


سبک زندگی جدید با یخچال فریزر هوشمند اسنوا

بــا فنــاوری اســنوا الیــو )Snowa Live( ضمــن برقــراری ارتبــاط بیــن گوشــی تلفــن همــراه و یخچــال از طریــق Wi-Fi بــر بســتر سیســتم Smart Boom میتوانیــد از 
هرکجــا ، عملکــرد یخچــال فریــزر هوشــمند خــود را مدیریــت کنیــد و تنظیمــات آن را بــه دلخــواه تغییــر داده یــا در یکــی از حالــت هــای پیــش فــرض قــرار دهیــد:

SMART
SBS Series

دریافت هشدارهای الزم برای سرویس به موقع دستگاه )برای مثال اعالم زمان تعویض فیلتر یا اعمال تغییرات الزم(  
پشتیبانی آنالین و تعمیرات سریع تر دستگاه توسط واحد خدمات انتخاب الکترونیک   
مدیریت تاریخ مصرف مواد غذایی  

حالت تازگی: برای نگهداری مواد غذایی در شرایطی که تازگی آنها برای مدت طوالنی تری حفظ شود
حالت مهمانی: برای جبران سرمای از دست رفته در هنگام مهمانی که درب یخچال زیاد باز و بسته می شود

حالت مسافرت: برای تنظیم عملکرد دستگاه در بهینه ترین حالت ممکن در زمان مسافرت
حالت اقتصادی: برای مصرف بهینه انرژی بر اساس نوع استفاده شما

FreshnessGuest

Vacation

Wifi

ECO

24 Hours
Monitoring

سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض
S-SM8-3320GW S-SM8-3320SS 1816 840 916

S-SM8-3350GW S-SM8-3350SS 1816 920 916

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد
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SBS Series

دسترسی آسان برای تمــام اعضاء خانواده با استفاده از درب سوم  
یخساز و آب سرد کن اتوماتیک دوپدال  
حسگر هوشمند تشخیص دمـا   
کمپرسور اینورتر دیجیتال   
  VIP سیستم حفظ سرمایش
   Chiller Zone نگهـداری حرفه ای مواد پروتئینی با محفظه
  LED المپ های
  Platinium Zone بـارخانگی جـدید با فنــاوری
فیلتر تصفیه آب  
  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
  )Crystal Blue Filter( فیلترینگ سه الیه
سامانه سرمایش سریع در یخچال و انجماد سریع در فریزر  
124 ماه ضمانت کمپرسور  

سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض
SN8-3320GW SN8-3320SS 1816 840 916

SN8-3350GW SN8-3350SS 1816 920 916

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

TOUCH
PANEL

Refrigerator  Hyper VE, SBS Series

هایپر مارکت خانگی با ظرفیت بسیار باال  
یخساز و آب سرد کن اتوماتیک  
حسگر هوشمند تشخیص دما  
کمپرسور اینورتر دیجیتال  
  Chiller Zone نگهداری حرفه ای مواد پروتئینی با محفظه
سامانه حفظ تازگی و ماندگاری میوه ها و سبزیجات   

 )Magic Light( توسط نور ال ای دی سبز   
  LED المپ های
  Metal Cooling بارخانگی جدید با فناوری
فیلتر تصفیه آب  
  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
  )Crystal Blue Filter( فیلترینگ سه الیه
سامانه سرمایش سریع در یخچال و انجماد سریع در فریزر  
124 ماه ضمانت کمپرسور  

SBS Series

سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض
 S8-2322 GW S8-2322 SS 1816 840 916

S8-2352 GW S8-2352 SS 1816 920 916

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

TOUCH
PANEL

Magic

Light
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بــا  ـی  هارموـن ســاید های ســری  بــای  ســاید 
ـی،  زیباـی طراـحـی ســبک مینیمــال در عیــن 
ــرای هــر نــوع آشــپزخانه ای مناســب اســت. ب

هارمونــی در دو ســایز طراحی شــده تــا هــر فــرد 
متناســب بــا نیازهــای روزمــره و ســبک زندگــی 

ــد. ــن مــدل را  انتخــاب کن خــود، بهتری

تجربه هارمونی در خانه شما

HARMONY
SBS Series

Refrigerator | Harmony Series



Refrigerator Harmony, SBS Series

هماهنگ با سبک زندگی شما  
یخساز و آب سرد کن اتوماتیک  
حسگر هوشمند تشخیص دمـا   
کمپرسور اینورتر دیجیتال   
  LED المپ های
بار خانگی   
فیلتر تصفیه آب  

  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
فیلتر نانو کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع  
سامانه سرمایش سریع در یخچال و انجماد سریع در فریزر  
124 ماه ضمانت کمپرسور  

Digital Inverter Compressor
کمپرســور اینورتــر دیجیتــال بــا عملکــرد بهینــه و قابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح )تــوان خروجــی(، کارایــی بســیار باالتــری نســبت بــه کمپرســورهای معمولــی دارد کــه ســبب 

کاهــش مصــرف انــرژی، و در نتیجــه کاهــش هزینــه بــرق و کاهــش آلودگــی صوتــی می شــود.

کاهش مصرف انرژی  
کمپرســور اینورتــر بــا قابلیــت تنظیــم دور موتــور مناســب بــرای ســرمایش مــورد نیــاز، عــاوه بــر نگهداشــت بیشــتر تازگــی مــواد غذایــی؛ بــا کاهــش چشــمگیر مصــرف 

انــرژی بــه میــزان 23% و در نتیجــه کاهــش هزینه هــا،  موجــب دســتیابی بــه رتبــه +A بــرای ایــن محصــوالت شــده اســت.

کاهش صدا  
کمپرسور اینورتر با کنترل هوشمند و تنظیم کارکرد یکنواخت، 11% صدای کمتر تولید می کند تا زندگی با آرامش بیشتری را برای شما فراهم آورد.

شــش حســگر هوشــمند تشــخیص دمــا بــا سیســتم Smart Cooling، ســرمایش 
یکنواخــت و پایــداری را داخــل یخچــال فراهــم می کننــد تــا مــواد غذایــی در دمــای 

مطلــوب، تــازه و ســالم حفــظ شــوند.

موادغذایی تازه برای خانواده سالم با سیستم سرمایش هوشمند
Fresh Foods for the Healthy Family with Smart Cooling

حفظ طعم واقعی غذاها با بوگیر قدرتمند

ــازه و طبیعــی حفــظ شــود.  ــد ت ــوی مــواد غذایــی نیــز همچــون طعــم آن بای عطــر و ب
ــردن بوهــای نامطبــوع،  ــا از بیــن ب بوگیــر قدرتمنــد تعبیــه شــده در ســری هارمونــی ب

ــم واقعــی غذاهــا می شــود. ــظ طع موجــب حف

 Maintaining the Real Taste of Foods with Powerful
Deodorizer

در ایــن سیســتم، دریچه هــای متعــددی بــه منظــور جریــان هــوا 
داخــل یخچــال تعبیــه شــده اســت کــه موجــب چرخــش دائمــی 
هــوا در تمــام ســطوح بــه صــورت یکپارچــه  و در نهایــت تازگــی 

و طــراوت هــر چــه بیشــتر مــواد غذایــی می شــود.

Fresher and Healthier Foods with 
Multiple Airflow System

سفید براق سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض
SN8-2340SW SN8-2340GW SN8-2340SS 1816 840 916

SN8-2261SW SN8-2261GW SN8-2261SS 1816 720 916

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

TOUCH
PANEL

Refrigerator | Harmony Series

مواد غذایی،سالم تر و تازه تر از همیشه با سامانه
گردش هوای چندگانه

آرامش و آسایش همراه با کاهش مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی

کاهش صدا



Refrigerator  HYPER SD, SD Series

آبسردکن متصل به آب شهری  
فیلتر تصفیه آب قابل تعویض    
یخچال و فریزر هایپر  
طبقات شیشه ای بدون قاب   
  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند 
کمپرسور نسل جدید پر بازده   
  LED المپ های
  )Multiple airflow system ( سامانه گردش هوای چندگانه
نمایشگر با پنل لمسی  
فیلتر نانوکربن دوگانه برای از بین بردن بوی نامطبوع )داخل یخچال(  
یخساز  پرتابل  
سرمایش سریع یخچال و انجماد سریع فریزر  
60 ماه ضمانت کمپرسور  

Refrigerator  NEW MORANO, TMF Series

آبسردکن مخزنی و سامانه یخساز قابل حمل  
کمپرسور نسل جدید پر بازده  
   LED المپ های
  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
  LED صفحه نمایش
سیستم بدون برفک  
هشدار باز بودن َدرب  
حسگر هوشمند  
سامانه سرمایش سریع در یخچال   
60 ماه ضمانت کمپرسور  

TOUCH
PANEL

TOUCH
PANEL

سفید چرمی سفید براق سفید متالیک تیتانیوم طرح استیل ارتفاع عمق عرض
S3-0275 LW S3-0275 SW S3-0275 GW S3-0275 TI S3-0275 SS 1800 755 860

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

سفید چرمی سفید براق سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض

ال
خچ

ی

S6-1190 LW S6-1190 SW S6-1190 GW S6-1190 SS

1800 675 601

زر
ری

ف

S5-1190 LW S5-1190 SW S5-1190 GW S5-1190 SS

Refrigerator | BMF,TMF,SD Series



طراحی ارگونومی  
فریزر با ساختار سه کشویی  
آب سرد کن مخزنی و سامانه یخساز قابل حمل  
کمپرسور نسل جدید پربازده  
سیستم سرمایش هوشمند  
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال و انجماد سریع در فریزر  

یخساز دستی و آبسردکن مخزنی  
حسگر هوشمند تشخیص دما  
کمپرسور نسل جدید پر بازده  
  LED المپ های
  )Smart Cooling( سرمایش هوشمند
  )Multiple airflow system( سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال و انجماد سریع در فریزر  
60 ماه ضمانت کمپرسور  

TOUCH
PANEL

TOUCH
PANEL

سفید چرمی سفید براق سفید متالیک طرح استیل ارتفاع عمق عرض
S4 - 0262LW S4 - 0262SW S4 - 0262GW S4 - 0262SS 1800 753 820

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

سفید چرمی  سفید براق تیتانیوم استیل ارتفاع عمق عرض
SN4 - 0250LW SN4 - 0250SW SN4 - 0250TI SN4 - 0250SS 2000 686 670

٭ابعادبرحسبمیلیمترمیباشد

Refrigerator  FIT, BMF Series

Refrigerator  PERFECT, BMF Series

سیستم روشنایی LED داخل یخچال  
امکان نیمه فعال کردن یخچال  
60 ماه ضمانت کمپرسور  

Auto
Door

Refrigerator | BMF,TMF,SD Series



تصفیههوا: فیلترHygienicآالیندههایهوایداخلیخچالراحذفمیکند. 

فنقدرتمند:بهمنظورمکشآالیندههاوبوهاینامطبوع.

بوزدایی: فیلترCarbonبوهاینامطبوعداخلیخچالرابابهرهگیریازتکنولوژینانوجذبمیکند.

جذب با Nano Silver فیلتر باکتریزدایی: 
باکتریها،محیطیپاکرابرایحفظسالمتی
وطراوتموادغذاییفراهممیکندومانعاز

ایجادکپکمیگردد.

فیلترینــگ ســه الیــه بــه کار گرفتــه شــده در یخچال هــای هایپــر و گالــری بــا اســتفاده 
از فــن قدرتمنــد، باکتری   هــا و بوهــای نامطبــوع را حــذف و تجزیــه می کنــد.

CRYSTAL BLUE
 FILTER

کاهش صدا                       
ــر  ــرد یکنواخــت، 11% صــدای کمت ــم کارک ــرل هوشــمند و تنظی ــا کنت ــر ب کمپرســور اینورت

ــرای شــما فراهــم آورد. ــا آرامــش بیشــتری را ب ــا زندگــی ب ــد ت ــد می کن تولی

Magic Light              
ــور ال ای  ــدگاری میوه هــا و ســبزیجات توســط ن ســامانه حفــظ تازگــی و مان

دی ســبز )Magic Light(  تازگــی مــواد غذایــی را تــا زمــان طوالنی تــری حفــظ 
می کنــد.

Digital Inverter Compressor                
کمپرســور اینورتــر دیجیتــال بــا عملکــرد بهینــه و قابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح )تــوان 

خروـجـی(، کاراـیـی بســیار باالتــری نســبت بــه کمپرســورهای معمولــی دارد کــه ســبب 

ـی  کاهــش مصــرف انــرژی در نتیجــه کاهــش هزینــه بــرق و کاهــش آلودـگـی صوـت

می شــود.

کاهش مصرف انرژی                        
کمپرســور اینورتــر بــا قابلیــت تنظیــم دور موتــور مناســب بــرای ســرمایش مــورد نیــاز، عــاوه بــر 

نگهداشــت بیشــتر تازگــی مــواد غذایــی؛ با کاهش چشــمگیر مصــرف انرژی بــه میــزان 23% و در 

نتیجــه کاهــش هزینه هــا،  موجــب دســتیابی بــه رتبــه +A بــرای ایــن محصــوالت شــده اســت.

Magic

Light

Refrigerator | Luxurious Series info

کاهش صدا

کاهش مصرف انرژی



 هارمونی Built-in styleهارمونی اندازه متوسطمدل محصول
SN8-2340SN8-2261کد مدل

سفید براق، سفید متالیک، طرح استیلسفید براق، سفید متالیک، طرح استیلرنگ
یخساز و آبسرد کن خودکار

سامانه سرمایش سریع در یخچال 
   سامانه انجماد سریع در فریزر

Smart Cooling
دو الیه نانو کربندو الیه نانو کربنفیلتر تصفیه هوا

طبقات شیشه ای بدون قاب
دستگیره مخفیدستگیره مخفینوع دستگیره در

سامانه بار خانگی 
زنگ هشدار باز بودن در

Air Flowسامانه گردش هوای چندگانه
اینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالنوع كمپرسور

LEDLEDنوع صفحه نمایش
ابعاد به میلی متر
840x916x1816720x916x1816 )ارتفاع xعرض x عمق(
LEDLEDنوع المپ یخچال

124124وارانتی کمپرسور )ماه(

جدول مقایسه ای مشخصات یخچال فریزرهای ساید بای ساید اسنوا سری هارمونی

مقایسه بین هارمونی مدل Built-in و اندازه متوسط

طراحیوبرخیازمشخصاتممکناستبدوناطالعقبلیتغییرکند

Refrigerator | Harmony Series



جدول مقایسه ای مشخصات یخچال فریزر های ساید بای ساید اسنوا سری الکچری

گالری هوشمند مدل محصول
اندازه بزرگ

گالری هوشمند
هایپر اندازه متوسط هایپر اندازه بزرگگالری اندازه متوسطگالری اندازه بزرگاندازه متوسط

SM8-3350SM8-3320SN8-3350SN8-3320S8-2352S8-2322کد مدل

سفید متالیکرنگ
طرح استیل

سفید متالیک
طرح استیل

سفید متالیک
طرح استیل

سفید متالیک
طرح استیل

سفید متالیک
طرح استیل

سفید متالیک
طرح استیل

دارد- دو پدالدارد- دو پدالدارد- دو پدالدارد- دو پدالیخساز و آبسرد کن خودکار

سامانه سرمایش سریع در یخچال 

   سامانه انجماد سریع در فریزر

Smart Cooling

سه الیهفیلتر تصفیه هوا
Crystal Blue

سه الیه
Crystal Blue

سه الیه
Crystal Blue

سه الیه
Crystal Blue

سه الیه
Crystal Blue

سه الیه
Crystal Blue

قابلیت اتصال به وای فای

طبقات شیشه ای بدون قاب

دستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفیدستگیره مخفینوع دستگیره در

 مجهز به سامانه بار خانگی 
متال کولینگ 

 مجهز به 
متال کولینگ

 مجهز به 
متال کولینگ 

 مجهز به 
متال کولینگ

 مجهز به 
متال کولینگ 

 مجهز به 
متال کولینگ 

 Chiller Zone 

زنگ هشدار باز بودن در

Magic Light

سامانه گردش هوای چندگانه

اینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالاینورتر دیجیتالنوع كمپرسور

LEDLEDLEDLEDLEDLEDنوع صفحه نمایش
ابعاد به میلی متر
920x916x1816840x916x1816920x916x1816840x916x1816920x916x1816840x916x1816 )ارتفاع xعرض x عمق(

LEDLEDLEDLEDLEDLEDنوع المپ یخچال

124124124124124124وارانتی کمپرسور)ماه(

Fresh Preservation
فناوری هــای نویــن بــه کارگرفتــه شــده در یخچال هــای هایپــر و گالــری مــواد غذایــی تــازه را بــا همــان طــراوت اولیــه حفــظ می کنــد و 

کنیدمانــع از هــدر رفتــن خــواص و مــواد مغــذی آن هــا می شــود. تازگی و  ݣݣݣݣݣݣ طراوت را ماندگارتر احساس ݣݣݣ

 CHILLER ZONE 
ــودن  ــا فراهــم نم ــه ای از گوشــت ب ــداری حرف محفظــه نگه
ــرای نگهــداری  ــوع را ب دمــای ثابــت 4 درجــه، محیطــی مطب
گوشــت و مــواد پروتئینــی تــازه بــه وجــود مــی آورد تــا مــواد 
ــازه  ــخ، ت ــا زمــان طب ــدون کاهــش ارزش غذایــی ت غذایــی ب

حفــظ شــوند.

METAL COOLING
سیـــــــستم ســـــرمــــایــــــش Metal Cooling بــا بازتابــش 
دوبــاره ســرما بــه داخــل یخچــال ســبب خنــک نمودن بیشــتر 
بطری هــای محفظــه دسترســی ســریع شــده و  عــاوه بــر 

ــرژی می شــود. ــل توجــه مصــرف ان آن ســبب کاهــش قاب

SMART COOLING
 Smart شــش حســگر هوشــمند تشــخیص دمــا بــا سیســتم
Cooling، ســرمایش یکنواخــت و پایــداری را داخــل یخچــال 
فراهــم می نمایــد تــا مــواد غذایــی در دمــای مطلــوب، تــازه و 

ســالم حفــظ شــوند.

طراحیوبرخیازمشخصاتممکناستبدوناطالعقبلیتغییرکند

Refrigerator | Luxurious Series info

تازگی و طراوت را ماندگارتر احساس کنید



Refrigerator | BMF,TMF,SD Series

یخچال فریزر باال فریزر تک هایپریخچال تک هایپرمدل محصول
نیو مورانو

یخچال فریزر پایین
فیت

یخچال فریزر پایین
پرفکت

S6-1190S5-1190SN3-0275SN4-0250S4-0262کد مدل

تصویر محصول

سفید براق،سفید رنگ
چرمی، طرح استیل 

سفید براق،سفید چرمی، 
طرح استیل

سفید براق، سفید چرمی، 
تیتانیوم، طرح استیل

سفید براق،
سفید چرمی، طرح استیل، 

تیتانیوم
سفید براق، سفید چرمی، 

تیتانیوم، طرح استیل

آب سرد کن 
 اتوماتیک، متصل به

 آب شهر،مجهز به فیلتر
تصفیه قابل تعویض

سامانه سرمایش سریع
در یخچال 

   سامانه انجماد سریع 
در فریزر

دو الیه نانو کربندو الیه نانو کربندو الیه نانو کربنفیلتر تصفیه هوا

زنگ هشدار باز بودن در

سامانه گردش هوای 
چندگانه

کمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهکمپرسور پربازدهنوع كمپرسور

LEDLEDLEDLEDLEDنوع صفحه نمایش

ابعاد به میلی  متر
675x601x1800675x601x1800755x860x1800686x670x2000753x820x1800 )ارتفاع xعرض x عمق(

LEDLEDLEDLEDLEDنوع المپ یخچال

6060606060وارانتی کمپرسور )ماه(

جدول مقایسه ای مشخصات یخچال فریزر های اسنوا

طراحیوبرخیازمشخصاتممکناستبدوناطالعقبلیتغییرکند



استانداردکیفیتوایمنیاروپا

0407
حمایت از حقوق مصرف کننده برای  نشان زرین

دهمین سال متوالی دهمین سال متوالی
 تندیس زرین برند محبوب ایرانی 

برای هفتمین سال متوالی
برایدریافتنسخهدیجیتال
کاتالوگ،کدباالرااسکنکنید.

تندیس زرین برند محبوب ایرانی
برای هفتمین سال متوالی


