ﺑﻪزودی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۷ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ؛ ﺳﺮدﺗﺮ از ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  CES 2017اﻋﻼم ﮐﺮد  ۲۰ﻣﺪل از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر  ENERGY STARرا از آژاﻧﺲ ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮفاﻧﺮژی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ  ۲۰ﻣﺪل ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه  R-600aﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (EPAﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف و ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ اوﻟﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪه  EPAرا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻﻓﺮﯾﺰر و ﭼﻬﺎر در ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﻓﻨﺎوری  R-600aاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪه  EPAرا ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه  R-600aﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اوزون را وارد ﻫﻮا ﻧﮑﺮده و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ  R-600aﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮی از واﺣﺪ
ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۶.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﺻﺪای
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ  EPAﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
آژاﻧﺲ  EPAدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای  ۲۰۲۱وﺿﻊ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه  EPAﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷رﮐﻮردی ﻓﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺮخ  GWPاﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب  EPAاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻮﻧﮓ ﺳﻢ ﺳﺌﻮ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و
ﻣﺤﺼﻮﻻت دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ آژاﻧﺲ  EPAﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮآوراﻧﻪ و دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺟﻮاﯾﺰی را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه  R-600aﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﮏ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارﻧﺪ«.

اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی را در
ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دﻗﯿﻖ ،ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن داﺧﻞ
ﯾﺨﭽﺎل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی درون ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻣﺪل و ﻃﺮاﺣﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل و ﭼﺸﻢﻧﻮاز ،ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﮐﺎرﺑﺮدی را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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