
 قیمت مصرف کنندهمشخصات محصولرنگمدلکد کاالسريگروه

21466S8-3350GW218,545,000سفید متالیک

21467S8-3350SS225,085,000استیل

21468S8-3320GW202,304,000سفید متالیک

21469S8-3320SS208,408,000استیل

21473S8-2350GW198,271,000سفید متالیک

21474S8-2350SS204,266,000استیل

20593SS-E3510GW198,271,000سفید متالیک

20594SS-E3510SS204,266,000استیل

21475S8-2320GW183,556,000سفید متالیک

21476S8-2320SS189,115,000استیل

20595SS-E3210GW183,556,000سفید متالیک

20596SS-E3210SS189,115,000استیل

21477S8-2321SW157,069,000سفید براق

21478S8-2321GW157,069,000سفید متالیک

21479S8-2321SS161,647,000استیل

21483S8-2330LW155,543,000سفید چرمی

21486S8-2330TI161,756,000تیتانیوم

21487S8-2280LW141,373,000سفید چرمی

21489S8-2280TI147,041,000تیتانیوم

21458S8-2261SW140,065,000سفید براق

21443  S8-2261GW140,065,000سفید متالیک

21444S8-2261SS144,316,000استیل

21490S6-0180SW66,490,000سفید براق

20036SLF-ER1800GW66,490,000سفید براق

21491S6-0180TI69,106,000تیتانیوم

21492S5-0180SW70,087,000سفید براق

20040 SLF-EF1800GW70,087,000سفید براق

21493S5-0180TI72,812,000تیتانیوم

21494S4-0260LW89,053,000سفید چرمی

21495S4-0260TI92,541,000تیتانیوم

21715 S4-0261LW89,053,000سفید چرمی

21714 S4-0261TI92,541,000تیتانیوم

21496S4-0240SW66,490,000سفید براق

21497S4-0240LW67,471,000سفید چرمی

21498S4-0240TI69,215,000تیتانیوم

21719 S4-0241SW66,490,000سفید براق

21718S4-0241LW67,471,000سفید چرمی

21717 S4-0241TI69,215,000تیتانیوم

21500S3-0270SW89,489,000سفید براق

21499S3-0270LW90,906,000سفید چرمی

21623S3-0270TI93,086,000تیتانیوم

21712 S3-0271SW89,489,000سفید براق

21711 S3-0271 LW90,906,000سفید چرمی

21710 S3-0271TI93,086,000تیتانیوم

لیست قیمت محصوالت برودتی  اسنوا

یخساس - طزاحی استانذارد مطابك با کابینت آشپشخانه و حمل آسان  - Inverter Digitalکمپزسور  - 27هارمونی 

A+گزیذ انزصی -  ماه 124ضمانت کمپزسور - (smart cooling)سامانه سزمایش هوشمنذ -  فوق باریک 

Hyper

 Chiller zoneمحفظه  - هایپز مارکت خانگی  - 32هایپز 

 Trippleفیلتز  - Inverter Digitalکمپزسور  - Metal Cooling تکنولوصی 

 ماه124ضمانت کمپزسور  - A+گزیذ انزصی 

ظزفیت بسیار باال   - Metal coolingتکنولوصی - هایپز مارکت خانگی  - 35هایپز 

 Chiller Zoneمحفظه  - Trippleفیلتز  - Inverter digitalکمپزسور 

 ماه124ضمانت کمپزسور  - A+ گزیذ انزصی 

Harmony

ي ساید
ساید با

هسینه حمل به عهده مشتری می باشد

Hyper Jr

  Chiller Zoneمحفظه  - هایپز مارکت خانگی  - 32هایپز جونیور 

  - High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ 

Deodorizerفیلتز  - Aگزیذ انزصی - سامانه سزمایش هوشمنذ 

گنجایش بسیار باال  - دستزسی بسیار سزیع به مواد غذایی پز مصزف -  درب 3- 35گالزی 

   Inverter Digitalکمپزسور  - Chiller Zoneمحفظه   - Platinium Zoneتکنولوصی 

 ماه124ضمانت کمپزسور  - A+ گزیذ انزصی 

دستزسی بسیار سزیع به مواد غذایی پز مصزف -  درب 3- 32گالزی 

    Chiller Zoneمحفظه   - Inverter Digitalکمپزسور  - Platinium Zoneتکنولوصی 

 ماه124ضمانت کمپزسور  - A+گزیذ انزصی 

(کلیه قیمت ها به ریال می باشد)مالیات بر ارزش افسوده در لیست قیمت اعمال گردیده است 

Gallery

COUNTER

 Cool Select Zoneمحفظه - سوپز مارکت خانگی  - 31کانتز 

 High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ  - NanoSilver Poly Technology فیلتز 

 با دکمه لمسیLCDصفحه نمایش  - Aگزیذ انزصی  - Smart Sensor سامانه منحصز بفزد 

NanoSilver Poly  Technologyفیلتز - سوپز مارکت خانگی  - 27کانتز 

  Smart Sensor سامانه منحصز بفزد 

 با دکمه لمسیLCDصفحه نمایش  - Aگزیذ انزصی  -High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ 

B
M

F
ن

  فریزر پایی
T

M
F

NEW MORANO   فریزر باال

 High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ  - 26یخچال فزیشر

 سانتیمتز دستگاه 82پهنای  - Dual Cooling Systemسیستم هوشمنذ سزمایش دوگانه 

A+گزیذ انزصی 

سیستم سزمایش هوشمنذ - High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ  - 27یخچال فزیشر

A+گزیذ انزصی -  محفظه جذاگانه نگهذاری میوه و سبشیجات 2 

سیستم هوشمنذ سزمایش دوگانه   - High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ  - 24یخچال فزیشر

Fresh Boxمحفظه  - Aکالس انزصی -  کشوی فزیشر 4

260

ی
ي ساید ارو پای

ساید با

NEW QUEEN

سیستم سزمایش هوشمنذ  - High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ -  تک درب  18  یخچال 

A+گزیذ انزصی  - Deodorizerفیلتز - سامانه طبقه تاشو 

 High Efficiencyکمپزسور نسل جذیذ - سیستم سزمایش هوشمنذ -  تک درب 18 فزیشر 

A+ گزیذ انزصی 

OPTIMA



 قیمت مصرف کنندهمشخصات محصولرنگمدلکد کاالظرفیتسري

20654SWM-842 
سفید

درب مشکی
70,959,000

20657SWM-843 
نقره ای

درب مشکی
72,267,000

20490SWD-820
سفید

درب مشکی 
66,054,000

20491SWD-821
نقره ای

درب مشکی
68,234,000

21464SWD-Octa C
سفید

درب مشکی 
63,765,000

21465SWD-Octa S
نقره ای

درب مشکی
65,945,000

21263SWD-471W50,794,000سفید

21264SWD-471C
سفید

درب کروم 
51,121,000

21265SWD-471S
نقره ای

درب تیتانیوم
51,993,000

21647SWD-164W43,491,000سفید

21648SWD-164C
سفید

درب کروم 
45,126,000

21649SWD-164S
نقره ای

درب کروم
45,344,000

21735SWD-260W43,491,000سفید

21736SWD-260C
سفید

درب کروم 
45,126,000

21737SWD-260S
نقره ای

درب کروم
45,344,000

21630SWD-151W 37,387,000سفید

21631SWD-151C
سفید

درب کروم 
38,477,000

21646SWD-151S
نقره ای 

درب کروم
40,112,000

21732SWD-250W37,387,000سفید

21733SWD-250C
سفید

درب کروم 
38,477,000

21734SWD-250S
نقره ای

درب کروم
40,112,000

21128SWD-126W55,154,000سفید

21129SWD-126S56,789,000نقره ای

21130SWD-126T57,334,000استیل

ی
شوی

ظرف

(کلیه ی قیمت ها به ریال میباشد).   مالیات بر ارزش افزوده در لیست قیمت اعمال شده است

. هزینه حمل بر عهده مشتری میباشد

 

- تکنولوژی نانوسیلور -   دور در دقیقه 1000خشک کن -   موتور تسمه ای  - A+گرید مصرف انرژی 

- هیتر سرامیکی  -  LEDصفحه نمایش - سیستم باالنس اتوماتیک البسه  - قفل ایمنی کودک 

تنظیم - پیش شستشو - برنامه شستشو لباس کودک جهت حساسیت زدایی -  سیستم عیب یاب خودکار 

شستشوی سریع- قابلیت تنظیم دور خشک کن -  درجه با توجه به برنامه انتخابی 95دما از  آب سرد تا 

 

-  تکنولوژی نانوسیلور  -   دور در دقیقه 800خشک کن -  موتور تسمه ای - Aگرید مصرف انرژی 

شستشوی اقتصادی- قفل ایمنی کودک - برنامه شستشو  16

برنامه 16- تکنولوژی نانوسیلور-  دور در دقیقه 800خشک کن - موتور تسمه ای  - Aگرید انرژی 

شستشوی اقتصادی- قفل ایمنی کودک - شستشو 

12
 نفره

-سیستم هوشمند کنترل نشتی آب -  برنامه اضافی4 برنامه اصلی شستشو و 6دارای  - A++گرید انرژی 

سبد - قابلیت شستشو با نصف ظرفیت - دارای جا پودری کشویی -  برنامه شستشوی میوه و سبزیجات 

 - LEDدارای صفحه نمایش -  ساعت 24 تا 1شستشوی تاخیری از - باالیی با قابلیت تنظیم ارتفاع 

سیستم عیب یاب هوشمند
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لیست قیمت محصوالت شوینده اسنوا
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- تکنولوژی نانوسیلور-  دور در دقیقه 1400خشک کن  - BLDCموتور دایرکت درایو  - A+++ -35%گرید انرژی 

 با LEDصفحه نمایش - درام الماسه نسل جدید -  قفل ایمنی کودک - سیستم حباب ساز - برنامه شستشو 14

ارتقاء کیفیت شستشو  با سیستم - سیستم عیب یاب خودکار -  سیستم باالنس اتوماتیک البسه - دکمه های لمسی 

Jet Wash  -  درب - آبکشی شرعی -  برنامه شستشوی لباس کودک جهت حساسیت زداییWash in 

Wash درجه با 95تنظیم دما از  آب سرد تا - پیش شستشو -   جهت اضافه نمودن لباس در حین عملیات شستشو 

شستشوی سریع- قابلیت تنظیم دور خشک کن - توجه به برنامه انتخابی 

O
C

T
A

- تکنولوژی نانوسیلور -  دور در دقیقه  1400خشک کن - موتور دایرکت درایو  - A+++ -35%گرید انرژی 

 - LEDصفحه نمایش - درام الماسه نسل جدید - قفل ایمنی کودک - سیستم حباب ساز - برنامه شستشو 14

 - Jet Washارتقاء کیفیت شستشوی با سیستم - سیستم عیب یاب خودکار -  سیستم باالنس اتوماتیک البسه 

 95تنظیم دما از  آب سرد تا - پیش شستشو - آبکشی شرعی-  برنامه شستشو لباس کودک جهت حساسیت زدایی 

شستشوی سریع- قابلیت تنظیم دور خشک کن - درجه با توجه به برنامه انتخابی 

 +
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- تکنولوژی نانوسیلور -  دور در دقیقه  1400خشک کن - موتور دایرکت درایو  - A+++ -35%گرید انرژی 

 با LEDصفحه نمایش - درام الماسه نسل جدید - قفل ایمنی کودک - سیستم حباب ساز - برنامه شستشو 14

ارتقاء کیفیت شستشوی با - سیستم عیب یاب خودکار -  سیستم باالنس اتوماتیک البسه - دکمه های لمسی 

- پیش شستشو - آبکشی شرعی-  برنامه شستشو لباس کودک جهت حساسیت زدایی  - Jet Washسیستم 

شستشوی سریع- قابلیت تنظیم دور خشک کن -  درجه با توجه به برنامه انتخابی 95تنظیم دما از  آب سرد تا 

ک  
ی اتوماتی

شوی
س

لبا
7  

کیلوگرم

- تکنولوژی نانوسیلور-  دور در دقیقه 1000خشک کن - موتور تسمه ای  - A+++گرید انرژی 

درام - قفل ایمنی کودک -  جاپودری دوحالته جهت استفاده از پودر یا مایع شوینده - برنامه شستشو 15

سیستم عیب یاب خودکار - سیستم باالنس اتوماتیک البسه  - LEDصفحه نمایش - الماسه نسل جدید 

 95تنظیم دما از  آب سرد تا - پیش شستشو - برنامه شستشوی لباس کودک جهت حساسیت زدایی -  

 دقیقه ای15شستشوی سریع - درجه با توجه به برنامه انتخابی 
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تکنولوژی-  دور در دقیقه 1000خشک کن - موتور تسمه ای  - A+گرید مصرف انرژی

صفحه نمایش - سیستم باالنس اتوماتیک البسه - قفل ایمنی کودک -  برنامه شستشو 10- نانوسیلور 

LED -  پیش - برنامه شستشوی لباس کودک جهت حساسیت زدایی - سیستم عیب یاب خودکار

- قابلیت تنظیم دور خشک کن -  درجه با توجه به برنامه انتخابی 95تنظیم دما از آب سرد تا - شستشو 

شستشوی سریع
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 قیمت مصرف کنندهمشخصات محصولرنگمدلکد کاالسريگروه

21650SGC5-611153,955,000نما استیل

21651SGC5-6112
سفید

با صفحه رویه استیل 
52,865,000

21676SGC5-612152,538,000تمام استیل

21677SGC5-6122
سفید

با صفحه رویه استیل 
51,448,000

21652SGC5-610147,306,000تمام استیل

21653SGC5-6102
سفید

با صفحه رویه استیل 
46,107,000

21654SGC5-312149,486,000تمام استیل

21655SGC5-312248,396,000سفید

21656SGC5-311145,017,000تمام استیل

21657SGC5-311243,927,000سفید

21658SGC5-310140,548,000تمام استیل

21659SGC5-310239,458,000سفید

21660SGC5-5101
نقره اي

با صفحه رویه استیل 
33,899,000

21661SGC5-510232,809,000سفید

21662SGC5-511142,837,000 تمام استیل

21663SGC5-511241,747,000سفید

21664SGC5-410138,368,000 تمام استیل

21665SGC5-410237,278,000سفید

21666SGC5-1101
نقره اي

با صفحه رویه استیل 
31,719,000

21667SGC5-110230,629,000سفید

-  آساى پاک شَ درٍى فر ETCلعاب - صفحِ کٌترل لوسی بسرگ ٍ قفل کَدک -  شعلِ 5

-دٍ شعلِ زهاًدار -  دهاسٌج دیجیتال ٍ اًدازُ گیری دقیق دهای فر 

 60*90*80ابعاد - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت با سطح ًرم -  في اًتقال حرارت داخل فر

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع- 

في اًتقال - دٍ شعلِ زهاًدار - صفحِ ًوایش لوسی بسرگ ٍ قفل کَدک -  شعلِ 5

ٍلَم ّای باکالیت -  آساى پاک شَ درٍى فر  درب فر ETCلعاب - حرارت داخل فر

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع - 60*90*80ابعاد - هقاٍم بِ حرارت 

لعاب سلف -  یک شعلِ زهاًدار - صفحِ ًوایش لوسی بسرگ ٍ قفل کَدک -  شعلِ 5

پایِ ّا با قابلیت  - 60*90*80ابعاد - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت - کلیي 

تٌظین ارتفاع

سنوا
ق گاز ا

اجا

لیست قیمت محصوالت اجاق گاز اسنوا

والنتینو
آدرینا

ٍلَم ّای باکالیت - یک شعلِ زهاًدار - صفحِ ًوایش لوسی ٍ قفل کَدک -  شعلِ 5

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع - 60*90*80ابعاد - هقاٍم بِ حرارت 

في اًتقال حرارت داخل فر - دهاسٌج عقربِ ای ٍ اًدازُ گیری دقیق دهای فر -  شعلِ 5

 - 60*90*80ابعاد - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت با سطح ًرم - سلف کلیي - 

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع

- فٌدک ٍ ترهَکَپل ساباف ایتالیا - سیستن سَخت رساًی کاهل ساباف ایتالیا -  شعلِ 5

لعاب - في اًتقال حرارت داخل فر -  دهاسٌج عقربِ ای ٍ اًدازُ گیری دقیق دهای فر 

ETC ابعاد - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت با سطح ًرم -  آساى پاک شَ درٍى فر

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع - 60*90*80

(کلیه قیمت ها به ریال می باشد). مالیات بر ارزش افسوده در لیست قیمت اعمال شده است

.هسینه حمل به عهده مشتري می باشد

رومینا

سلف - شعلِ زهاًدار - تایور دیجیتال - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت -  شعلِ 5 

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع - 60*90*80ابعاد - فٌدک اتَهاتیک - کلیي 

ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ - سلف کلیي -  شعلِ زهاًدار - تایور دیجیتال -  شعلِ 5

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع - 60*90*80ابعاد - فٌدک اتَهاتیک - حرارت 

 - 60*90*80ابعاد - تایور هکاًیکی - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت-  شعلِ 5

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع

آترینا
س

اورانو

 - 60*90*80ابعاد - تایور هکاًیکی - ٍلَم ّای باکالیت هقاٍم بِ حرارت -  شعلِ 5

پایِ ّا با قابلیت تٌظین ارتفاع



قیمت مصرف کننذهمشخصات محصولکذ مذلکذ کاالسایسگروه 

32"21459SLD-32SA12025,073,000

49"21378SLD-49SA12046,170,000

50"21379SLD-50SA12047,879,000

55"21380SLD-55SA12056,431,000

49"21368SLD-49S37BLDT2N46,170,000

55"21369 SLD-55S37BLDT2N56,431,000

S
m
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r
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E
D

50"21645SLD-50S44BLD

پردازودٌ ی چُار َستٍ ای / لابلیت اتصال بٍ ایىتروت  / 4.0کیفیت تصًیر دي مگا پیکسلتلًیسیًن ًَشمىد با سیستم عامل اودريید 

 Screen)ارتباط بدين سیم بٍ سایر دستگاٌ َا /  داخلی Wifiاتصال بٍ شبکٍ بی سیم از طریك / محاسباتی ي گرافیکی 

Mirroring) /  لابلیتMHL /  لابلیت داولًد ي وصب اپلیکیشه / لابلیت وصب کارت حافظٍ / َشت گیگابایت حافظٍ ی داخلی /

راَىمای الکتريویکی / ضبط تصايیر  / (DVBT2)گیرودٌ ی دیجیتال لًی داخلی / صدای فراگیر سًراود / ریمًت کىترل ًَشمىد 

طراحی بسیار زیبا / USB HD Divxدي يريدی  / HDMIسٍ يريدی / بروامٍ َا 

75,089,000

U
H

D
 S

M
A

R
T

55"20627SUD-55S100BLD

-4K)لابلیت ارتماء کیفیت تصًیر  / (HDR10)گسترٌ تصًیری پًیا  / (4K-Ultra HD)کیفیت تصًیر َشت مگا پیکسل 

Upscaling) /  پردازودٌ ی چُار َستٍ ای محاسباتی ي / لابلیت اتصال بٍ ایىتروت  / 5.0تلًیسیًن ًَشمىد با سیستم عامل اودريید

لابلیت  / (Screen Mirroring)ارتباط بدين سیم بٍ سایر دستگاٌ َا /  داخلی Wifiاتصال بٍ شبکٍ بی سیم از طریك / گرافیکی 

MHL /  پاول / لابلیت داولًد ي وصب اپلیکیشه / لابلیت وصب کارت حافظٍ / َشت گیگابایت حافظٍ ی داخلیIPS /  ریمًت

راَىمای الکتريویکی بروامٍ / ضبط تصايیر  / (DVBT2)گیرودٌ ی دیجیتال لًی داخلی / صدای فراگیر سًراود / کىترل ًَشمىد 

طراحی بسیار زیبا / USB HD Divxدي يريدی  / HDMIسٍ يريدی / َا 

78,103,000

(کلیه قیمت ها به ریال می باشذ  ). مالیات بر ارزش افسوده در لیست قیمت اعمال گردیذه است

. هسینه ی حمل به عهذه ی مشتری می باشذ

ليست قيمت محصوالت صوتی تصویری اسنوا

/ ضبط تصايیر/ (DVBT2)گیرودٌ دیجیتال لًی داخلی / ( می باشدVA ایىچ 50پاول ) IPSپاول / کیفیت تصًیر دي مگا پیکسل

صرفٍ / مگا دایىامیک کىتراست/  بري بٍ زمان/ USB HD Divxدي يريدی  /HDMIسٍ يريدی /راَىمای الکتريویکی بروامٍ َا

(MHL)لابلیت اتصال مًبایل ي تبلت بٍ تلًیسیًن از طریك کابل   (Save Energy)جًیی ًَشمىد مصرف برق 

L
E

D

راَىمای الکتريویکی بروامٍ / ضبط تصايیر/ (DVBT2)گیرودٌ دیجیتال لًی داخلی / IPSپاول / کیفیت تصًیر دي مگا پیکسل

صرفٍ جًیی ًَشمىد مصرف برق / مگا دایىامیک کىتراست/  بري بٍ زمان/ USB HD Divxیک يريدی  /HDMIسٍ يريدی /َا

(Save Energy)   لابلیت اتصال مًبایل ي تبلت بٍ تلًیسیًن از طریك کابل(MHL)

1 از 1صفحه 
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