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 راهنمای خرید آنالین یخچال فریزر

  به احتمال زیاد مدتی است که یخچال فریزر خریداری نکرده اید، بنابراین انواع

مختلف یخچال و ویژگی های موجود ممکن است شما را شگفت زده کند. از راهنمای 

ما برای مرتب کردن گزینه ها و پیدا کردن بهترین یخچال برای آشپزخانه خود 

 .استفاده کنید

  

 اساسی هر خانه ای است و تمام افراد حداقل یکبار  یکی از خرید های فریزر یخچال

 .در طول زندگی خود با چالش خرید ان روبرو شده اند

  با توجه به این مهم که امروزه اکثر خرید ها به صورت اینترنتی می باشد لذا برخی

از اشخاص ترجیح می دهند که این کاالی گران قیمت را به صورت اینترنتی سفارش 

 .دهند

 یخچال اینترنتی خرید لی که مطرح می شود، این مورد است که برایاما سوا 

 به چه مواردی باید توجه نمود؟ فریزر

 نکات مهم هنگام خرید یخچال فریزر

را دارید قطعا با برندهای مختلف، قیمت و مدل های  فریزر یخچال اینترنتی خرید اگر قصد

 .گوناگون روبرو می شوید

برای اینکه در زمان خرید دچار سردرگمی نشوید، پیشنهاد می شود که به موارد زیر در 

 :هنگام خرید توجه نمایید

 بررسی ابعاد 

در گام اول الزم است تا محیطی که قصد دارید، یخچال فریزر خود را در آن قرار دهید 

 .بسنجید
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کدام از موارد اضافه پس از اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع، دو سانتی متر به هر 

 .نمایید و سپس بر اساس آن اقدام به خرید نمایید

سانتی متر اضافه شد در خرید یخچال موجب می شود تا در حین کار یخچال شما گرم  2

 .نشود

 توجه به فضای داخلی 

 .فوت مکعب می باشند 42تا  2فضای داخلی یخچال ها به صورت کلی از 

شما بیشتر خواهد شد اما از سوی  فریزر یخچال قیمت د،هر اندازه این فضا بزرگتر باش

 .دیگر اقالم بیشتری نیز در آن می توان قرار داد

فوت می تواند برای   22تا  18نفره می باشید یک یخچال فریزر  4اگر دارای یک خانواده 

 .شما مناسب باشد

 .ر داردفوت بیشتر بر اندازه طبقات، تعداد کشوها و مواردی از این قبیل تاثی

 مشخص نمودن نوع و کاربرد مد نظر 

امروزه برای خرید این محصول با انواع متفاوتی روبرو می شوید که گاها انتخاب بین آنها 

 .دشوار خواهد بود

 :در زیر انواع رایج لیست شده اند

این موارد به صورت مستقل در هر مکان از منزل می توانند قرار گیرند و : مستقل .1

 .ود دارای ابعاد متفاوتی می باشندبر اساس فوت خ

قطعا با مواردی روبرو می شوید که یخچال  در خرید اینترنتی: پیشخوان به وابسته .2

دارای عمق کمتری است اما به راحتی بین کابینت ها جای می گیرد. عمق این 

 .یخچال ها با عمق کابینت های استاندارد یکسان است
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در بخش باالیی قرار دارد و عموما از فضای در این مدل فریزر شما : باال فریزر .3

 .بیشتری نسبت به یخچال برخوردار می باشد

در این مدل فریزرها در بخش تحتانی دستگاه قرار می گیرند و از : پایین فریزر .4

لحاظ فضا نسبت به یخچال کوچکتر هستند. این نوع طراحی در گذشته بسیار رایج 

 .بوده است

 مصرف انرژی 

به صورت اینترنتی را دارید، الزم است تا با بخش های مختلف این وسیله  اگر قصد خرید

 :آشنا شوید تا بهترین انتخاب را داشته باشید

1.  Compressor 

2.  Evaporator 

3.  Condenser 

4.  Thermostat 

قسمت می توانند با یکدیگر گرمای مواد غذایی را گرفته و سپس آنها  4به صورت کلی این 

 .نمایندرا خنک 

یکی از گزینه هایی که بهینه بودن عملکرد این بخش ها را نشان می دهد، مصرف انرژی 

 .آنها است

 .اگر یخچال فریزر شما میزان مصرف انرژی کمتری داشته باشد، گزینه بهتری است

 ظاهر 

جواب پاسخ فوق به صورت قاطع، بله می شود. از جمله مزایا دیزاین محصول می توان به 

 :زیر اشاره کردموارد 

 .دیزاین محصول باعث می شود تا نظام فکری بیننده تغییر کرده و به سمت آن جلب شود

 .توجه به دیزاین و ایجاد تفاوت باعث به وجود آمدن رقابت می شود
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 .دیزاین محصول می تواند کاربرد های یخچال را افزایش دهد

 .زایش بهره وری وجود دارددر دیزاین محصول امکان پاسخگویی به نیاز مشتری و اف

 زیبا و باکیفیت های مدل معرفی با دوقلو یخچال بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نگهداری از یخچال فریزر

برای اینکه عمر مفید این کاال را افزایش دهید، همواره نیاز است تا به نکات نگهداری آن 

 :توجه داشته باشید. در همین راستا موارد زیر را بخاطر داشته باشید

  مواد غذایی داغ را بالفاصله در آن قرار ندهید زیرا این گرما موجب می شوند که

ذرات برفک موجود آب شده و آلودگی ها وارد غذا شوند. به همین دلیل عموما 

 .توصیه می شود که غذا ها با گرمای ولرم به فریزر منتقل شوند

  همواره به چراغ های یخچال فریزر خود و دمای آن توجه نمایید. سرمای زیاد

فریزر و سرمای کم یخچال هر دو می تواند نشان دهنده خرابی ترموستات باشد که 

 .قطعا بر روی موتور فشار وارد می نماید

  هیچگاه یخچال فریزر خود را در کنار وسایل گرمایشی چون اجاق، شوفاژ و

 .ین قبیل قرار ندهید زیرا گرمای آنها بر عملکرد یخچال اثر منفی داردمواردی از ا

  سعی کنید اطراف یخچال شما همواره خالی باشد و هوا مبادله گردد تا به صورت

 .طبیعی خنک گردد

  درجه زیر صفر  3بهترین دما برای یخچال سه درجه باالی صفر و برای فریزر

های مختلف متفاوت باشد.  فریزر یخچال ریدخ است که البته این مورد می تواند در

 .اما الزم است تا عملکرد ترموستات را به صورت دائم بررسی نمایید

 از باز و بسته کردن زیاد در یا باز ماندن به مدت طوالنی اجتناب نمایید. 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88/
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 محافظت کنید. هنگام تمیز کردن کشوها، قفسه ها و دستگیره ها از استفاده   از بدنه

های خراش زا خودداری کنید. به سادگی با یک پارچه نرم، از یک ماده  از ساینده

 .شوینده مالیم و کمی جوش شیرین استفاده کنید

  اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای گردش هوا در قسمت های یخچال و

 .فریزر وجود دارد

  آرامش خود را حفظ کن. با تمیز کردن منظم درزگیرهای درب یخچال با آب و

 .صابون، کثیفی که مانع از آب بندی مناسب می شود را از بین می برید

  داخل یخچال خود را با سرکه سفید خالص پاک کنید تا از رشد باکتری ها جلوگیری

کنید. این کار را با سرکه انجام دهید، پس از استفاده از سرکه، سطوح را کامال تمیز 

 .و خشک کنید

 ریزرمزایای خرید اینترنتی یخچال ف

  ،خرید یخچال فریزر به صورت اینترنتی چالش های بزرگی را برطرف نموده است

افراد نیاز نیست تا مدت ها زمان را صرف جست و جو در فروشگاه های مختلف 

 .نمایند

  از سوی دیگر امکان مقایسه و مطالعه نظرات کاربران نیز وجود دارد. لذا به نظر

قیمت یخچال فریزر، خرید اینترنتی آن می توان  با توجه به متغیر بودن  می رسد که

 .یک راهکار آسان و راحت باشد

 جمع بندی خرید و قیمت یخچال فریزر

را دارید، در گام اول ابعاد محیطی  فریزر یخچال اینترنتی خرید با این توضیح اگر که قصد

 .که قسط دارید، کاال را در آن بخش تعبیه نمایید، بسنجید

داد افراد خانواده و اقالم خوراکی خود میزان فوت مد نظر را انتخاب سپس بر اساس تع

 .کنید
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در گام بعدی با مقایسه محصوالت از نظر دیزاین، کارایی و مناسب بودن اقدام به خرید 

 .نمایید

البته همواره در نظر داشته باشید که نگهداری از یخچال فریزر به اندازه خرید آن نیاز به 

ای آنکه بتوان سالمت آن را تضمین نمود، الزم است به صورت دوره ای وسواس دارد و بر

 .بررسی شود

 خانگی لوازم یخچال فریزر و مقایسه امروز در دسته بندی آنالین خرید راهنمای امیدواریم

 .برای خریدی اقتصادی و مقرون به صرفه به شما کمک کرده باشد برقی

قابل ذکر است با مطالعه راهنمای خرید با انواع و اقسام محصول و مشخصات آنها آشنا می 

 .دل ها را انتخاب کنیدی خود به راحتی می توانید بهترین مشوید و طبق سلیقه

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود را با 

 .ما در میان بگذارید
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