
Як обрати холодильник на pobut-perfekt.com.ua?
Більшість покупців, які хочуть купити холодильник звертають увагу тільки на зовнішній вигляд і габарити. Чомусь усі хочуть, щоб він був стильний та вліз куди
треба, але часто не загиблюются в технічні характеристики, хибно рахуючи, що більшість моделей працюють однаково. Насправді, розібравшись як вибрати
холодильник ви можете зекономити чимало грошей та часу у майбутньому.

Види холодильників
Типологізація холодильників - це доволі широке питання. Основа - це камери зберігання. Отож, за кількістю камер розрізняють 5 видів:

● однокамерний
● двокамерний;
● “side by side”;
● багатодверний.

Основна характеристика тут - це морозилка.  Однакамерний холодильник - оснащений однією морозилкою невеликого розміру або взагалі немає її. В цілому
сам холодильник доволі компактный. Двокамерна модель включає також одну морозильну камеру, яка займає трішки менше половини всього вмісту. Це
універсальний та найпоширеніший варіант. Технологія “side by side” - це широкий холодильник. Як правило ці моделі мають 2 дверки, де є звичайна камера
для зберігання та морозилка. Дуже зручна та стильна модель, але потребує більше місця. У багатодверных холодильниках така ж система, як “side by side”,
але морозилка тут розташована, як правило, тільки внизу.

Енергоефективність
Клас енергоспоживання - це дуже актуальне питання у часи економії. Холодильник буде працювати 24 години на добу, тому має споживати якомога менше
електроенергії. Існує багато видів енергозбереження. Вони позначаються латинськими великими літерами від А до G. Де А - це найбільш енергоефективна
модель. Сьогодні, технології розвинулись настільки, що розглядати енергоефективність G просто немає сенсу. Натомість, рівень А вже має декілька
підпункців:

● А
● А+
● А++
● А+++

Зрозуміти просто. Чим більше плюсів, тим більше енергії зберігає модель холодильника.

Компрессор та охолодження
Компрессор - це сердце холодильника. Їх розрізняють 2 види:



1. Інверторний
Найбільш відомий та використовуваний. Суть його роботи у безперебійному живленні. Він не включається, тому за рахунок відсутності постійних
стрибків електроенергії споживає її меньше.

2. Колектроний (лінійний)
Колекторний має вбудований датчик, який визначає температуру і порівнює її з заданою. Якщо є різниця між цими значеннями, колектрор працює на
повну потужність.

Система охолодження - це ще один важливий фактор, на який варто звертати увагу. Він полегшує користування холодильником. Розрізняють 3 види
охолодження:

● Direct Cool (статична) - потребує розмороження. Завдяки вбудованому випарнику, вода скапує і утворює тонкий шар льоду. Цей лід тане та стікає у
резервуар, який потім накопичується у морозильній камері.

● Full No Frost - не потребує розмороження. Ця технологія побудована на максимальному обмеженні вологи. В холодильнику сухий мікроклімат, який не
утворює льоду і снігу. Але при цьому, для довготривалого зберігання продуктів не підійде, адже сильно їх висушує.

● Frost Free - не потребує розмороження. Тут такий де принцип роботи, як і в Full No Frost, але більш щадний до продукців, чим і набрав небувалу
популярність серед покупців.

Наповнення та дизайн
Наповнення холодильника - це полички та ящики. Полички виготовляють із скла та зазвичай прозорі. Ящики використовуються і для зберігання овочів.
Залежно від моделі, холодильник може мати додаткові примочки - тримач для пляшок, підставка для яєць, додаткові розділювачі чи полички. Серед
технічного наповнення виділяють функції захисту від дітей та перепаду напруги.

Що стосується дизайну, то сьогодні, з цим немає проблем. Купити холодильник на Побут-Перфект можна різних кольорів, розмірів та технологічних даних. Ви
можете обрати для себе модель яка буде підходити вам за характеристиками та бюджетом. Ми пропонуємо моделі від європейських виробників за
доступними цінами. У разі необхідності, наші працівники можуть надати всі необхідні консультації для індивідуального підбору моделі холодильника.


