


PRIME 3 DOORS SERIES, SIDE BY SIDE  

       A+ رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک   
  )Metal Ice Cooling( در سوم  همراه با سامانه سرمایش فلزی :Door to Fresh land
Fresh Max Plus: فیلتر تصفیه هوای سه الیه     
Magic cool zone: محفظه نگهداری حرفه ای گوشت تازه  
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   
Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر   
Auto Close Door System: سامانه خودکار بسته شدن در ها   
Turbo Ice Maker: یخساز و آبسردکن اتوماتیک قدرتمند داخل در، مجهز به فیلتر    
کمپرسور هوشمند )اینورتر دیجیتال(  
  LED سامانه روشنايی
3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه ُبعدی  
Frameless Shelves: طبقات شیشه ای بدون قاب  
124 ماه ضمانت کمپرسور   

طرح استیل سفید متالیک Size | WxDxH
D4S-0036 SS D4S-0036 MW 916x920x1816 mm

D4S-0034 SS  D4S-0034 MW 916x840x1816 mm

دنیای تازگی در خانه شام
FRESH LAND AT YOUR HOME



PRIME 2 DOORS  SERIES, SIDE BY SIDE  

PRIME 2 DOORS II  SERIES, SIDE BY SIDE  

                A+ رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک   
Powerful Nano deodorizer: تصفیه هوا نانو، کربن  
سامانه بار خانگی با فناوری جدید  
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   
Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر   
Auto Close Door System: سامانه خودکار بسته شدن در ها   

  A+ رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک   
Fresh Max Plus: فیلتر تصفیه هوای سه الیه    
Magic cool zone: محفظه نگهداری حرفه ای گوشت تازه  
Metal Cooling: بار خانگی همراه با فناوری سرمایش فلزی  
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   
Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر   
Auto Close Door System: سامانه خودکار بسته شدن در ها   

Turbo Ice Maker: یخساز و آبسردکن اتوماتیک قدرتمند   
داخل در مجهز به فیلتر

کمپرسور هوشمند )اینورتر دیجیتال(  
  LED سامانه روشنايی
 Blue Fresh Light: سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی  
3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه ُبعدی  
Frameless Shelves: طبقات شیشه ای بدون قاب  
124 ماه ضمانت کمپرسور   

Turbo Ice Maker: یخساز و آبسردکن اتوماتیک قدرتمند   
داخل در مجهز به فیلتر

کمپرسور هوشمند )اینورتر دیجیتال(  
  LED سامانه روشنايی
3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه ُبعدی  
Frameless Shelves: طبقات شیشه ای بدون قاب  
60 ماه ضمانت کمپرسور   

طرح استیل سفید متالیک سفید براق Size | WxDxH
D2S-3133 SS D2S-3133 MW D2S-3133 GW 916x840x1816 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

طرح استیل سفید متالیک Size | WxDxH
D2S-1037 SS D2S-1037 MW 916x920x1816 mm

D2S-1033 SS  D2S-1033 MW 916x840x1816 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

طراحیباشکوهوچشمنواز

Frameless Design & 4Door  look

طراحــی بــدون قــاب بــا ایجــاد ســطوح کامــا مســطح، نمــای بیرونــی زیبــا و همیشــه تمیــز  را بــه 
شــما ارائــه کــرده اســت.

Permanent Access to Ice And Cool Drinks With Turbo Ice Maker

دسترسی همیشگی به یخ و نوشیدنی های خنک با یخساز خودکار بر روی در

SBS Series



  A+ رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک  
Powerful Nano deodorizer: تصفیه هوا نانو، کربن  
Home Bar: سامانه بار خانگی   
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال  
Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر  
Auto Close Door System: سامانه خودکار بسته شدن در ها  

   A+  رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک   
3D cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی  
سامانه یخساز و آبسردکن اتوماتیک داخل در )متصل به   

آب شهر  و مجهز به فیلتر  قدرتمند(
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   
Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر  
Powerful Nano deodorizer: تصفیه هوای دوگانه   

نانو، کربن در یخچال 

smart sensor: دارای چشم الکترونیک هوشمند و مجهز   
به حسگرهای حساس به نور، برای کاهش مصرف انرژی و 

صدا در شب
دستگیره مخفی با مکانیزم آسان باز شونده  
Mirror-Touch Control Panel: نمایشگر بلند آینه ای   

لمسی
  LED سامانه روشنایی
Frameless Shelves: طبقات شیشه ای بدون قاب  
124 ماه ضمانت کمپرسور    

Slim in-door Ice maker: یخساز و آبسرد کن اتوماتیک فوق   
باریک بر روی در مجهز به فیلتر قدرتمند

کمپرسور هوشمند) اینورتر دیجیتال(  
  LED سامانه روشنايی
3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه ُبعدی  
Frameless Shelves: طبقات شیشه ای بدون قاب  
124ماه ضمانت کمپرسور  

سفید براق سفید متالیک طرح استیل Size | WxDxH
D4LF-0020 GW D4LF-0020 MW D4LF-0020 SS 600x660x1800 mm

D4LR-0020 GW D4LR-0020 MW D4LR-0020 SS 600x660x1800 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

طرح استیل سفید متالیک سفید براق Size | WxDxH
D4S- 3340 SS D4S- 3340 MW D4S- 3340 GW 916x840x1816 mm

D4S-2915 SS D4S-2915 MW D4S-2915 GW 916x720x1816 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

TWIN SERIES

PARAMO  SERIES, SIDE BY SIDE  

More Space In Your Freezer
With Slim In-Door Ice Maker

افزایش حجم فریزر با یخساز فوق باریک بر روی در

STANDARD ICE MAKER

SLIM ICE MAKER

SBS Series



  A+  رتبه انرژی
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف  
كنترل پنل LED مجهز به دكمه های لمسی   
محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت  
چهار کشو در فریزر  
آالرم باز بودن در   

   A+  رتبه انرژی
Digital Cooling: سامانه کنترل سرمایش الکترونیک   
Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال    
DUO COOLING SYSTEM: سامانه سرمایش دوگانه  
Quick Ice: یخساز اتوماتیک متصل به آب شهر  
3D cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی   
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   

Super Freeze: سامانه سرمایش سریع در فریزر   
Intelligent motion sensor: حسگر حرکتی هوشمند  
  LED سامانه روشنایی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر  
Twin Vegetable Drawer: جامیوه ای دوقلو  
124 ماه ضمانت کمپرسور  

  LED سامانه روشنايی
طبقه و نگهدارنده تاشو بطری   
Super Ref: سامانه سرمایش سریع در یخچال   
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر   
نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض  

طرح استیل سفید چرم سفید براق Size | WxDxH
D4BF-0028 SS D4BF-0028 LW D4BF-0028 GW 820x720x1800 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

ULTIMO (BMF) SERIES 

BMF SERIES , 1077

سفید براق سفید چرم تیتانیوم سفید متالیک طرح استیل Size | WxDxH
D4BF-1077 GW D4BF-1077 LW D4BF-1077 TI D4BF-1077 MW D4BF-1077 SS 670x680x1960 mm

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

BMF Series



Technical Info

به تازگی روز اول با سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
در سوم با سامانه سرمایش فلزی

بوزدایی، تصفیه هوا و پاک سازی با فیلتر سه الیه

ایــن ســامانه مجهــز بــه سنســورهای کنتــرل دمایــی 
اســت کــه دمــا را داخــل و بیــرون یخچــال تشــخیص 
داده و بــه ســامانه کنتــرل دیجیتــال منتقــل می کنــد. 
ایــن ســامانه داده هــا را تحلیــل کــرده و بــه کمپرســور 
بهینــه  عملکــرد  بــا  کمپرســور  می کنــد.  منتقــل 
ســرمایش مــورد نیــاز را تأمیــن می کنــد. بــا اســتفاده 
دمــا،  کنتــرل  الکترونیــک  هوشــمند  ســامانه  از 
میــوه و ســبزیجات و مــواد پروتئینــی بــرای مــدت 

طوالنی تــری تــازه، ســالم و پرطــراوت می مانــد.

Digital Cooling 3rd Door with Metal Ice 
Cooling

Fresh Max Plus

طراحــی نوآورانــه در ســوم همــراه بــا پنــل 
اســتیل بــه کار رفتــه داخــل در باعــث حفــظ 
و نگهــداری ســرما و بازتابــش آن بــه داخــل 
تازگــی  حفــظ  ســبب  و  شــده  محفظــه 

هرچــه بیشــتر موادغذایــی می شــود.

٥٥ ٪ کاهش از دست دادن سرما

55 % کاهش از دست دادن سرما

ســامانه فیلترینــگ بــه کار گرفتــه شــده در ایــن محصــول، بــا حــذف بوهــای نامطبــوع، باکتری هــا و آالینده هــا، طعــم و بــوی طبیعــی 
مــواد غذایــی را حفــظ مــی کنــد. 

Carbon فیلتر
بوهای نامطبوع داخل 
یخچال را جذب می کند.

 Nano Silver فیلتر
با جذب باکتر ی ها، محیطی پاک را برای 

حفظ سامتی و طراوت مواد غذایی 
فراهم می کندو مانع از ایجاد کپک می شود.

فن بکار گرفته شده در این 
محصول موجب مکش 

قدرتمند بوها، باکتری ها و 
آالینده ها می گردد.

Hygienic فیلتر
آالینده های هوای داخل 
یخچال را  حذف می کند.

بوزدایی 1234 فن قدرتمندباکتری زداییتصفیه هوا

آرامش و اطمینان همراه با کاهش هزینه های خانواده با مدیریت هوشمند انرژی

کمپرسور اینورتر دیجیتال

-25 %

25% صرفه جویی در مصرف انرژی 11%کاهشصدانسبتبهکمپرسورهایمعمولی
LowNoiseDesign

نشان )A+ )%-25% یخچال و فریزرهای دوو به معنای %25 مصرف کمتر نسبت به بهترین سطح مصرف یعنی A است و این به معنای کاهش هزینه های خانواده شماست.

1234

Smart Sensor چشم الکترونیک هوشمند مجهز به سنسورهای حساس به نور

چشــم الکترونیکــی تعبیــه شــده در ایــن محصــول بــا توجــه به نور محیط عملکرد یخچــال و فریــزر را کنترل 
کــرده و موجــب کاهــش صــدا در هنــگام شــب و همچنیــن کاهــش قابــل توجه مصــرف انرژی می شــود.

انتقــال یخســاز بــه داخــل در، موجــب افزایــش %10 فضــای داخــل 
فریــزر شــده اســت. عــاوه بــر ایــن اســتفاده از دو مخــزن ذخیــره 
یــخ بــا افزایــش 50 درصــدی  ظرفیــت ذخیــره ســازی، هــر زمــان 
از شــبانه روز، خیالتــان را از بابــت ذخیــره یــخ آســوده خواهدکــرد.

آبســردکن متصــل بــه آب شــهر همــراه با فیلتر قدرتمند، نوشــیدن 
آب خنــک وگــوارا را در هــر زمــان بــرای شــما مهیــا ســاخته اســت.

Automatic Ice Maker& Filtration
سامانه یخساز اتوماتیک همراه با فیلتر تصفیه واقعی

سامانه یخساز اتوماتیک همراه با فیلتر تصفیه واقعی

Twinseries

Automatic Water Dispenser With Filtration



Twin & Ultimo Series Charts

Twin RefrigeratorTwin FreezerUltimo1077مدل محصول

D4LR-0020D4LF-0020D4BF-0028D4BF-1077کد مدل

تصویر محصول

 +A+ A+ A+ Aرتبه انرژی

کمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهنوع كمپرسور

سفید متالیک | سفید براق | طرح رنگ 
استیل

سفید متالیک | سفید براق | طرح 
استیل

سفيد براق | سفید چرم
سفید متالیک | طرح استیل

سفيد براق | سفید چرم
تیتانیوم

LEDLEDLEDLED  نوع المپ یخچال

LEDLEDLEDLEDنوع صفحه نمایش

مخزنیمخزنیآب سرد کن خودکار

یخساز خودکار

 سامانه سرمایش سریع در یخچال

 سامانه سرمایش سریع در فریزر

طبقات شیشه ای بدون قاب

چشم الكترونیكی هوشمند

دوگانه نانو، کربن فیلتر تصفیه هوا

 زنگ هشدار باز بودن در

سیستم قدرتمند گردش هوای سه 
بعدی

12412412460تعداد ماه ضمانت کمپرسور

x600 x1800660 x600x1800720x820x1800680 x670 x1960 660ابعاد به میلی متر )ارتفاع xعرض x عمق(

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

 Paramo (Medium Size)Paramo (Counter Depth)

یکــی از مهمتریــن خصوصیت هــای Ultimo امــکان افــزودن فضــای فریــزر بــه یخچــال و 
افزایــش 40 درصــدی فضــای یخچــال اســت.

امکانافـزایش40%فضاییخـچال
Possibility of 40 % More Refrigerator Space

مســتقل  جریــان  بــا  ســامانه  ایــن 
غــذای  فریــزر،  از  یخچــال  ســرمایش 
موجــود در هــر محفظــه را بــا باالتریــن 
می کنــد.  نگهــداری  وتازگــی  کیفیــت 
همچنیــن مانــع از انتشــار بــوی غیــره 
منتظــره از فریــزر بــه یخچــال و بالعکــس 

می شــود.

سامانهسرمایشدوگانه

تجربه زندگی مدرن با سنســور حرکتی هوشــمند

Intelligent Motion Sensor

ایــن سنســور باعــث مــی شــود هنــگام تاریکــی بــا نزدیــک 
شــدن بــه یخچــال، صفحــه نمایشــگر  و چــراغ آبســرد کــن 

روشــن شــده، و فضــای اطــراف را نورانــی کنــد.

Ultimoseries
Duo Cooling System Extra Ref



Paramo Series Charts

Paramoمدل محصول
)Medium Size(

Paramo
)Counter Depth(

D4S- 3340D4S-2915کد مدل

تصویر محصول

 +A+ Aرتبه انرژی

کمپرسور اینورتر دیجیتالکمپرسور اینورتر دیجیتالنوع كمپرسور

سفید براق | سفید متالیک | طرح استیلسفید براق | سفید متالیک | طرح استیلرنگ 

  سامانه سرمایش الکترونیک

LED جزیره ای LED  نوع المپ یخچال

LEDLEDنوع صفحه نمایش

 سامانه سرمایش سریع در یخچال

 سامانه سرمایش سریع در فریزر

طبقات شیشه ای بدون قاب

یخساز و آبسردکن خودکار

فیلتر هوای نانو، کربنفیلتر هوای نانو، کربن فیلتر تصفیه هوا

سامانه بار خانگی

 زنگ هشدار باز بودن در

سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی

Sleep Mode

دستگیره خارجیدستگیره خارجینوع دستگیره در

124124تعداد ماه ضمانت کمپرسور

x916 x1816720 x916 x1816 840ابعاد به میلی متر )ارتفاع xعرض x عمق(

Paramo (Counter Depth)

FULL RANGE OF CHOICES IN DESIGNطیفمتنوعیازانتخابدرطراحی

و  متفــاوت  طراحــی  بــا  پارامــو  ساید بای ســاید های 
ظاهــری زیبــا، بــرای هر نوع آشــپزخانه ای مناســب اســت. 
 پارامو  در 2 سایز طراحی شده تا پاسخگوی نیاز همه ی

خانواده ها با همه ی سایق باشد.

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

 Paramo (Medium Size)



Prime 3 Doorsمدل محصول
)big size(

Prime 3 Doors
)medium size(

Prime 2 Doors
)big size(

Prime 2 Doors
)medium size(

Prime 2 Doors II
)medium size(

D4S-0036D4S-0034D2S-1037D2S-1033D2S-3133کد مدل

تصویر محصول

 +A+ A+ A+ A+ Aرتبه انرژی

کمپرسور اینورتر دیجیتالکمپرسور اینورتر دیجیتالکمپرسور اینورتر دیجیتالکمپرسور اینورتر دیجیتالکمپرسور اینورتر دیجیتالنوع كمپرسور

سفید متالیک | سفید براقسفید متالیک | طرح استیلسفید متالیک | طرح استیلسفید متالیک | طرح استیلسفید متالیک | طرح استیل رنگ
طرح استیل

سامانه سرمایش الکترونیک  

LEDLEDLEDLEDLEDنوع المپ یخچال  

LEDLEDLEDLEDLEDنوع صفحه نمایش

سامانه سرمایش سریع در یخچال 

سامانه سرمایش سریع در فریزر 

Blue Fresh LED

Magic Cool Zone

طبقات شیشه ای بدون قاب

یخساز و آبسردکن خودکار

فیلتر هوای نانو، کربنفیلتر هوای سه الیهفیلتر هوای سه الیهفیلتر هوای سه الیهفیلتر هوای سه الیه فیلتر تصفیه هوا

 دارای در سوم همراه با سامانهسامانه بار خانگی
سرمایش فلزی

 دارای در سوم همراه با سامانه
سرمایش فلزی

 مجهز به سامانه سرمایش 
فلزی

 مجهز به سامانه سرمایش 
فلزی

زنگ هشدار باز بودن در 

 سیستم قدرتمند گردش هوای
سه بعدی

دستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفینوع دستگیره در

12412412412460تعداد ماه وارانتی کمپرسور

ابعاد به میلی متر
x916 x1816840 x916 x1816920 x916 x1816840 x916 x1816840 x916 x1816 920(ارتفاع x عرضx عمق) 

Prime Series Charts

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند



"

"
ســامتی و حــال خــوب شــما دغدغــه مــا اســت. حــاال کــه بــه ناچــار قــرار اســت بیشــتر در خانــه 
بمانیــم، مــا در دوو تــاش کرده ایــم تــا بهانــه ای شــویم بــرای بیشــتر لبریــز شــدن خانه تــان از 

خاطــرات خــوب زندگــی.
ایــن مجموعــه از محصــوالت دوو بــا فناوری هــای روز و دوســتدار محیــط زیســت و مهمتــر از 
آن بــا عشــق ســاخته و پرداختــه شــده اســت. قدردانیــم کــه در زمانــه ی فاصله گــذاری اجتماعــی 

مــا را بــه خانه تــان راه می دهیــد. ســامت بمانیــد.

DE9900275

نشان زرین حمایت از حقوق مصرف کننده 
برای دهمین سال متوالی

کیفیت و ایمنی اروپا استاندارد 

0407


