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SAMSUNG RR39M7010WW/EE

• A+ energialuokka

• Peräti 385-litrainen jääkaappi 

• All-Around Cooling- jäähdytysjärjestelmä

• Easy Open- kahva

• Digitaalinen invertterikompressori

• Power Cool 

• Säädettävät ovihyllyt ja Slide-in hylly



Confidential2

SAMSUNG RR39M7010WW/EE

Peräti 385-litrainen jääkaappi on jaettu ovilokeroihin, lasihyllyihin ja tilaviin 
laatikoihin. Koska laatikoissa on läpinäkyvät etupaneelit, sisällön näkee helposti. 

Samsungin digitaalisen invertterikompressorin toiminta mukautuu 
vallitsevaan jäähdytystarpeeseen. Tavallisissa kompressoreissa on vain 

kaksi tilaa – päällä ja pois päältä. Kun toimintatiloja on useampi, 
kompressorin kuormitus on pienempi, mikä vähentää 

energiankulutusta, kulumista ja melua. Lisäksi kompressorilla on 10 
vuoden takuu*.

All Around- jäähdytysjärjestelmä valvoo ja säätää lämpötilaa, jotta pakastimen 
jokainen nurkka pysyy yhtä kylmänä. Kylmää ilmaa puhalletaan useammasta aukosta 

jokaisella hyllylevyllä, jotta ruoka pysyy tuoreena pidempään. 

Kun Power Cool -toiminto on käytössä, jääkaappi puhaltaa runsaasti kylmää ilmaa ja 
jäähdyttää ruoat nopeasti.

Jos ostat WiFi-sovittimen, voit valita lämpötilan ja valvoa eri jäähdytystiloja 
matkapuhelimella sovelluksen kautta*. Lisäksi saat varoitusviestin, jos 

jotakin on tapahtunut, esimerkiksi jos ovi on jäänyt auki. *Edellyttää Wi-Fi-
yhteyttä. Saatavilla iPhonelle ja Androidille. Yhteensopivat laitteet on 

ilmoitettu osoitteessa samsung.fi. ** Kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta. 
Katso kukin tuote kuvagalleriasta. 

Oven säilytyslokeroita voi mukauttaa tarpeiden mukaan. Ovilokeron voi nostaa 
helposti pois ja sijoittaa haluttuun paikkaan. Slide-in Shelf- kokoon taitettavat ja 

työnnettävät hyllyt antavat mahdollisuuden luoda suuremmille pulloille ja 
pakkauksille sopivaa tilaa.

Stagelight-LED-valaistus jääkaapin sisäpuolen yläreunassa ja sivuilla valaisee kaikki 
kulmat. Lisäksi se on perinteistä valaistusta energiatehokkaampi ja silmille 

miellyttävämpi valo.
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Kapasiteetti 
Netto, yhteensä (litraa) 385 ℓ 

Fyysiset ominaisuudet 
Nettoleveys (mm) 595 mm 
Kotelon nettokorkeus saranoineen (mm) 1853 mm 
Kotelon nettokorkeus ilman saranoita (mm) 1853 mm 
Nettosyvyys ovivetimellä (mm) 694 mm 
Nettosyvyys ilman ovivedintä (mm) 644 mm 
Nettosyvyys ilman ovea (mm) 575 mm 
Pakkauksen leveys (mm) 646 mm 
Pakkauksen korkeus (mm) 1950 mm 
Pakkauksen syvyys (mm) 760 mm 
Nettopaino (kg) 71 kg 
Pakkauksen paino (kg) 76 kg 

Jäähdytystoiminto 
Jäähdytystyyppi All-Around Cooling 

Jääkaappitoiminto 
Hyllyjen määrä (yhteensä) 6 EA 
Hyllyjen määrä (kokoontaitettava) 1 EA 
Maitotuotelokero Kyllä 
Pulloteline Ei 
Take Out Tray Ei 
Ovilokeroiden lukumäärä 7 EA 
Munanpidike (munalokero) Kyllä 
LED-sisävalo Kyllä 
Vihannes- ja hedelmälokeroiden määrä 2 EA 
Power Cool –toiminto Kyllä 

Yleistä 
Oven kätisyys vaihdettavissa Kyllä 
Ovihälytin Kyllä 
Kylmäaine R600a 
Lukko ja avain Kyllä 
Smart Dongle-Ready 

Ulkopuoliset toiminnot 
Näytön tyyppi Sisäinen (Hopea) 
Oven kahva Easy Open Handle 
Väri Snow White 

Suorituskyky 
Energiatehokkuusluokka (paras A+++, huonoin E) A+ 
Äänitaso 41 dBA 
Ilmastoluokka SN-T 
Energiankulutus 146 kWh/year 
Lomatila Kyllä 

Smart 
WiFi Embedded Ei 
Bluetooth Ei 
WiFi Dongle(Separate sale) Support Kyllä 
WiFi Kit Ei 
SmartThings App Support Kyllä 


