ﺑﺮرﺳـــ آﺑﺴـــﺮدﮐﻦ ﻫـــﺎی  Aztechﻣﺤﺼـــﻮﻟ
ﭘﺮﻗﺪرت و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﺮرﺳ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی Aztech
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ آب ﺳﺮدﮐﻦ ﻫﺎی  Aztechﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻗﺪرت و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آزﺗ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺮدد .ﻫﺪف ﻣﺎرﮐﺖ اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ اروﭘﺎ و ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی Aztech

وﻗﺘ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﺎرﺗﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎه درون آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ روی آن

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ درون دﺳﺘﺎه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻼﺳﺘﯿ و در ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎرﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
از ﭼﻨﺪ ﻃﺮف دﺳﺘﺎه را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی دﺳﺘﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از
ﭘﻼﺳﺘﻮﻓﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ دﺳﺘﺎه درون ﯾ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﯿﻢ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و اﻟﺒﺘﻪ رﻃﻮﺑﺘ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﺪارد  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ
دﺳﺘﺎه ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺘﺮوﻧﯿ دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﺳﺒ
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎه در ﻃ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده و ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺪ .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮب و اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾ را در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ دﺳﺘﺎه آﺑﺴﺮدﮐﻦ  Aztechﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾ
دﺳﺘﺎه آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ﯾ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ABSﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻨﻌﺘ.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ آزﺗ

ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻨﻌﺘ و ﺿﺨﯿﻢ ﻃﺮاﺣ
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﮐﻤ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد .در ﻗﺴﻤﺘ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺎه آﺑﺴﺮدﮐﻦ  Aztechﺑﺮای اﺳﺘﺤﺎم ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن از ﻓﻠﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻓﻠﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻮده و اﺳﺘﺤﺎم ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ  ،ﻃﺮاﺣ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ را در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در وﯾﻼ ﻫﺎ  ،دﻓﺎﺗﺮ  ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اداری و … ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

از زﯾﺒﺎﯾ دﺳﺘﺎه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﮐﻪ ﺑﺬرﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺨﭽﺎل درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی آﺑﺴﺮدﮐﻦ Aztech
ﺣﺪود  15درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﯾﺮ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﯿﺪ.اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار در ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺎه دارای ﻗﺪرت

ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺨﭽﺎل دﺳﺘﺎه اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ درون اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم و آب ﺟﻮش

ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎی داغ دارﻧﺪ ،
آﺑﺴﺮدﮐﻦ آزﺗ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ را در ﺧﻮد دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ آب داغ ﯾﺎ آب ﺟﻮش را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ دﻫﺪ ،
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارا ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ آب را ﮔﺮم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﺎﺻ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺰان دﻣﺎی آب ﺟﻮش آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﺪف ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺮ آب داغ ﺷﯿﺮ آب وﻟﺮم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻧﻪ ﮔﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد
را دارد  .ﻋﻤﻮﻣﺎً آب ﺑﺎ درﺟﻪ دﻣﺎی وﻟﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺮدد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻪ
آب ﺳﺮد ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﻪ آب داغ  ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد آب وﻟﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺮ ﺳﻮم دﺳﺘﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﺳﺮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﯾ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﺎرا ﭘﺸﺖ آن ﭘﻨﻬﺎن
اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ آب ﺧﺮوﺟ دﺳﺘﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨ ﺑﻮده و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺣﺎره ای ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ،دﺳﺘﺎه ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آب ﺧﺮوﺟ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ارزان و آب ﺳﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﺷﯿﺮ آزﺗ وﺟﻮد دارد از ﻧﻮع ﺷﯿﺮﻫﺎی
ﻓﺸﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ را دارا ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺮاﺑ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﺷﯿﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻧﻮع
ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺪاﻟ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال آب ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺮدد ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ دارﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻨﻨـﺪ .در واﻗـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮﻫـﺎی ﻓﺸـﺎری اﻣـﺎن ﺷﺴـﺘ را ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﺷﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻮع ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﻪ از ﺷﯿﺮ دﺳﺘﺎه آب ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﯿﺮی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪن از ﻟﯿﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ آن را ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﮔﺎراﻧﺘ دﺳﺘﺎه آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ  EIGﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ ﮔﺎراﻧﺘ ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  25ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺼﻮل دارای  12ﻣﺎه
ﮔﺎراﻧﺘ ﺑ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮔﺎراﻧﺘ ﺷﺮوع ﻣﯿﺮدد و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  10ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺗﻤﺎﻣ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺳﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ
آب ﮔﺮم ﻣﺨﺎزﻧ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮوم ﻧﯿﻞ  304ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻣﺨﺰن دﺳﺘﺎه ﺑﺎ ﺟﻮش آرﮔﻮن و ﺳﯿﻢ ﺟﻮش اﺳﺘﯿﻞ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻢ ﻫﯿﭻ رﻧ و ﺑﻮﯾ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺮد .در ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن اﻣﺎن

رﺷﺪ و ﺗﺜﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗ ﺳﻠﻮﻟ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻇﺮف ﻟﯿﻮان آب ﺳﺮدﮐﻦ
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ ﻗﻔﻞ ﮐﻮدک ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ آب داغ دﺳﺘﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺮوﺟ آب ﮔﺮم را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺎه ﻧﯿﺰ دو دﮐﻤﻪ
ﺧﺎص ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻗﻄﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺳﺮد ﯾﺎ آب ﮔﺮم را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺣﺘ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ از ﯾﺨﭽﺎل دﺳﺘﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را از ﯾﺨﭽﺎل ﺑ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﺑ ﮔﻮارا را ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد
 ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎی داغ را ﻧﯿﺰ ﻧﻮش ﺟﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﮔﺮم دﺳﺘﺎه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﻧﺴﺎﻓﻪ و ﭼﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﺎز و… ﺑ ﻧﯿﺎز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

داﻧﻠــﻮد ﻓﺎﯾــﻞ ﺻﻮﺗ ﺑﺮرﺳــ آﺑﺴــﺮدﮐﻦ ﻫــﺎی  Aztechﻣﺤﺼــﻮﻟ
ﭘﺮﻗﺪرت و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2018/06ﺑﺮرﺳ‐آﺑﺴــﺮدﮐﻦ‐ﻫﺎی-Aztech-
ﻣﺤﺼﻮﻟ‐ﭘﺮﻗﺪرت‐و‐اﻟﺒﺘﻪ‐ﮐﺎرآﻣﺪmp3.

ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ آزﺗ: 
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