
REFRIGERATORS & FREEZERS
RANGECooling
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Everyone knows, you can’t go wrong 
buying American. The reason is 
simple; for over a hundred years, 
American manufacturers focused 
all their efforts on building strong, 
sturdy and reliable products. With 
100% passion and zero compromise, 
this dedication to craft has made 
American brands household names 
around the world. And at the forefront 
of those American brands is Frigidaire. 

Placing the American family at the 
center of all they did is what led 
to this focus on quality. Frigidaire 
knew that their products were the 
essentials that all family homes would 
be built around and they took that 
responsibility very seriously. Through 
innovation, dedication to craft and 
an all American can-do-attitude, 
Frigidaire became synonymous 
with longevity and reliability, which 
put it at the forefront of American 
brands and a symbol for American 
manufacturing quality. 
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In the past 100 years, we are proud to have 
become the true, everyday home brand that 
real families rely on by putting truly helpful 
innovations within reach.

FRIGIDAIRE IS 
PASSIONATE 
ABOUT MAKING IT 
EASIER FOR ALL 
FAMILIES TO LIVE 
A LITTLE BETTER 
EVERY DAY. 

Passionate
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We have always taken pride 
in our innovative spirit, from 
inventing the first home 
refrigerator to continuously 
providing the essential 
household products to help 
you overcome the challenges 
in each day. Which means 
hassle-free, seamless 
products that save time, give 
great results and put a smile 
on your face every single day. 

5Brand Vision



REFRIGERATOR

Key Features
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Store more of your 
favorites with our 
large 566L capacity 
refrigerators to 
accommodate the 
ever-growing family.

LARGER  
THAN LIFE

Keep the temperature 
in your fridge 
consistent to save 
energy, whilst keeping 
food and drinks fresh.

NUTRIFRESH 
INVERTER 
COMPRESSOR

Keep your food fresh 
with our variable speed 
compressor that reacts 
quickly to temperature 
fluctuations and 
constantly circulates 
cold air throughout 
the fresh food 
compartment.

EVENTEMP 
COOLING 
SYSTEM
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PROFESSIONAL DESIGN
Show-Stopping
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The most intuitive refrigeration 
and freezers that are made in 
the USA. Keeping your treats 

frozen and drinks ice cold. The 
perfect fit for any household.

9Overview
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718 x 827 x 1822 mm (WxDxH) 718 x 827 x 1822 mm (WxDxH)

SINGLE DOOR 
FREESTANDING 
REFRIGERATOR

SINGLE DOOR 
FREESTANDING 
REFRIGERATOR

Stainless Steel White

11Refrigerators



FREEZER

Key Features
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Monitor the ideal 
environment of your 
frozen foods with our 
audible temperature 
alarm that alerts you if 
the door is left open or 
temperature rises. 

DOOR AJAR 
& HIGH TEMP 
ALARM

Never waste time 
chipping away ice in 
your freezer again with 
our frost-free design 
that does work for you.

FROST FREE 
SYSTEM

Reduce freezer burn 
with our variable speed 
compressor that reacts 
quickly to temperature 
fluctuations and 
constantly circulates 
cold air throughout the 
freezer compartment.

EVENTEMP 
COOLING 
SYSTEM
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718 x 827 x 1822 mm (WxDxH) 718 x 827 x 1822 mm (WxDxH)

SINGLE DOOR 
FREESTANDING 
FREEZER

SINGLE DOOR 
FREESTANDING 
FREEZER

Stainless Steel White
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SINGLE DOOR  
FREESTANDING 

FREEZER

SINGLE DOOR  
FREESTANDING
REFRIGERATOR

SINGLE DOOR  
FREESTANDING 

FREEZER

SINGLE DOOR  
FREESTANDING 
REFRIGERATOR

CATEGORY
CABINET

REFRIGERATOR
CABINET

REFRIGERATOR
CABINET
FREEZER

CABINET
FREEZER

FEATURES

NUTRIFRESH INVERTER NUTRIFRESH INVERTER NUTRIFRESH INVERTER NUTRIFRESH INVERTER

INVERTER COMPRESSOR INVERTER COMPRESSOR INVERTER COMPRESSOR INVERTER COMPRESSOR

EVEN TEMP  
COOLING SYSTEM

EVEN TEMP  
COOLING SYSTEM

EVEN TEMP  
COOLING SYSTEM

EVEN TEMP  
COOLING SYSTEM

POWER OUTAGE  
ASSURANCE

POWER OUTAGE  
ASSURANCE

POWER OUTAGE  
ASSURANCE

POWER OUTAGE  
ASSURANCE

AUTO-CLOSE DOORS AUTO-CLOSE DOORS AUTO-CLOSE DOORS AUTO-CLOSE DOORS

FROST FREE DESIGN FROST FREE DESIGN FROST FREE DESIGN FROST FREE DESIGN

DOOR AJAR & HIGH  
TEMP ALARM

DOOR AJAR & HIGH  
TEMP ALARM

DOOR AJAR & HIGH  
TEMP ALARM

DOOR AJAR & HIGH  
TEMP ALARM

POWER
220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ

ORIGIN USA USA USA USA

CAPACITY 566.3 L 566.3 L 566.3 L 566.3 L

DOOR FINISH STAINLESS STEEL WHITE STAINLESS STEEL WHITE

DIMENSIONS 
(WXDXH)

827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM

WEIGHT
NET: 74 KG

GROSS: 80 KG
NET: 74 KG

GROSS: 80 KG
NET: 74 KG

GROSS: 80 KG
NET: 74 KG

GROSS: 80 KG

Specifications16



 مجمد بباب واحد
منفصل

ثالجة بباب واحد
منفصلة

 مجمد بباب واحد
منفصل

ثالجة بباب واحد
منفصلة

 مجمد للتركيب في
الخزانة

 مجمد للتركيب في
الخزانة

ثالجة
للتركيب في الخزانة

ثالجة
للتركيب في الخزانة الفئة

NUTRIFRESH ضاغط NUTRIFRESH ضاغط NUTRIFRESH ضاغط NUTRIFRESH ضاغط

المزايا

ل ضاغط محوِّ ل ضاغط محوِّ ل ضاغط محوِّ ل ضاغط محوِّ

EVENTEMP نظام تبريد EVENTEMP نظام تبريد EVENTEMP نظام تبريد EVENTEMP نظام تبريد

 تأمين ضد انقطاع التيار
الكهربائي

 تأمين ضد انقطاع التيار
الكهربائي

 تأمين ضد انقطاع التيار
الكهربائي

 تأمين ضد انقطاع التيار
الكهربائي

أبواب ذاتية الغلق أبواب ذاتية الغلق أبواب ذاتية الغلق أبواب ذاتية الغلق

ن  تصميم مانع لتكوُّ
الثلج

ن  تصميم مانع لتكوُّ
الثلج

ن  تصميم مانع لتكوُّ
الثلج

ن  تصميم مانع لتكوُّ
الثلج

 إنذار عدم إحكام غلق الباب
وارتفاع درجة الحرارة

 إنذار عدم إحكام غلق الباب
وارتفاع درجة الحرارة

 إنذار عدم إحكام غلق الباب
وارتفاع درجة الحرارة

 إنذار عدم إحكام غلق الباب
وارتفاع درجة الحرارة

220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ

220-240V
50/60HZ الطاقة

 الواليات المتحدة
األمريكية

 الواليات المتحدة
األمريكية

 الواليات المتحدة
األمريكية

 الواليات المتحدة
األمريكية بلد المنشأ

566.3 L 566.3 L 566.3 L 566.3 L السعة

أبيض فوالذ مقاوم للصدأ أبيض فوالذ مقاوم للصدأ تصميم الباب

827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM 827 X 718 X 1822 MM
األبعاد

)عرض × عمق × ارتفاع(

NET: 74 KG
GROSS: 80 KG

NET: 74 KG
GROSS: 80 KG

NET: 74 KG
GROSS: 80 KG

NET: 74 KG
GROSS: 80 KG الوزن

المواصفات17
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718 x 827 x 1822 mm (WxDxH) 718 x 827 x 1822 mm (WxDxH)

من الفوالذ المقاوم 
للصدأ

باللون األبيض

مجمد بباب واحد 
منفصل

مجمد بباب واحد 
منفصل
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حافظ على أفضل بيئة 

ألطعمتك المجمدة مع اإلنذار 

الصوتي الذي ينبهك في حالة 

عدم إحكام غلق الباب أو 

ارتفاع درجة الحرارة.

 إنذار عدم إحكام
 غلق الباب

 وارتفاع درجة
الحرارة

يمكن اآلن توفير الوقت 

المهدر على كشط الثلج 

المتراكم في مجمدك مع 

ن الثلج  تصميمنا المانع لتكوُّ

الذي نقدمه لك خصيًصا.

ن  نظام منع تكوُّ
الثلج

تجنب تبقع األطعمة المجمدة 

مع الضاغط متغير السرعة 

الذي يستجيب سريًعا لتغيرات 

درجة الحرارة ويعمل باستمرار 

على توزيع الهواء البارد في 

زوايا أدراج المجمد.

نظام تبريد
EVENTEMP

20 مجمد



أهم مزايا
المجمدات
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718 x 827 x 1822 mm (WxDxH) 718 x 827 x 1822 mm (WxDxH)

من الفوالذ المقاوم 
للصدأ

باللون األبيض

ثالجة بباب واحد
منفصلة

ثالجة بباب واحد
منفصلة

22 ثالجات
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مجموعتنا تتطور مع تطور األسرة الحديثة 
اليوم، بحيث تجمع بين الشكل المضمون 
وتتمتع بالمزايا العملية. ثالجات ومجمدات 
األكثر بديهية، مصنوعة في الواليات المتحدة 
األمريكية، تحافظ على طعامك مجمدا 
ومشروباتك باردة. الخيار األمثل ألي منزل.

24 نظرة عامة



ليس له مثيل
تصميم احترافي
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احفظ المزيد من أطعمتك 

المفضلة مع ثالجاتنا ذات 

السعة الهائلة التي تبلغ 566 

لتًرا والتي تالئم األسر متزايدة 

األفراد.

 سعة ليس لها
مثيل

حافظ على ثبات درجة حرارة 

ثالجتك لتوفير الطاقة، 

وكذلك إبقاء األطعمة 

والمشروبات طازجة.

ل   ضاغط  محوِّ
NUTRIFRESH

استمتع بأطعمة طازجة 

طوال الوقت مع الضاغط 

متغير السرعة الذي يستجيب 

سريًعا لتغيرات درجة الحرارة 

ويعمل باستمرار على توزيع 

الهواء البارد في زوايا أدراج 

األطعمة الطازجة.

نظام تبريد
EVENTEMP

26 ثالجات



اهم مزايا
الثالجات
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دائًما ما نفخر بروح االبتكار التي 
نتحلى بها، بدًءا من تصميم أول 
ثالجة منزلية ووصوًلا إلى توفير 

المنتجات المنزلية األساسية 
لمساعدتك على مواجهة تحديات 

الحياة اليومية. وهذا يعني أننا نقدم 
منتجات مرنة سهلة االستخدام 

توفر الوقت وتوفر نتائج رائعة تسعد 
بها كل يوم.

28 رؤية العالمة التجارية



نفخر بكوننا العالمة التجارية الرائدة -طوال 100 عام 
ماضية- لألجهزة المنزلية التي تعتمد عليها األسر عن 

طريق إتاحة ابتكارات تلبي كافة االحتياجات.

فريجيدير تهتم 
في المقام األول

بتيسير التمتع 
بمستوى معيشي 

أفضل لجميع األسر
 كل يوم.

مجموعة التبريد29



الجميع يعرفون قيمة المنتجات األمريكية. 
وذلك ببساطة ألن المصنِّعين األمريكيين 

ركزوا كافة جهودهم على مدى قرن من 
الزمن على تصنيع منتجات متينة وشديدة 

التحمل يمكن االعتماد عليها. وألن هذا 
التفاني في الصناعة يعتمد بالكامل على 

الشغف والحماس بدون أدنى قدر من التنازل، 
فإنه قد أدى إلى تحويل العالمات التجارية 

األمريكية إلى أسماء معروفة على مستوى 
العالم. وتتربع فريجيدير على قمة قائمة 

العالمات التجارية األمريكية.

ويرجع هذا التركيز على الجودة إلى تنفيذ 
جميع األعمال بما يلبي احتياجات األسر 

األمريكية. فقد كان فريق فريجيدير على 
دراية بمدى أهمية منتجاته لدى األسر 

األمريكية واعتماد الجميع عليها، وقد تحمل 
أفراد الفريق تلك المسؤولية بمنتهى الجدية. 

ومن خالل االبتكار والتفاني في الصناعة 
واإلمكانات األمريكية الفائقة، أصبح اسم

فريجيدير مرتبًطا بالمنتجات طويلة العمر 
الموثوق فيها، مما جعلها في طليعة 

العالمات التجارية األمريكية ورمًزا لجودة 
التصنيع األمريكية.

30 نشأة العالمة التجارية
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تشكيلةمجموعة
ثالجات ومجمدات


