لوازم خاوگی را هوشمىذاوه اوتخاب کىیذ

راهنمای خرید یخچال

ایه مقاله صرفاً توسط کارشىاسان دلتا کاال جهت آگاهی
بیشتر شما مصرف کىىذه عسیس تهیه گردیذه است.

دلتا کاال

راهنمای خریذ یخچال

ذطیس یرچبل یىی اظ هْوتطیي ذطیسّبی ذبًَازُ ّب هحؿَة هی قَزٍ .ؾیلِ ی زض گطٍُ لَاظم ذبًگی وِ ؾالهت ٍ
آؾبیف ذبًَازُ ّب ضا تَاهبً تبهیي هی وٌس .ذطیس یرچبل چٌساى ؾرت ًیؿت وِ ًیبظ ثِ یه وبضثلس حطفِ ای زاقتِ ثبقس
اهب چٌساى آؾبى ًیع ًیؿت وِ قوب ثسٍى زاقتي اعالػبت ثِ فطٍقگبُ لَاظم ذبًگی ضفتِ ٍ یرچبل ذطیساضی وٌیس .ػَاهل
ظیبزی زض اًتربة یه یرچبل ذَة زذیل اؾت .هب زض

فطٍقگبُ ایٌتطًتی زلتبوبال پیَؾتِ وَقیسُ این زاًف ٍ آگبّی

وبضثطاى هبى ضا زض اًتربة لَاظم ذبًگی هٌبؾت اضتمبء زّین ،ایي همبلِ ٍ ؾبیط همبالت ضاٌّوبی ذطیس هحهَالت لَاظم
ذبًگی زض ّویي ضاؾتب تْیِ ٍ هٌتكط قسُ اؾت .لغفب ثب هب ّوطاُ ثبقیس.
ػَاهل ظیط هْوتطیي ًىبتی اؾت وِ ثبیس زض اًتربة یرچبل ثِ آًْب زلت وٌیس
برچسب انرشی
ثِ قوب هی گَیس وِ ٍؾیلِ ای وِ لهس ذطیس آى ضا زاضیس چمسض اًطغی ههطف هی وٌس ٍ ّطهبُ ثطای اًطغی ههطف قسُ
آًْب چِ هیعاى پَل ثبیس ثپطزاظیس .ایي ثطچؿت اوٌَى اظ یه هَضَع فبًتعی ثِ یه فبوتَض هَضز تَجِ زض ذطیس تجسیل قسُ
اؾت.
ثطایي اؾبؼ ،یرچبل ّبیی وِ فطیعض آًْب زض لؿوت پبییٌی قبى لطاض زاضز ثْتطیي ثبظزُ اًطغی ضا زاضًس .زٍهیي جبیگبُ
هطثَط ثِ آى زؾتِ اظ یرچبل فطیعضّبیی اؾت وِ فطیعض آًْب زضلؿوت ثبال لطاضگطفتِ اؾت .زض آذط ّن هحجَة تطیي ّب
یؼٌی یرچبل ّبی ؾبیس ثبی ؾبیس لطاض هی گیطًسّ .طچٌس ضٍی ثطچؿت ثطذی اظ ؾبیس ثبی ؾبیسّب ًوبز ++ Aزیسُ هی
قَز ،اهب ثساًیس ههطف اًطغی آًْب ثْیٌِ ًرَاّس ثَز .پؽ ثب تَجِ ثِ افعایف ًطخ حبهل ّبی اًطغی ٍ ثب آغبظ هطحلِ زٍم
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ّسفوٌسی یبضاًِ ّب ثِ ایي ًىتِ تَجِ ٍیػُ زاقتِ ثبقیس هحهَلی ضا اًتربة وٌیس وِ

ثطچؿت اًطغی آى ووتطیي هیعاى

ههطف ضا ًكبى زّس.

ظرفیت و ابعاد یخچال
زلیمب پبضاهتطی اؾت وِ ثبیس ًیبظّبی ذَز ٍ ذبًَازُ ضا لحبػ وٌیس ،ایٌىِ ثِ چِ هیعاى هَاز ذَضاوی زض یرچبل هی گصاضیس
چمسض آى فطیع قسُ اؾت .ػبزات ذَضاوی ٍ ذطیس هَاز غصایی قوب چگًَِ اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ثطای یه ذبًَازُ ؾِ ًفطُ ثب
هؼیبضّبی ظًسگی قْطی ٍ الجتِ ضفت ٍ آهسّب ٍ هْوبًی ّبی هؼمَل ،یرچبل فطیعض  220لیتطی (فضبی فطیعض ٍ یرچبل زض
هجوَع) وبهال هٌبؾت اؾت ٍ ثیف اظ آى یؼٌی افعایف ّعیٌِ ّبی ذبًَازُ .اظ عطف زیگط اگط ووتط اظ ایي اثؼبز ًیع اًتربة
وٌیس هؿبٍی ثب هطاجؼِ ثیكتط قوب ثِ ؾَپطهبضوت ٍ هطاوع ذطیس غصایی ذَاّس ثَز.
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قوب هی ثبیؿت تؼساز افطاز ذبًَازُ ذَز ضا حؿبة وٌیس تب ثتَاًیس ثط عجك آى حجن اًساظُ

یرچبل فطیعض هٌبؾت ثب هَاز

ههطفی آى ضا اًتربة وٌیس .هی ثبیؿت ثِ ایي ؾَال پبؾد زّیس  :آیب تؼساز ذبًَازُ قوب ووتط اظ ً 3فط اؾت ٍ آیب ثیكتط اظ
ً 5فط اؾت ؟ عجك تهَیط ظیط هی تَاًیس حجن اًساظُ یرچبل هٌبؾت ثب تؼساز ذبًَازُ ذَز ضا اًتربة وٌیس.

زض اًتربة ؾبیع یرچبل ،ػبزات ههطف ٍ پرت ٍ پع ذَز ضا فطاهَـ ًىٌیس .ثِ ذبعط زاقتِ ثبقیس وِ چِ هیعاى هَاز غصایی
تبظُ ٍ یب فطیع قسُ ههطف هی وٌیس .آیب ٍلت وبفی ثطای زضؾت وطزى غصا ضا ًساضیس ٍ آیب هَاز غصایی حبضطی ههطف هی
وٌیس؟ اگط چٌیي اؾت ،ثبیس فضبی فطیعض ثیكتطی ضا زاقتِ ثبقیس .آیب قوب ثِ ههطف غصاّب ٍ ؾجعیجبت هیَُ ّبی تبظُ
ػبزت زاضیس ؟ پؽ قوب ثِ فضبی یرچبل ثیكتط ًیبظ

زاضیس.

کیفیت کنذانسور
نًساًؿَض ّوبى هَتَض یرچبل اؾت .حتوب قٌیسُ ایس وِ اوثطا هی گَیٌس هَتَض ایي یرچبل هؼطوِ ؼ ٍلی قبیس لیبفِ
چٌساى ظیجبیی ًساقتِ ثبقس .ثلِ هَتَض یرچبل ثؿیبض هْن اؾت گطچِ ػَاهل زیگط ًیع زض اًتربة یرچبل هْن اؾت .ثْتطیي
وٌساًؿَضّبًَ ،ع ذغی آًْب ّؿتٌس چَى ػالٍُ ثط وبضایی ثبال ،زاضای ووتطیي هیعاى نسا ٌّگبم وبضوطزى ّؿتٌس ثٌبثطایي
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ؾؼی وٌیس اظ ایي ًَع وٌساًؿَضّب زض یرچبل قوب ثِ وبض ضفتِ قسُ ثبقس ٍ اظ ذطیس یرچبل ّبی زاضای هَتَضّبی چیٌی
جسا ذَززاضی وٌیس .ضاُ هٌغمی ثطای زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ّن ػالٍُ ثط ذطیس ثطًسّبی هؼتجط اظ ًوبیٌسگی ّبی هجبظ،
گَاّی وطزى ًَع هَتَض یرچبل ٍ وكَض ؾبظًسُ آى زض فبوتَض ذطیس قوبؾت.
تبویس هی وٌین وِ وٌساًؿَض یىی اظ هْن تطیي لغؼبت زاذلی یرچبل اؾت ٍ چٌبًچِ زض اًتربة آى ثی زلتی قَز،
زضزؾطّبی ظیبزی ثطایتبى ایجبز ذَاّس قس.
امکانات یخچال
ثرف قیطیي ٍ هكتطی جوغ وي اهىبًبت یرچبل وِ گبّی ذطیساضاى ضا گَل هی ظًس ٍ گبّی آًْب ضا ثِ یه اًتربة
نحیح ّسایت هی وٌس .زض ثبظاض فؼلی اهىبًبت یرچبل ّب ثؿیبض ظیبز قسُ اؾت .اظ َّقوٌسی ٍ تىٌَلَغی ّبی ػجیت ٍ
غطیت گطفتِ تب لفؿِ ثٌسی ٍ ؾیؿتن آالضم زّی...
ثْتط اؾت ثب زض ًظط گطفتي اٍلَیت ّبی ذَز پب زض ػطنِ ضًگبضًگ اهىبًبت یرچبل ّب ثگصاضیس ٍ آًچِ وِ هْن ٍ ضطٍضی
هحؿَة هی قَز ضا اًتربة وٌیس هبًٌس  :هحفظِ وٌتطل ضعَثت ،یرؿبظ اتَهبتیه ،عجمبت لبثل تٌظین قیكِ ای ثب لبثلیت
ضس ًكت هَاز ضیرتِ قسُ ،ؾیؿتن تهَیِ َّا زاذل یرچبل ٍ فطیعض  ،اهىبى تؼَیض فیلتط ّبی زاذلی زؾتگبُ یرچبل ٍ
فطیعض اؾت اهب زض وٌبض ایي هَاضز اهىبًبت زیگطی زض یرچبل ّب ٍجَز زاضز وِ زض ٍالغ هَجت َّقوٌسی یرچبل ّب هی
قَز.
میسان بودجه مورد نظر
ّویكِ هی گَیٌس وِ ثِ جیجت ًگبُ وي ٍ ثؼس اًتربة وي  .قبیس ایي جولِ آزم ضا
زلؿطز وٌس اهب زض ٍالغ ثَزجِ ٍ هیعاى ّعیٌِ هَضز ًظط زض اًتربة ٍؾبیل ٍ لَاظم
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ذبًگی ذیلی هْن اؾت .ثطای ذطیس یرچبل ًیع ثبیس یه ثَزجِ ی هكرهی ضا لحبػ وٌیس تب ثتَاًیس ثْتط اًتربة وٌیس .زض
ثرف لجل زیسیس وِ اهىبًبت ظیبزی زض یرچبل ّب ٍجَز زاقت ،ؾبیع ٍ اثؼبز ٍ فطم ٍ ًَع یرچبل ّوگی زض ّعیٌِ تبثیط
گصاض اؾت  ًِ .چٌبى ذؿبؾت ثِ ذطج زّیس وِ آى یرچبل فمظ ثطای ًیبظ زٍ ؾبل قوب پبؾرگَ ثبقس ٍ ًِ چٌساى ضٍیبیی
فىط وٌیس وِ حمَق چٌسهبُ تبى ضا ثبثت ذطیس یه یرچبل ذطج وٌیس.
گارانتی و خذمات پس از فروش
چیعی وِ هوىي اؾت اهطٍظ ثِ آى تَجِ ًىٌیس اهب فطزای ًِ چٌساى زٍض هوىي اؾت قوب ضا ثِ زضزؾط ثیٌساظز .ثِ یبز
زاقتِ ثبقیس وِ هْن تطیي گبضاًتی زض یرچبل ّبی ؾبزُ هطثَط ثِ وٌساًؿَض یب ّوبى هَتَض اؾت .اهب ٌّگبم ذطیس یرچبل
ّبی زیجیتبل ثبیس ثِ گبضاًتی لغؼبت الىتطًٍیه آى ًیع تَجِ زاقتِ ثبقیس ٍ اظ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثطًس هَضز ًظط تبى
وبهال ٍ ثهطاحت ٍ ثسٍى ذجبلت ٍ حطف ذَز ضا ثلؼیسى هغوئي قَیس.
ایي زلیمب ّوبى پبقٌِ آقیلی اؾت وِ ثطذی ذبًَازُ ّب اظ آى ضطثِ هی ذَضًس ،چَى ثطای ذطیس اضظاى تط ضاّی ثبظاضّبی
فطػی یب فطٍقگبُ ّبی غیطهجبظ هی قًَس وِ ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاى ثِ اجٌبؾی وِ اظ ثبًِ ذطیساضی هی قَز ،اقبضُ وطز.
برنذ و مذل مورد نظر
اٍل اظ ّوِ ثساًیس آًچِ وِ ًبم یه ثطًس ضا زض شّي قوب ثیكتط اظ ثطًسّبی زیگط وطزُ اؾت هطثَط ثِ ؾیبؾت ّبی
تجلیغبتی آى ثطًس هی ثبقس ٍ ًِ چیع زیگطی .لعٍهبً ّط ثطًس ذبضجی ػبلی ٍ ّط ثطًس ایطاًی ثسضز ًرَض ًیؿت ..چكوتبى ضا ثبظ
وٌیس ٍ ثیكتط هغبلؼِ وٌیس .ثس ًیؿت ًگبّی ثِ ؾبیت ّبیی ثیٌساظیس وِ وبضثطاى اظ تجطثِ ذطیس ذَز زض هَضز یه ثطًس
هكرم نحجت وطزُ اًس ٍ یب اظ زٍؾتبى ٍ الَام ثپطؾیس وِ اظ وسام ثطًس ضاضی ّؿتٌس.زض حبل حبضط یرچبل ّبی ظیبزی اظ
ثطًسّبی هتٌَع زض ثبظاض هَجَز اؾت .تٌَع ایي ثطًسّب غبلجبً زض اهىبًبت جبًجی آًْبؾت.
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میسان مصرف انرشی
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ یرچبل ٍ فطیعض زائوب ثِ ثطق هتهل ّؿتٌس ٍ هَتَض آًْب زائوب زضحبل فؼبلیت هی ثبقس ،زض نَضتی وِ
ههطف ثطق آى ظیبز ثبقس ،زؾتگبُ ظٍزتط اظ وبض افتبزُ ٍ ّعیٌِ ظیبزی ضا ثِ ذبًَازُ تحویل هی وٌس.
ثِ عَض ولی ّطچِ یرچبل ٍ فطیعض ثعضگتط ثبقس ّعیٌِ اًطغی ههطفی آى ّن ثیكتط ذَاّس ثَز.
زض ول ،یرچبل ّبی فطیعض پبییي ،ثْیٌِ ههطف اًطغی ضا زاضًس ثؼس اظ آى ّب فطیعض ثبال ّب .ؾبیس ثبی ؾبیس ووتطیي ثبظزُ
اًطغی ضا زاضز گطچِ اهطٍظُ هحجَة تطیي ًَع یرچبل ٍ فطیعضّب ّؿتٌس.
هسل ّبیی وِ فطیعض آًْب زض لؿوت ثبال لطاض گطفتِ اؾت ػوَهب ثیي  ۷تب  ۱۳زضنس ووتط اًطغی ههطف هی وٌٌس.هسل ّبیی
وِ شٍة ثطفه اتَهبتیه ًساضًس (ّ )defrostن حسٍز ًهف یرچبل ّبی هجْع ثِ ایي ؾیؿتن اًطغی ههطف هی وٌٌس.
اقىبل ًَع اٍل ایي اؾت وِ ّطچٌس ٍلت یىجبض ثبیس ثطفىف ضا تویعنضز تب ههطف اًطغی زض آى ثْیٌِ ثبقس .یرچبل فطیعض-
ّبیی وِ یرؿبظ اتَهبتیه یب آثرَضی ضٍی زضقبى زاضًس ۱۴ ،تب  ۲۰زضنس ثیكتط اًطغی ههطف هی وٌٌسً .بگفتِ ًوبًس وِ
ّعیٌِ ایي ًَع یرچبل فطیعضّب ًیع ثیكتط اظ هسلْبی زیگط اؾت.
اظ ًظط ههطف اًطغی یرچبل فطیعضّبی  ۱۶تب ۲۰فَت التهبزی تطّؿتٌس ٍاضح اؾت وِ ّط لسض اًساظُ یرچبل ثعضگتط ثبقس،
ههطف اًطغی آى ًیع ثیكتط اؾت .الجتِ ذطیس یرچبل فطیعض وَچىتط ًیع هَجت هی قَز تؼساز زفؼبت هطاجؼِ قوب ثِ ؾَپط
هبضوت ثیكتط قَز.
ثبظ ٍ ثؿتِ وطزى زض یرچبل ثبػث اؾتْالن آى ،فؼبلیت ثیكتط هَتَضـ ٍ ًیع ههطف ثطق ثیكتط هی قَز .ثْتط اؾت تب حس
اهىبى اظ یرچبل ّبیی اؾتفبزُ وطز وِ ضٍی زض آى ّب آثؿطزوي ٍ یرؿبظ ٍجَز زاضز.
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ظرفیت یخچال فریسر
یىی اظ ضاٌّوبی ذطیس فطیعض ایي اؾت وِ ثساًیس وِ ظطفیت هَضز ًیبظتبى چمسض اؾت .اگط تبظُ وبض ًجبقیس حؿبة زؾتتبى
اؾت ٍ ثِ ضاحتی ظطفیت هَضز ًیبظ ضا تؼییي هی وٌیس .اهب آًْبیی وِ زض ایي وبض هْبضت ًساضًس ،ثساًٌس وِ ثِ عَض هتَؾظ
یه ذبًَازُ زٍ ًفطُ ثِ  ۱۶۰تب  ۲۰۰لیتط ظطفیت احتیبج زاضز .ثِ اظای ّط ًفط اضبفِ ّن ثبیس  ۲۰لیتط زیگط زض ًظط گطفتِ
قَز.
ظطفیت یرچبل ثِ ػبزات ذطیس ٍ ًَع تغصیِ قوب ّن ثؿتگی زاضز .اگط ثیكتط ؾجعیجبت ههطف هی وٌیس ،یرچبل ثعضگتطی
ثرطیس .چٌبًچِ ّفتِ ای یه ثبض ثِ ذطیس هی ضٍیس ًیع ظطفیت ضا لسضی ثیكتط زض ًظط ثگیطیس.
سیستم یخ زدایی یخچال فریسر
ثطفه ظزایی اظ چبلف ثطاًگیع تطیي ًىبت زض ذطیس یرچبل فطیعض اؾت چطا وِ زض تَلیس یرچبل ّبی جسیس اظ زاًف ّبی
هتفبٍتی اؾتفبزُ هی قَز.
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ثیكتط یرچبل فطیعضّبی جسیس ؾیؿتن ثطفه آة وي اتَهبتیه زاضًس،.
ثِ عَضی وِ ذَز یرچبل ثسٍى زذبلت قوب ٍ زض ظهبى الظم ثطفه ّب
ضا آة هی وٌس .ثِ ایي تطتیت ههطف اًطغی وبّف هی یبثس.

موتور یخچال
هَتَض یىی اظ اجعای انلی یرچبل اؾت  .هَتَضّبی ایٌَضتط ػوط ثبال ٍههطف اًطغی پبییي تطی زاضًس .گبضاًتی هَتَض یرچبل
ػوَهب ثیي  ۵تب  ۱۰ؾبل اؾت.
گاز استفاده شذه در یخچال
اظ هؼبیت اؾتفبزُ اظ فطیَى زض یرچبلّب هیتَاى ثِ حجن ظیبز آىّب زض همبیؿِ ثب آهًَیبن ٍ ،ترطیت الیِ اٍظٍى ٍ ایجبز اثط
گلربًِای اقبضُ وطز .ثب تَجِ ثِ ایي هؼبیت تالـّبیی ثطای یبفتي گبظّبی جبیگعیي فطیَى ثِ ػول آهسُ وِ گبظ جسیسی
ثِ ًبم  A۱۳۴حبنل آى اؾت .زض وَلطّبی گبظی اظ فطیَى  ۲۲اؾتفبزُ هیقَز وِ ثِ ػلت زاضا ثَزى ّیسضٍغى ،اثط ترطیجی
آى زض الیِی اٍظٍى ثِ هطاتت ووتط اظ فطیَىّبی  ۱۲ ٍ ۱۱اؾت.
ثؼس اظ وبض ثب گبظ ّبی ، … ٍ 22R ٍ 134Rهكىالتی هبًٌس ضاًسهبى پبییي،لیوت ثبال،همساض ظیبز هَضز اؾتفبزُ زض هؿیط
ثطٍزتی یرچبل ٍ غیطُ ثبػث قس گبظ اضظاى ٍ ذغطًبن ( 600Rایعٍثَتبى) ثب ضاًسهبى ثبال جبیگعیي گبظ لجل ثكَز.
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تصفیه هوا (بوگیر)
ّط یه اظ هَاز غصایی ثَی هرهَل ثِ ذَز ضا زاضًس وٌبض ّن لطاض
زازى ایي هَاز ثبػث هی قَز ضٍی هعُ ٍ ثَی یىسیگط تبثیط
ثگصاضًس ٍ ویفیتكبى ًبهغلَة قَز .ؾیؿتن ثَگیط اظ ایي هؿئلِ
جلَگیطی هی وٌس.

نمایشگر دیجیتال
هیعاى زضجِ حطاضتًَ ،ع لبلت ید ،فؼبل ثَزى آثؿطزوي ٍ… ضا ًكبًِ هی زّس.

یخچال فریسر نوفراست در برابر دیفراست
تطجیحبت قوب زض ذطیس یرچبل ثؿتگی ثِ اّویتی اؾت وِ قوب ثِ زلیل ذطیس یرچبل هی زّیس زاضز .هعایب ٍ هؼبیت ّط
هسل ثِ قطح ظیط هی ثبقٌس:
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زیفطاؾت

ون

ًَ فطاؾت
ظیبز

حسالل ؾبلی یه ثبض ثِ ید ظزایی
ًیبظ زاضز وِ ّط زفؼِ 24ؾبػت ظهبى
هی ثطز.

ثِ زلیل ػسم ًیبظ ثِ ید ظزایی زض
ظهبى نطفِ جَیی هی قَز.

فضبی ثیكتطی ثطای ًگْساضی هَاز ثِ زلیل ٍجَز في حجن شذیطُ هَاز
غصایی ٍجَز زاضز.

غصایی ووتط اؾت.

ّعیٌِ ذطیس

ظهبى

حجن شذیطُ

زاذل فطیعض ید ٍجَز زاضز ٍ حجن
زض

زؾتطؼ ضا ون
هی وٌس.

ههطف ثطق ػبزی اؾت.

ّیچگًَِ ید ظزگی زض فضبی زض

حجن ید ظزگی

زؾتطؼ ٍجَز ًساضز.
ثِ زلیل ٍجَز الوٌت گطم وٌٌسُ
ههطف ثطق ثیكتط اؾت.
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نکات الزم در نگهذاری یخچال
ثطای زٍام ثیكتط یرچبل ثِ ایي ًىبت تَجِ وٌیس:


یرچبل ضا زض جبیی لطاض زّیس وِ زٍض اظ ٍؾبیل حطاضتی اظ لجلی اجبق گبض ،فط ٍ آثگطهىي ثبقس.



پكت یرچبل حسالل ثبیس  ۱۰الی  ۱۵ؾبًتی هتط اظ زیَاض فبنلِ زاقتِ ثبقس.



تطجیحب زضة ثرچبل ضا ثطای هست ظهبى ظیبزی ثبظ ًگصاضیس



یرچبل ثبیس اظ ؾغح ظهیي فبنلِ زاقتِ ثبقس تب ثسیي تطتیت ؾغح پبییي یرچبل زچبض پَؾیسگی ٍ ظًگ ظزگی
ًكَز.



ثطای افعایف عَل ػوطًَ ،اظ زٍض یرچبل ّویكِ ثبیس تویع ثبقس



زض ظهؿتبى اظ زضجِ ّبی  ۱تب  ٍ ۲زض تبثؿتبى اظ زضجِ ّبی  ۲تب  ۴اؾتفبزُ قَز.



ثطای هؿبفطت ّبی عَالًی ثْتط اؾت ثرچبل ضا اظ ثطق جسا وٌیس.



ثِ ٌّگبم جبثجبیی آى ضا ثهَضت ایؿتبزُ حول وٌیس ثِ عَضی وِ لؿوت هَتَض زض پبییي ٍ لؿوت ضاؼ یرچبل
ّویكِ ثِ ؾوت ثبال ثبقس.



ثطای توییع وطزى یرچبل ّیچگبُ اظ آة اؾتفبزُ ًىٌیس ٍ ّویكِ اظ زؾتوبل ًوساض ٍ ؾپؽ ذكه اؾتفبزُ وٌیس.



ثطای جسا وطزى هَاز غصایی اظ زاذل یرچبل فطیعض ٍ یب یرساى ّطگع اظ چبلَ ٍ ٍؾبیل تیع اؾتفبزُ ًىٌیس.
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هحل لطاض زازى ثغطی زض یرچبل ًجبیس ظیبز ؾٌگیي قَز ،ظیطا ایي اهط ؾجت قىؿتگی ایي لؿوت قسُ ٍ زض ضوي
زضة ًیع آؾیت ذَاّس زیس.

جهت اطالعات بیشتر از قیمت و تنوع محصوالت به سایت دلتاکاال مراجعه نماییذ:
http://www.deltakala.com/category/85/refrigerator-freezer-side
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