.5154.331542.812.8/3.21.4/1.10.9/0.62.8/3.21.7/1.41.2/0.8)م3/دقيقة(

الهواء النقي 
والترطيب 

)م3/دقيقة( 
6.743.126.742.71.6642.71.663.52.90.863.52.90.84.53.72.80.9

ا�ستهالك 
القدرة

و�سع  الهواء النقي 
951311885161075916118501386602214460221445032144453214437/4321/2018/1637/4325/2422/20)واط(

الهواء النقي 
281311843161084116119601611460161144028145والترطيب )واط(

و�سع الهواء النقي ال�سوت
553225145438301549383015493525155242381552423815504640155045381847/5136/3029/2847/5137/3532/31)دي�سيبل(

الهواء النقي 
443225164838302047383020504036135240361350464015والترطيب )دي�سيبل(

طراز الفلتر 
)العمر 

الفترا�سي 
 للفلتر  

تقريًبا(

التنقية الم�سبقة 
●●●●●●● )ال ي�ضداأ(● )ال ي�ضداأ(● )ال ي�ضداأ(القابلة للغ�سل

فلتر HEPA الخالي من 
م�سببات الح�سا�سية 

)10 �سنوات *3( 
)H13( ●)H13( ●)H13( ●––––––

فلتر HEPA الخالي من 
م�سببات الح�سا�سية 

)٨ �سنوات *3( 
––––)H13( ●)H13( ●–––

فلتر HEPA الخالي من 
م�سببات الح�سا�سية 
+ فلتر اإزالة الروائح 

الكريهة )10 �سنوات *3(
–––)H13( ●–––––

اإزالة الروائح 
الكريهة بمادة 

الكات�سين الخالية من 
م�سببات الح�سا�سية 

فلتر EPA )�سنتان *3(

––––––)E12( ●)E12( ●)E12( ●

فلتر اإزالة الروائح 
الكريهة القوية )10 

�سنوات *3( 
––––●●–––

فلتر اإزالة الروائح 
الكريهة قابل للغ�سل 

)10 �سنوات *3( 
●●●––––––

فلتر الترطيب 
––––––●●●)120 �سهر *4(

فلتر الترطيب 
––●●●––––)36 �سهر *4(

●●●●●––––تحكم عن بعد

)2 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات()4 �ضاعات اأو 2 �ضاعات()4 �ضاعات اأو 2 �ضاعات(موؤقت اإيقاف

الرائحة الكريهة، الغبار، الم�ست�سعرات
الرطوبة، درجة الحرارة

الرائحة الكريهة، الغبار، 
الرطوبة، درجة الحرارة

الرائحة الكريهة، الغبار، 
الرائحة الكريهة، الغبار، الرائحة الكريهة الرطوبة، درجة الحرارة

الرطوبة 
الرائحة الكريهة، الغبار، 

الرائحة الكريهةالرائحة الكريهةالرائحة الكريهة، الرطوبة الرطوبة 

1.81.81.81.81.81.81.81.81.8�سلك التيار )م(
424 × 400 × 537133 × 430 × 537242 × 430 × 584242 × 430 × 584273 × 430 × 669273 × 360 × 669254 × 360 × 669254 × 360 × 673254 × 360 × 291الأبعاد )طول × عر�س × عمق( )مم(

13.712.51210.510108.574الوزن )كجم(

*1 م�ضاحة االأر�ضية المالئمة لت�ضغيل الوحدة عند الحد االأق�ضى لن�ضبة تدفق الهواء )JEM1467، جمعية م�ضنعي االجهزة الكهربائية في اليابان(

)JEM1426( ،%30 2 ظروف القيا�س: 20˚م، الرطوبة*

*3 طبًقا لمقيا�س JEM 1467. في اختبار تجميع الغبار والقدرة على اإزلة الروائح الكريهة مع تدخين 5 �ضجائر يومًيا، كانت الفترة الزمنية التي ا�ضتغرقت لتنقية الهواء مرتين تعادل الوقت المبدئي، واأ�ضبحت ن�ضبة اإزالة الرائحة الكريهة ن�ضف المعدل االأولي.

*4 في اختبار تم اجراوؤه مع ت�ضغيل الترطيب لمدة 8 �ضاعات يومًيا والقيام بغ�ضيله با�ضتعمال ماء ال�ضنبور مرة واحدة �ضهرًيا، اأ�ضبحت الفترات الزمنية التي ا�ضتغرقتها بعد و�ضولها لم�ضتوى الترطيب ن�ضف الم�ضتوى المبدئي.

*3 و 4 حيث اأنها قيم نظرية، وتبًعا لظروف اال�ضتخدام الفعلي، فقد يتطلب ذلك القيام باال�ضتبدال بعد فترة زمنية اأق�ضر.

الموا�ضفات والت�ضاميم عر�ضة للتغيير دون اإ�ضعار م�ضبق. 
قد تختلف الدرجة اللونية للمنتجات الحقيقية عن تلك المبينة في الكتالوج.
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الت�سكيلة / موزع ماء/مروحة كهربائية عمودية

الت�سكيلة / اآلة �سنع ال�ساندوي�سات / غالية / اآلة تحمي�س التو�ست

الت�سكيلة / غاز م�سطح

MPH-310RI/غاز م�سطح بثالث عيون
لوحة علوية م�ضنوعة من فوالذ ال ي�ضداأ  •

راأ�س احتراق نحا�س  •
4 دعامات طرفية مطلية بالمينا  •

نظام االإ�ضعال: بيزو-كهربائي  •
االأبعاد: 717 × 392 × 152 مم    الوزن: 4.4 كجم

ا�ضتهالك الغاز: 3300 + 700 + 3300 )كيلو كالوري/�ضاعة(

MPH-210RI/غاز م�سطح بعينين
لوحة علوية م�ضنوعة من فوالذ ال ي�ضداأ  •

راأ�س احتراق نحا�س  •
4 دعامات طرفية مطلية بالمينا  •

نظام االإ�ضعال: بيزو-كهربائي  •
االأبعاد: 717 × 392 × 152 مم    الوزن: 3.9 كجم

ا�ضتهالك الغاز: 3300 + 3300 )كيلو كالوري/�ضاعة(

MPH-110RI/غاز م�سطح بعين واحدة
لوحة علوية م�ضنوعة من فوالذ ال ي�ضداأ  •

راأ�س احتراق م�ضبوك بالحديد  •
4 دعامات طرفية مطلية بالمينا  •

نظام االإ�ضعال: بيزو-كهربائي  •
االأبعاد: 396 × 280 × 146 مم    الوزن: 2.0 كجم

ا�ضتهالك الغاز: 2350 )كيلو كالوري/�ضاعة(

الت�سكيلة / اآلة حالقة واآلة ت�سذيب
RM-T4300BF/اآلة حالقة

ثالث �ضفرات وحافة ال�ضفرة °27  •
قابل للغ�ضيل  •

تيار متردد 100 فولت-240 فولت،   • 
قابل لل�ضحن

RM-5000MK4/اآلة حالقة
الفولطية الحرة: 100-240 فولت   •

مدة ال�ضحن: 5 �ضاعات   •
رقاقة معدنية بعر�س 50 مم   •

�ضفرة داخلية حادة  •

RM-F4400BF/اآلة حالقة
اأربع �ضفرات وحافة ال�ضفرة °27  •

قابل للغ�ضيل  •
تيار متردد 100 فولت-240 فولت،   • 

قابل لل�ضحن

الت�سكيلة / فرن

58 57

HWD-B30000/موزع ماء
ت�ضميم بتعبئة من االأ�ضفل  •

موؤ�ضر القارورة الفارغة  •
ماء �ضاخن وعادي وبارد  •

زر قفل االأطفال  •
الطاقة: 520 وات

الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت 
التردد: 60/50 هرتز

HWD-20000/موزع ماء
ت�ضميم فاخر   •

ثالثة �ضنابير للماء ال�ضاخن والبارد والفاتر  •
قفل اآمان لالأطفال خا�س ب�ضنبور الماء ال�ضاخن  •

الطاقة: 660 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت 

HS-7010/اآلة �سنع ال�ساندوي�سات
•مع غطاء مزين بفوالذ ال ي�ضداأ

•�ضفيحة طهي مطلية مقاومة لاللت�ضاق
•مقب�س ل�ضهولة الفتح

•مع وظيفة موؤ�ضر ال�ضوء

الطاقة: 700 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

التردد: 60/50 هرتز

ESP-T2000R/مروحة برجية
�ضهولة التجميع  •

 •  3 �ضرعات 
)مرتفعة، متو�ضطة، منخف�ضة(

 •  3 اأو�ضاع 
)عادي وطبيعي والنوم(

االأبعاد: العر�س 290.2 × العمق 290.2 × االرتفاع 921.5 )مم(  
الطاقة: 65 وات 

الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت 
التردد: 50 هرتز

 •  موؤقت االإيقاف 
)1، 2، 4، 8 �ضاعات(

تاأرجح اأفقي )80 درجة(  •
مع وحدة تحكم عن بعد  •

HWD-4000/موزع ماء
 •  اثنين من �ضنابير المياه ال�ضاخنة والباردة والعادية

)مفتاح تحويل خا�س ب�ضنبور المياه العادية/الباردة(
قفل اأمان االأطفال ل�ضنبور المياه ال�ضاخنة  •

ت�ضميم لطيف وموفر للطاقة  •
جهاز اآمان مزدوج لمنع الت�ضخين الزائد  •

)R134a( كمبر�ضور تبريد عالي الكفاءة  •
كابينة وا�ضعة ب�ضعة 20 لتر  •

الطاقة: 660 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

التردد: 60/50 هرتز

HWD-12000/موزع ماء
�ضنبورين للماء ال�ضاخن والبارد  •

قفل اأمان االأطفال ل�ضنبور المياه ال�ضاخنة  •
ت�ضميم لطيف وموفر للطاقة  •

الطاقة: 660 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

التردد: 60/50 هرتز

جهاز اآمان مزدوج لمنع الت�ضخين الزائد  •
)R134a( كمبر�ضور تبريد عالي الكفاءة  •

كابينة وا�ضعة ب�ضعة 15 لتر  •

�ضاغط تبريد عالي الكفاءة    •
جهاز اآمان مزدوج لمنع الت�ضخين الزائد  •

كابينة وا�ضعة ب�ضعة 20 لتر  •
التردد: 60/50 هرتز

HEK-E60/غالية
ال�ضعة الق�ضوى 1.7 لتًرا  •

ال�ضلكية 360 درجة ل�ضهولة اال�ضتعمال  •
مبيت من الفوالذ المقاوم لل�ضداأ  •

الطاقة: 1850 وات-2200 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

مفتاح االإيقاف االأوتوماتيكي/اليدوي  •
موؤ�ضر خارجي لم�ضتوى المياه  •

التردد: 60/50 هرتز

HS-7020/اآلة �سنع ال�ساندوي�سات
�ضفيحة طهي مطلية مقاومة لاللت�ضاق •

مقب�س ل�ضهولة الفتح •
مع وظيفة موؤ�ضر ال�ضوء •

الطاقة: 700 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

التردد: 60/50 هرتز

HTO-E20/اآلة تحمي�س التو�ست
• ج�ضم من الفوالذ المقاوم لل�ضداأ

 • اآلة تحمي�س التو�ضت بطبقتين مع فتحات 
يبلغ عر�ضها 32 مم

زر اإعادة التجميد واإعادة الت�ضخين واالإلغاء •

الطاقة: 730 وات-870 وات
الفولطية: تيار متردد 220 فولت-240 فولت

• مع اإطار للخبز 
• مع �ضينية لفتات الخبز 

يمكن �ضحبها للخارج

التردد: 60/50 هرتز

HOTG-42/فرن كهربائي
ال�ضعة: 42 لتر  •

درجة الحرارة: ال�ضغرى )درجة حرارة الغرفة( ~ 230°م  •
الموؤقت: 120 دقيقة )مع وظيفة ا�ضتمرار الت�ضغيل(  •
عن�ضر الت�ضخين: الفوالذ المقاوم لل�ضداأ )4 قطع(  •

الوظيفة: 4 موا�ضع. اإزالة التجميد، �ضواء/حمل حراري، الخبز/ •
حمل حراري، �ضواء/تحمير/حمل حراري 

مع وظيفة ال�ضواية.  •
مع �ضينية تجميع الفتات •

الطاقة: 1800 وات
الفولطية: تيار متردد 230 فولت

التردد: 50 هرتز

HOTG-30/فرن كهربائي
ال�ضعة: 30 لتر  •

درجة الحرارة: ال�ضغرى )درجة حرارة الغرفة( ~ 230°م  •
الموؤقت: 120 دقيقة )مع وظيفة ا�ضتمرار الت�ضغيل(  •
عن�ضر الت�ضخين: الفوالذ المقاوم لل�ضداأ )6 قطع(  •

الوظيفة: 4 موا�ضع. اإزالة التجميد، �ضواء/حمل حراري، الخبز/ •
حمل حراري، �ضواء/تحمير/حمل حراري 

مع وظيفة ال�ضواية.  •
مع �ضينية تجميع الفتات •

الطاقة: 1600 وات
الفولطية: تيار متردد 230 فولت

التردد: 50 هرتز

HOTG-52/فرن كهربائي
ال�ضعة: 52 لتر  •

درجة الحرارة: ال�ضغرى )درجة حرارة الغرفة( ~ 230°م  •
الموؤقت: 120 دقيقة )مع وظيفة ا�ضتمرار الت�ضغيل(  •
عن�ضر الت�ضخين: الفوالذ المقاوم لل�ضداأ )6 قطع(  •

الوظيفة: 4 موا�ضع. اإزالة التجميد، �ضواء/حمل حراري، الخبز/ •
حمل حراري، �ضواء/تحمير/حمل حراري 

مع وظيفة ال�ضواية.  •
مع �ضينية تجميع الفتات •

الطاقة: 2000 وات
الفولطية: تيار متردد 230 فولت

التردد: 50 هرتز

HMR-M2001/فرن المايكرويف
ال�ضعة: 20 لتر  •

و�ضع الت�ضغيل: ميكانيكي •
الطراز: ال�ضينية الدوارة •

الوظيفة: اإزالة التجميد، الموؤقت )35 دقيقة( •

خرج التيار: 700 وات
الفولطية: تيار متردد 230 فولت-240 فولت 

التردد: 50 هرتز

HMR-D2011/فرن المايكرويف
ال�ضعة: 20 لتر  •

و�ضع الت�ضغيل: رقمي •
الطراز: ال�ضينية الدوارة •

الوظيفة: التجميد، قوائم الطبخ التلقائي )6 قوائم(، قفل االأطفال •

خرج التيار: 700 وات
التردد: 50 هرتزالفولطية: تيار متردد 230 فولت-240 فولت 

HMR-D2311/فرن المايكرويف
ال�ضعة: 23 لتر  •

و�ضع الت�ضغيل: رقمي •
الطراز: ال�ضينية الدوارة •

الوظيفة: التجميد، قوائم الطبخ التلقائي )6 قوائم(، قفل االأطفال •

خرج التيار: 800 وات
التردد: 50 هرتزالفولطية: تيار متردد 230 فولت-240 فولت 

 اآلة ت�سذيب �سعر الأنف التي تعمل بالبطارية/
 BM-300

بطارية قلوية حجم AA عدد 1 لمدة 5 اأ�ضهر تقريًبا )90 ثانية   •
ت�ضتخدم مرة في االأ�ضبوع(

قابل للغ�ضيل  •
فر�ضاة تنظيف  •

الطاقة: AA عدد 1 بطارية

CL-9800BF/اآلة ت�سذيب
�ضفرة ذات حافة حادة  •

�ضبط طول الق�س ذات طراز ق�س على 26 مرحلة  •
تيار متردد 100 فولت-240 فولت  •

اآلة ت�سذيب �سعر اللحية/
CL-9600BF

الفولطية الحرة: 100-240 فولت   •
مدة ال�ضحن: 5 �ضاعات   •

طول الق�س:   • 
10/7/4/1 مم )4 مراحل(

اآلة ت�سذيب �سعر اللحية/
CL-3550BF

الفولطية الحرة: 100-240 فولت   •
مدة ال�ضحن: 5 �ضاعات   •

طول الق�س:   • 
12/9/6/3 مم )4 مراحل(

CL-5500/اآلة ت�سذيب �سعر اللحية
مدة ال�ضحن: 16 �ضاعات   •

طول الق�س: 12/9/6/3 مم )4 مراحل(  •
الطاقة: 220 فولت

 اآلة ت�سذيب �سعر اللحية/
CL-7500BF

الفولطية الحرة: 100-240 فولت   •
مدة ال�ضحن: 5 �ضاعات   •

طول الق�س:   • 
8/7/6/5/4/3/2/1/0.5 مم )9 مراحل(

CL-5100EX/اآلة ت�سذيب
ق�س 5 مراحل بعمق قابل لل�ضبط )3، 6، 9، 12 و15 مم(   •

تعمل بالبطارية: AA عدد 2  •
عمر البطارية: 10 مرات تقريبا بمعدل ا�ضتخدام لمرة واحدة لمدة 5 دقائق   •

الم�ضط الملحق، الحامل، م�ضط لحية، فر�ضاة تنظيف وزيت  •

CL-5250/اآلة ت�سذيب �سعر اللحية القابلة لل�سحن
ق�س 5 مراحل بعمق قابل لل�ضبط  •

�ضحن كامل 16 �ضاعات  •
الكماليات: م�ضط، فر�ضاة، زيت، حامل و�ضاحن تيار متردد  •

الطاقة: 220 فولت-230 فولت



Authorized Distributor:

Hitachi Sales Middle East FZE
P.O. Box 18008, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
https://www.homeappliances.hitachi.com/ae

HSME 1218

AFGHANISTAN
AKRAMI BROTHERS BAZARGANI.CO.
Head Office:
Shahre Now Hanzale street,
beside Hanzalah Mosque,Kabul ,Afghanistan
Mobile: +93 799 208191 / +93799 771985
+93700406460
Email:akramicompany@gmail.com
Kabul Branch:
Nader Pashtun Road,Khairkhah Market second floor
Mobile: +93799500069
Kabul Branch:
Dawood Zay Business Center 
Shop No: 32-56 
Mobile: +93799208191
Herat Office:
Behzad street,Herat,Afghanistan
Mobile: +93 799590808
Mazare -E- Sharif Office:
Darwazeh Balkh, Mazare -E- Sharif
Mobile: +93 791500069

ARMENIA 
SYSCON 
Davitashen 3rd street,Building 10
apartment 42,Yerevan 
Armenia, 0054
Tel: +00374 77050799
E-mail: siranush.yarmaloyan@syscon.com

AZERBAIJAN  
SYSCON
AZ1014 Baku Narimanov region Alasgar
Qayibov 10Q, SDN Business Center
Baku, Azerbaijan
TEL: +994 502545567
E-mail: contact@syscon.com

BAHRAIN
Mastertech Trading Company
A Group Concern of Al Hawaj
Po Box 891, Manama, Kingdom of Bahrain
Telephone + 973 16161221

EGYPT
EGYPT ELECTRONICS CO.
Call Center: 19118
E-mail: info@whitewhale.com.eg
E-mail: sales@whitewhale.com.eg
E-mail: maintenance@whitewhale.com.eg 
Cairo, Nasr City
18 Moustafa Alnahas ST.
Tel: +2 222 763 390
Cairo, Nasr City
16 Mahmoud Tawfek ST.
Tel: +2 226 714 008
Fax: +2 226 714 008
10th Of Ramadan City, Industrial Zone, BB, No. 116
Tel: +2 015 367463 - +2 015 361 741
Fax: +2 015 361 742
10th Of Ramadan City, Industrial Zone, A2,
No. 1 EGYPT
Tel: +2 0100 1902901 , +2 0100 3466831
Alexandria
663 El Korniish Road, Street No. 45 
Tel: +2 01000032027
Fax: +2 3 540 4745
Tanta
Down Town Saeed ST, 
Tel: +2 40 328 20 60 
Fax: +2 40 328 20 60
Al Mansoura
Down Town, 5 Al Tomahe St,
Tel: +2 10 9 777 98 99 
Zagazig
8 El Gazaier St,
Tel: +2 55 234 96 76
Fax: +2 55 236 07 11
Assiut
Down Town, Al Awkaf Building
Tel: +2 10 000 320 36 
Luxor 
Karnak St.,next to the Hilton Hotel
Tel: +2 01099914572
EL ARABY
(Vacuum Cleaner Only)
Call Center: 19319
E-mail: webmaster@elarabygroup.com
E-mail: sales@elarabygroup.com
Downtown (Showroom & Sales)
9 Adly St. - El Obera, Downtown, 
Cairo, Egypt
Tel: +20 2 23917769 / 23916425
Moskey (Showroom & Sales)
12 Gohar El-Kaed St., Moskey, 
Cairo, Egypt
Tel: +20 2 25908547 / 25900626
Fax: +20 2 25924355
Shobra (Showroom & Sales)
7 Gaziret Badran St., Cairo, Egypt
Tel: 20 2 25777533
Ataba (Showroom) 
27 Abdel- Aziz St., Cairo, Egypt
Tel/Fax: +20 2 2395777
P.O. Box 1224 Cairo, Egypt

Banha (Showroom & Sales)
47 Cairo-Alex. Agric. Road
Tel: +20 13 3245550
Fax: +20 13 3230817
Port-Said City (Showroom & Sales)
Babel & Memphis St., Off El-Gomhoreya,
Port-Said City, Egypt
Tel/Fax: +20 6 63230778

ETHIOPIA
GLORIOUS PLC
Head office
PO Box 839, Addis Ababa, Ethiopia
Tel +251 11 1576722 / 575468
Fax +251 11 1576685/5516787
Addis Ababa, Ethiopia
Across Edna Mall
Tel:+251 -116 670 385
Addis Ababa, Ethiopia
Zefmesh Grand Mall
Tel:+251 -116 673 703
Addis Ababa, Ethiopia
Cathedral Branch
Tel:+251 -111 562 637
Addis Ababa, Ethiopia

GEORGIA 
Elit Electronics JSC 
Tbilisi, Georgia, Petre Kavtaradze str. #3 
Tel: +995 (32) 2 48 48 48 
Mail: info@ee.ge

IRAQ
CHRANI COMPANY
General Trading & Commercial Agencies
(Twin Tub Washing Machine Only)
PO Box 1007 AL, Sendore Way15,Duhok Iraq
Tel: +964 62 7628641 / 722 2223
Telefax: +964 62 722 2223
E-mail: chrani@chranico.com
URL: www.chranico.com
KITHARA DAR AL SALAM TRD.CO
(Twin Tub Washing Machine Only)
In front of Al-Eman Mosque Baghdad, Iraq
Tel: + 964 7901914109
E-mail: qeethara@yahoo.com
QAIWAN CO. FOR CONSTRUCTION 
CONTRACTING & ELECTRIC LTD
Baghdad  Address: Karada Kharj
Opposite Church of Virgin Mary
Tel: +9647700667575
Fax:+9647702822195
Sulaimaniyah Address: 1st floor, Sulaimani Mall 
Building,Salim Street
Tel:  +964 4470 43159178  
Fax: +964 4470 43160248  
E-mail: info.electronics@qaiwangroup.com
Web: www.qaiwangroup.com 

JORDAN
AHMED ISSA MURAD AND SONS 
INVESTMENT GROUP
Khalda-Wasfi Al Tal Street, Building # 243
P.O.BOX : 70 Amman 11953, Jordan.
Tel   + 962 6 5 333 444
Fax + 962 6 5 333 033
E-mail: info@aimg.jo
URL: www.aimg.jo

KAZAKHSTAN
MERIDIAN TRANS LTD
Office 402, 65 Nauryzbai Batyr, Almaty,
Kazakhstan
Tel: +7(727)2509212 
Mob: +7(701)2110802 

KUWAIT
HAMAD ABDULLA AL-ESSA & SONS CO.
Shuwaikh Industrial Area (1) Plot (3)
Building 206 -207 Street (70)
P.O Box 1371, Safat - 13014 Kuwait.
Tel: 00965 24818515, 0096524846375,
Tel: 00965 24845189
Fax: 00965 24846894
X-Cite GENERAL TRADING Electronics Group
Electronics Group
(Airconditioners And Personal Care Only)
Alghanim Industries,Al Hamra Business Tower
P.O. Box 24172, Safat 13102 Kuwait
Tel: +965 1 881111
Call Centre: +965 1 884444 (24 hours)
Fax: +965-2484 6819 
URL: www.alghanim.com

KYRGYZSTAN
OcOO DKA TRADING 
Bishkek , ult. intergelpo  1CH
Tel : 00996555296600/ 00996558286060
E-mail: jmurat2747@mail.ru
nazirullo.negmatov@dkafze.com

LEBANON
ETS ABDUL RAHIM DIAB S.A.L
Unesco Head Office and Showroom
Unesco area, Abi Chahla Square, Sabbah Str.
P.O.Box: 11-663 Beirut – Lebanon
Tel.: 961-01-868146/7  
Fax: 961-01-811980
http://www.ardiab.com.lb
Dekwaneh Showroom and Warehouse
Dekwaneh area, Midan Street
TeleFax: 961-01-684561/2/5/6
Jdeideh Showroom
Jdeideh Area, Sad El Bouchrieh Main Road
TeleFax: 961-01-254294/5/6

LIBYA
BENZO HOME APPLIANCES
26 El Helal Club Shops, Benghazi, Libya
Tel: +218 61 9092723
Mob.: +218 91 3760976
Fax: +218 61 9092347
Al-Fowihaat Al-Gharbiah (Showroom)
Pepsi Street, Benghazi, Libya
Tel: +218 91 3760976
Benzo showroom
2km from Bifi Signal.  Ber Usta Milad
Tajura . Tripoli . Libya
Tel +218 92 4334028 / +218 91 9593957
AL MOTATAWIRA CO
For Import Electronics & and Electric Home 
Appliances.
Main Office and showroom, 20 Pepsi Street,
AL Fowihat AL Gharbia
Tel: 092 5182923, E.Mail: mshadaga@yahoo.com
Benghazi Libya.
Misurata Branch:
Benghazi Street no. 81
Tel: 091 6660666

MOROCCO
GROUPE VISION INTERNATIONAL
Angle Bd Anoual & Abdelmoumen,
Al Miaraj center, N58
Casablanca-Morocco
Tel: +212 522 86 45 54/ 86 15 93
Fax: +212 522 86 02 50

NORTH CYPRUS
HASEL LTD 
Hasan Alcicioglu Sokak, Hamitkoy 
Lefkosa 99040 , Mersin 10,Turkey 
Tel :  00 90 548 8300808
Email: hasan@haselltd.com
URL:http://www.haselltd.com/

OMAN
GENERAL ELECTRIC & TRADING CO LLC
Fair Trade House, CBD Area,
P.O.Box 3139, Postal CODE 112, Ruwi,
Sultanate Of Oman
Tel: +968 2205 8055
Fax: +968 2470 4645
URL: www.genetco.net
E-mail: tradeinfo@genetco.net

QATAR
PLANET TECH
P.O BOX 23625, Souq Al Thorraya
Salwa Road, Doha Qatar
Tel: + 974 4443 3998
Fax: +974  4431 6754

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
HAMAD ABDULLA ALESSA & SONS Co.
Alessa Building, King Abdulaziz Street
P.O Box 2091, Riyadh 11451,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 11 408 5511 (Sales)
Fax: +966 11 408 5522
Website: www.alessa.com.sa
Facebook: /AlessaGroupKSA,
Twitter: /AlessaGroupKSA
Youtube: /AlessaGroupKSA
E-mail: alessa@alessa.com.sa
Website (Service) : www.alessasvc.com
Service: Call Center: 920 015 511
CENTRAL REGION
Riyadh (HO): 011 408 5511, 011 403 1212
Buraidah: 016 324 0226
WESTERN REGION
Jeddah: 012 665 8835
Makkah: 012 556 3026
EASTERN REGION
Damman: 013 829 0202
Hofuf: 013 584 7335
Hafer Al Batin: 013 721 3838
SOUTHERN REGION
Khamis: 017 2310272

TAJIKISTAN
VOSTOK CO. LTD.
N.Mukhammad 1/1,Dusanbe, 734013 
Tajikistan
Tel: +992 44 600 78 73
E-mail: shakhlo.khayrova@vostok.tj

TANZANIA
UNIQUE CENTRE
P O Box 5900.
Dar Es Salaam,
Tanzania
Tel:  +255 22 2118861
Fax: +255 22 2130834
E-mail:united@zantel.com
CLOCK TOWER SHOPPING CENTRE
P O Box 5900.
Dar Es Salaam,
Tanzania
Tel: +255 22 2115150
Fax: +255 22 2130834
E-mail:clocktower@zantel.com

TURKMENISTAN 
TEHNIKA MEKANY 
Bitarap Turkmenistan Avenue 173
Ashgabat, Turkmenistan 744000
Tel: +993 12 951772
E-mail: danatar@syscon.com

UGANDA
Anisuma Traders Ltd
P.O BOX 23136, Plot 47, Jinja Road
Next to Shell petrol Station Kampala,Uganda 
Tel : +256 414 349992
Email :anisuma@anisuma.com

UNITED ARAB EMIRATES
EROS ELECTRICALS
Head Office:
Eros House, 373 Al Barsha 1, 
Dubai, UAE.
P O Box 1184,
Tel: +971 4 209 8888
Fax: +971 4 209 8988
E: info@erosgroup.ae
Abu Dhabi:
C41 & 42, ICAD 
PO.BOX  3722, Abu Dhabi, UAE 
Tel:  +971 2550 3147 
Sharjah:
1602, Al Batha Tower 
Buhaira Corniche, 
Sharjah, UAE.
T: +971 6 563 3354
Northern Emirates:
Marjan Tower, #M03, P O Box:1184, 
Fujairah, UAE
T: +971 9 223 0418
Al Ain:
Behind Sultan Bakery, 
Sanaya
P O Box 80281
Al Ain, UAE.
T: +971 3 737 6067

UZBEKISTAN 
«IMEX FAVORIT» LLC
150, Samarqand street, Yangiyo'l city,
Tashkent region, Uzbekistan
Tel: +998-99-824-02-04

UKRAINE
ERC
Address: 18 A, Marka Vovchka Str., Kyiv, 04073,
Ukraine
Phone: +380 44 230 34 74
Website: www.erc.ua

YEMEN
MIDDLE EAST TRADING CO.
P.O Box 5927
Taiz : Tel 009674213455
Fax 009674219869
Sanaa: Tel 009671215145 
Fax 009671204204
Aden:  Tel  009672245551
Fax  009672243973
Email : metco@metcotrading.com
www.metcotrading.com

Printed in UAE


