
REFRIGERADOR SAMSUNG 
FRENCH DOOR 
4 PORTAS RF28HM

O French Door Samsung com 4 portas imponentes.

O French Door Samsung possui 
ampla capacidade interna, fácil 
acesso aos alimentos e  freezer 
em formato  de gaveta na parte 
inferior. O design moderno em 
combinação com o acabamento 
impecável em metal oferece 
uma solução sofisticada para  
a sua cozinha.

*Imagem meramente ilustrativa.



O verdadeiro French Door para a sua cozinha

Possui ampla capacidade interna, fácil acesso aos alimentos 
e freezer em formato de gaveta na parte inferior.

Controle independente de temperatura

A tecnologia Twin Cooling PlusTM utiliza dois sistemas de refrigeração:  
um para o freezer e outro para o refrigerador. Com essa inovação você controla 

a temperatura do freezer e do refrigerador de maneira independente.

DESIGN

Design Premium  
minimalista

A Gaveta Cool Select Zone  
tem altura exata ao de um 

balcão de cozinha, deixando o 
ambiente mais sofisticado  

e alinhado visualmente.

GAVETA COOL SELECT ZONE

Ampla gaveta independente 
com divisor inteligente

A gaveta Cool Select Zone  
é um compartimento 

independente no meio do 
refrigerador que facilita a  
forma como você refrigera  
e organiza seus alimentos  

e bebidas diferentes.

ORGANIZAÇÃO

Freezer espaçoso  
em formato gavetão

O freezer com 140 litros  
possui uma gaveta retrátil 

que facilita a organização dos 
alimentos congelados  

no espaço interno.

FACILIDADE

Puxadores largos  
fáceis de manejar

O puxador Easy Handle  
facilita a abertura das portas 

e gavetas do refrigerador 
oferecem maior praticidade  

e conforto no manuseio.

BENEFÍCIO DO TWIN COOLING

Duas unidades de refrigeração

Os alimentos ficam frescos por  
mais tempo e evita-se a troca de  
odores entre os compartimentos.

DIGITAL INVERTER

Mais economia, menos ruído

A tecnologia Digital Inverter oferece 
eficiência energética, menor nível de 

ruído e possui desempenho duradouro.

DURABILIDADE

Garantia extendida

A Samsung oferece  
garantia de 10 anos 

no compressor.

O FRENCH DOOR SAMSUNG COM 4 PORTAS IMPONENTES

TWIN COOLING PLUSTM



Um toque de sofisticação para a sua cozinha

Controle as funções do refrigerador através de um elegante 
display digital integrado ao dispenser de água e gelo.

FILTRO INTERNO

Filtro de água interno fácil de trocar

O filtro de água foi desenvolvido para uma troca prática sem 
a necessidade de assistência técnica. Uma luz indicativa 

localizada no painel acende de modo automático indicando 
quando o filtro precisa ser substituído. A troca é simples,  
basta girar no sentindo anti-horário para remover o filtro 

saturado e em seguida girar no sentido horário para travar.

SPACE MAX

Capacidade interna expandida

A tecnologia Space Max amplia  
a capacidade interna do refrigerador  

sem interferir nas dimensões  
externas do produto.

FILTRO DE ÁGUA

Prático dispenser externo  
de água e gelo

O dispenser possui uma altura 
perfeita para encaixar jarras e 
copos. Acesso fácil e rápido.

ILUMINAÇÃO DE LED

Iluminação LED elegante e econômica

O LED ilumina todos os cantos 
do refrigerador, oferecendo  
beleza e garantindo maior  

visibilidade em cada detalhe.

ICE MASTER

Eificiente fábrica de gelo

Compacta e poderosa,  
a fábrica de gelo Ice Master  

é capaz de produzir até  
4,5 kg de gelo por dia.

TECNOLOGIAS QUE FACILITAM O DIA



Desempenho
Selo Procel A

Consumo energético 70kw/h/mês

Capacidade

Total (Líq) 606L

Freezer (Líq) 140L

Refrigerador (Líq) 466L

Tecnologia de resfriamento Sistema Twin Cooling Plus™

Dimensões e peso

Dimensões do produto (LxAxP) 908 x 1777x 926mm

Altura sem dobradiça 1749mm

Profundidade sem puxador 864mm

Profundidade sem porta 748mm

Dimensões da embalagem (LxAxP) 972 x 1923 x 920mm

Peso líquido 160kg

Peso bruto 171kg

Refrigerador

Controle de umidade (gaveta de frutas e vegetais) Sim

Prateleiras (total) 5

Material das prateleiras Vidro temperado

Gavetas de frutas e vegetais 2

Compartimentos na porta 6

Fábrica de gelo Automática

Iluminação interna LED topo e laterais

Exterior

Água e gelo na porta Sim

Display LED

Puxadores Alumínio

Cor Inox

Material da porta Inox

Material do gabinete Aço carbono pintado

Freezer

Compartimentos na porta 1

Iluminação interna LED

Gavetas 2

Outras características
Alarme de porta aberta Sim

Filtro de água Removível

Ficha técnica

Imagens meramente ilustrativas.Algumas funções requerem conexão com a internet. Os produtos e serviços anunciados podem ser descontinuados. Mais informações em www.samsung.com.br.

Capitais e regiões metropolitanas SAC 4004 0000 Demais localidades 0800 124 421 www.samsung.com.br

Modelo

Código F28HMREDBSR/AZ RF28HMEDBSR/BZ

Voltagem 127V 220V

Refrigerador French Door Samsung 4 portas RF28HM Inox com 606L de 
capacidade,  Digital Inverter, Sistema exclusivo Twin Cooling Plus e 
gaveta Cool Select Zone com temperaturas reguláveis.

Descrição Online:




