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Lodówki Samsung Grand+ i najważniejsze 
informacje na ich temat 

Robienie większych zapasów, szczególnie spożywczych jest sensownym zachowaniem. Dzięki temu można 
uniknąć częstego wyjeżdżania do sklepów. Poza tym zrobienie większych zapasów sprawi, że zawsze mamy 
pod ręką ulubione i potrzebne produkty. Coraz więcej osób wyrabia w sobie nawyk robienia jednorazowych 
większych zakupów. W związku z tym potrzebne jest korzystanie ze sprzętu umożliwiającego 
bezproblemowe i przede wszystkim bezpieczne przechowywanie zrobionych zapasów. Jednym z 
ciekawszych rozwiązań godnych polecenia jest lodówka Samsung Grand+, która podbija rynek. 

Co warto wiedzieć na temat lodówek Samsung Grand+? 

Pojemna lodówka przydaje się nie tylko do przechowywania zapasów na wiele dni, ale również do 
schowania produktów spożywczych Firma Samsung wprowadziła na rynek nowoczesny model lodówki 
Grand+, która jest wyposażona w technologię Space Max™. Nowe modele lodówek zaliczane do tej linii 
produktów oferują pojemność na poziomie aż 385 litrów. Specjalny system izolacyjny obejmujący ścianki 
o małej grubości. Innymi słowy większa pojemność wcale nie powoduje zwiększenia gabarytów. 

Wydłużenie okresu świeżości produktów spożywczych 

Wiele osób martwi się dłuższym przechowywaniem produktów spożywczych, które pomimo zapewnienia 
im odpowiedniej temperatury, mogą po prostu zwiędnąć lub utracić swoją świeżość. Wspomniana wyżej 
lodówka jest modelem wyposażonym w specjalną, nowoczesną technologię przedłużającą świeżość 
produktów oraz chroniącą przed utratą przez nie wartości odżywczych oraz smaku. Rozwiązanie to jest 
świetne to przechowywania warzyw, owoców, mięs i innych artykułów spożywczych. 
 
Do grona technologii zapewniających utrzymanie świeżości i jakości przechowywanych produktów zalicza 
się między innymi komora zero Optimal Fresh +. Można ustawić w niej jedną stałą temperaturę, ale oprócz 
tego dostępny jest tryb pozwalający na podzielenie komory na strefy o różnych temperaturach. Dzięki temu 
każdy produkt ma zapewnioną optymalną temperaturę przechowywania bez szkodliwego wpływu na 
świeżość innych produktów. 

Praktyczne i energooszczędne rozwiązanie dla każdego 

Oczywiście ochrona produktów spożywczych przed utratą smaku, świeżości i wartości odżywczych nie 
jest jedynym atutem lodówki Grand+ wprowadzonej na rynek przez firmę Samsung. Bardzo ważną sprawą 
jest cicha praca tego sprzętu. Jest to możliwe dzięki nowemu kompresorowi Digital Inverter. Praca tego 
kompresora zapewnia nie tylko ciszę, ale również umożliwia automatyczne dostosowanie działania 
lodówki zgodnie z zapotrzebowaniem na chłodzenie. Głos generowany przez sprzęt utrzymuje poziom 35 
dB. Poza tym istotnym atutem wspomnianego rozwiązania jest wysoka oszczędność energii elektrycznej. 
Można więc cieszyć się nie tylko zapewnianiem optymalnych warunków przechowywania dla bardzo dużej 
ilości zapasów, ale również niższymi rachunkami za energię elektryczną. 
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Jak widać rozwiązanie to ma wiele istotnych zalet. Ta nowoczesna lodówka jest godna polecenia 
każdemu, komu zależy na wysokiej jakości produktów spożywczych nawet po wielu dniach 
przechowywania. 
 


