Пет съвета за избор на хладилник

По-голям или по-малък? С фризер в горната или в долната част? Модерна или класическа
технология? В днешно време, когато купувате хладилник, възможностите са огромни. Как да не се
объркате от широката гама предложения и да изберете най-подходящото за Вас? Следващите 5
съвета може да Ви помогнат!

1. Видове хладилници и разположение на фризера
А. Фризер в горната част на хладилника. Хладилникът с
фризер в горната си част е най-популярният и
същевременно най-изгодният модел. Този вид
хладилник обикновено може да бъде адаптиран към
интериора и функционалността на почти всяко
помещение. Единственият недостатък е, че продуктите
на долните рафтове на хладилника са много ниско
разположени и тяхното изваждане е по-неудобно.
B. Фризер в долната част на хладилника. Този тип
хладилници обикновено са по-просторни и по-големи от
хладилниците с фризер в горната част, а също така
дават по-голяма свобода на дизайнерските решения,
както и възможност за индивидуално разполагане на рафтовете вътре. И тук недостатъкът е, че
трябва да се наведете, за да извадите продуктите от фризера.
C. Съседни отделения за фризер и хладилник. По-скъпият, но безспорно най-удобният вариант е
модел с успоредно разположени части на хладилника и фризера. И в двете отделения продуктите
ще бъдат ясно видими, а вратата ще се нуждае от по-малко място за отваряне, тъй като нейната
ширина е два пъти по-малка от тази на стандартния хладилник. Разбира се, това се отнася и за
рафтовете, така че едва ли в този хладилник ще можете да поставите голям тиган с дълга дръжка.

2. Размер и капацитет
Идеалният размер на хладилника в едно домакинство зависи от функционалността на вътрешното
разпределение, спецификата на помещението, в което ще се постави и капацитета на уреда.
Следващото най-важно нещо е големината на домакинството - колкото повече са членовете му,
толкова по-просторен е хладилникът:





1-2 души - 250-380 литра.
2-4 души - 350-530 литра.
5 и повече - 440 литра или повече.

Имайте предвид  Енергийната ефективност на хладилниците с капацитет под 250 литра
обикновено е много ниска. Ето защо, ако се колебаете и имате възможност - изберете по-голям
хладилник.

3. Обърнете внимание на етикета за енергийна ефективност
Когато купувате хладилник, не забравяйте да разгледате етикета за
енергийна ефективност – една разумна покупка ще Ви спести разходи в
дългосрочен план!
Между другото… - Знаете ли, че от 2021 г. много електрически уреди,
включително хладилниците, вече имат нов етикет за енергийна
ефективност? Ето накратко какви промени настъпиха:
Новият етикет използва унифицирана скала A-G за всички продукти.
Класовете с плюсове (A+++/А++/A+) отпадат. На етикета има QR код,
чрез който може да се получи допълнителна информация за модела от
продуктовата база данни на Европейската комисия. Промени има и в
пиктограмите, които информират за характеристиките на продуктите.
Вижте тук, за да научите повече!

4. Не само хладилник и фризер - допълнителни функции
Всеки от нас има различен начин на живот и изисквания към
хладилника. В наши дни, благодарение на развитието на технологиите,
хладилникът може да разполага с редица допълнителни функции, които значително ще опростят
ежедневието Ви.
Система за охлаждане на вода и машина за лед
Вграденият охладител за вода и генераторът за лед пестят
електроенергия, тъй като не се налага да отваряте вратата на
хладилника всеки път, когато искате да се насладите на изстудена
напитка. Имайте предвид обаче, че:




Ако в хладилника има инсталиран контейнер за вода, който
трябва сами да пълните, той заема много място - до 30%
от обема на хладилника. От друга страна обаче това
позволява да поставите електроуреда където искате, без
да се съобразявате с изходите за водопровода.
Система с директна връзка към водопровода предполага
допълнителни разходи за ВиК и филтри за пречистване на
водата.
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Рафтове и специални отделения за различни продукти
Какво ще се съхранява в хладилника зависи от Вашия начин на хранене и вкус. Най-важното е да
подредите храната по рафтовете и в отделенията така, че съдържанието на хладилника да е
видимо и да не се налага да изхвърляте храна, само защото е залежала, забравена в дъното на
рафта.






Чекмеджета за плодове и зеленчуци – хладилник с високо качество ще удължи значително
живота на плодовете и зеленчуците и ще ги запази по-дълго свежи.
Поставка за бутилки - металната поставка за бутилки ще бъде идеална за всички, които
обичат да се наслаждават на охладена лимонада, бяло вино или бира.
Отделение за млечни продукти - най-модерните хладилници може да бъдат оборудвани със
специални отделения за сирена. Температурата в тях е малко по-висока, но това не влияе
върху консистенцията на твърдите сирена.
Зона за бързо охлаждане - за разлика от отделението за сирена, температурата в това
отделение е значително по-ниска - близо е до нулата, което позволява съхраняването на
храни, като риба и месо за по-дълго време.

5. Някои практически съображения
Без значение колко убедителен може да бъде продавачът и колко привлекателно може да
изглежда хладилникът в магазина, изборът на този важен уред е от решаващо значение.
Разгледайте всеки детайл и не се страхувайте да задавате въпроси!







Врата. Преди да направите покупката се уверете, че височината на вратата е подходяща и
че тя се отваря по начин, който ще бъде най-удобен във вашата кухня. Не забравяйте, че е
много по-лесно да отворите вратата на хладилника в магазина, отколкото когато уредът е
свързан към електрическата мрежа.
Контрол на температурата. В идеалния случай температурите на хладилника и на фризера
трябва да могат да се регулират поотделно. Това е най-лесно при уреди с електронно
управление, в които температурата може да се настрои по електронен път, а не чрез ръчно
завъртане. Идеалните температури са: 5℃ (в хладилника) и -18℃ (във фризера).
Колела или крачета. Аспект, върху който трябва да обърнете внимание, ако се налага често
да местите хладилника или да почиствате под него.
Безопасност на децата. Малките ръчички са толкова непредсказуеми и любопитни… Затова
трябва да се вземат всички мерки за безопасност, за да се предпази детето от съдържащи
се в хладилника лекарства, стъкло, пластмаса и т.н.

Успех в търсенето на перфектния хладилник!
Източник: https://www.label2020.lv/jaunumi/5-padomi-ka-izveleties-piemerotako-ledusskapi/

