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Frigidere cu decongelare

Garnituri de cauciuc cu o 
tehnologie avansată 

Cu tehnologia avansată a 
garniturilor din cauciuc, puteți 
realiza o închidere excelentă a 
ușii frigiderului. Se evită astfel 
pierderea de energie și vă ajută 
să mențineți o temperatură 
constantă, cu o economie mare 
de energie.

Puțină gheață

Construcția speciala a tuturor 
frigiderelor Inventor, previne 
formarea gheții și din acest motiv 
nu mai necesită o dezghețare 
frecventă, contribuind astfel la o 
economie de timp și bani. Agentul 
frigorific din ambele camere, 
respectiv frigider și congelator, 
păstrează temperatura stabilă 
și previne o temperatură foarte 
scăzută și o formare frecventă de 
gheață.

Înaltă Clasă Energetică A+ & A++

Inventor investește atât în econo-
mia de energie cât și în protecția 
mediului. Aparatele cu o clasă 
energetică A++ pot asigura o 
economie de energie cu până la 
40% mai mare în comparație cu 
aparatele de clasa energetică A, 
în timp ce cu aparatele cu clasă 
energetică A+, asigură o econo-
mie de până la 20%.
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Frigidere Total Fără Gheață

Răcire uniformă la 360ο 

Design-ul special al ventilatorului 
și numeroasele orificii de aerisire, 
dispersează fluxul de aer uniform, 
menținând temperatura stabilă. 
Rafturile și lăzile forțează circu-
lația aerului și păstrează alimen-
tele cu ingredientele lor nutritive, 
proaspete  pentru o perioada mai 
lunga de timp.

Total Fără Gheață

Tehnologia Total Fără Gheață 
elimină formarea acesteia iar 
timpul de răcire este mult mai 
scurt, ceea ce se traduce printr-o 
performanță îmbunătățită și un 
ciclu de viață mai lung. 

Înaltă Clasă Energetică A+ & A++

Inventor investește atât în econo-
mia de energie cât și în protecția 
mediului. Aparatele cu o clasă 
energetică A++ pot asigura o 
economie de energie cu până la 
40% mai mare în comparație cu 
aparatele de clasa energetică A, 
în timp ce cu aparatele cu clasă 
energetică A+, asigură o econo-
mie de până la 20%.
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Frigidere gama Tender
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Total Fără Gheață
Tehnologia Total Fără Gheață elimină formarea acesteia iar timpul de răcire este mult mai scurt, ceea ce se traduce 
printr-o performanță îmbunătățită și un ciclu de viață mai lung.

Răcire uniformă la 360ο 

Design-ul special al ventilatorului și numeroasele orificii de aerisire, dispersează fluxul de aer uniform, menținând temperatura stabilă. 
Rafturile și lăzile forțează circulația aerului și păstrează alimentele cu ingredientele lor nutritive, proaspete  pentru o perioada mai 
lunga de timp.
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Frigidere gama  Tender Inox & Silver

Total Fără 
gheață

Răcire uniformă la 360ο Clasă Energetică
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Model INVMCB295AI INVMCB295INOX

Clasă Energetică A+ A+

Tip Răcire Total fără gheață Total fără gheață

Culoare Argintiu Inox

Capacitate netă totală (L) 295 295

Capacitate netă compartiment frigider (L) 219 219

Capacitate netă compartiment congelator (L) 76 76

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.880x595x630 1.880x595x630

Nivel de zgomot (dB(A)) 40 40

Control temperatură Digital Digital 

Ușă ușor reversibilă Da Da

Picioare ajustabile Da Da

Consum Energetic anual (kWh/an) 286 286

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 900 900

Clasă climaterică N/T N/T

Rafturi de sticla
Cu rafturile transparente puteți vizualiza alimentele din compartimentul de refrigerare, fără a le muta. Rafturile sunt foarte 
rezistente și permit spălarea, prevenind orice scurgere în compartimentul interior.

Iluminare cu tehnologie LED
Iluminatul pe bază de LED-uri are un consum redus și  
este uniform. Lămpile cu LED au ciclul de viață de 30 de 
ori mai mare în comparație cu lămpile convenționale, nu 
se încălzesc și permit păstrarea stabilă a temperaturii din 
interior.

Răcire rapidă
Funcția de Răcire Rapidă scade temperatura din 
compartimentul frigiderului pentru a evita creșterea 
acesteia lucru care poate afecta alimentele deja stocate.



08 Catalog Frigidere 2016

Frigider gama Tender Alb

Gheață puțină Garnituri de cauciuc cu 
o tehnologie avansată 

Clasă Energetică
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Model INVMCB278A2W

Clasă Energetică A++

Tip Răcire Dezghețare

Culoare Alb

Capacitate netă totală (L) 278

Capacitate netă compartiment frigider (L) 200

Capacitate netă compartiment congelator (L) 78

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.880x595x550

Nivel de zgomot (dB(A)) 38

Control temperatură Mecanic 

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum Energetic anual (kWh/an) 212

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 1.000

Clasă climaterică ST/N

Deschidere inteligentă a sertarului
Sertarele spațioase ale congelatorului se deschid complet, chiar și atunci când ușa este la 90o.

Gheață puțină
Construcția speciala a tuturor frigiderelor Inventor, previne 
formarea gheții și din acest motiv nu mai necesită o dezghețare 
frecventă, contribuind astfel la o economie de timp și bani. 
Agentul frigorific din ambele camere, respectiv frigider 
și congelator, păstrează temperatura stabilă și previne o 
temperatură foarte scăzută și o formare frecventă de gheață.

Iluminare cu tehnologie LED
Iluminatul pe bază de LED-uri are un consum redus și  este 
uniform. Lămpile cu LED au ciclul de viață de 30 de ori mai 
mare în comparație cu lămpile convenționale, nu se încălzesc 
și permit păstrarea stabilă a temperaturii din interior.
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Frigider cu doua uși din gama Fresh
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Iluminare cu tehnologie LED
Iluminatul pe bază de LED-uri are un consum redus și  este uniform. Lămpile cu LED au ciclul de viață de 30 de ori mai mare în 
comparație cu lămpile convenționale, nu se încălzesc și permit păstrarea stabilă a temperaturii din interior.

Fără gheață
Tehnologia Fără Gheață previne formarea acesteia în compartimentul frigiderului și scade nevoia de dezghețare.  

Ladă mare
Design-ul inteligent al lăzii, permite stocarea produselor alimentare, chiar și atunci când avem de a face cu produse foarte 
mari.
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Frigider cu doua uși din gama Fresh 344lt

Total Fără 
gheață

Răcire uniformă la 360ο Clasă Energetică
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Model INVHM344A

Clasă Energetică A+

Tip Răcire Total Fără Gheață

Culoare Alb

Capacitate netă totală (L) 344

Capacitate netă compartiment frigider (L) 267

Capacitate netă compartiment congelator (L) 77

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.700x600x650

Nivel de zgomot (dB(A)) 43

Control temperatură Digital 

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum Energetic anual (kWh/an) 292

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 1.100

Clasă climaterică ST/N

Lada proaspătă
Sertarele pentru carne și pește sunt proiectate inteligent, pentru a le menține în stare proaspătă și aromate. 

Sertar pentru ajustare umiditate
Datorită design-ului special, sertarul Hidro Box, păstrează 
fructele și legumele proaspete pentru o perioada dublă de 
timp. 

Iluminare cu tehnologie LED
Iluminatul pe bază de LED-uri are un consum redus și  este 
uniform. Lămpile cu LED au ciclul de viață de 30 de ori mai 
mare în comparație culămpile convenționale, nu se încălzesc 
și permit păstrarea stabilă a temperaturii din interior.
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Frigider cu doua uși din gama Fresh 240lt

Gheață puțină Garnituri de cauciuc cu 
o tehnologie avansată 

Clasă Energetică
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Model INVMS240A

Clasă Energetică A+

Tip Răcire Dezghețare

Culoare Argintiu

Capacitate netă totală (L) 240

Capacitate netă compartiment frigider (L) 41

Capacitate netă compartiment congelator (L) 199

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.590x550x550

Nivel de zgomot (db(A)) 42

Control temperatură Mecaic

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum energetic anual (kWh/an) 228

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 900

Clasă climaterică ST/N

Rafturi transparente
Rafturile cu o rezistență ridicată, fac posibilă spălarea și previn scurgerile din  interiorul frigiderului. 

Frigider de 4 Stele (****)
Performanță ridicată, economie de energie și un cost redus 
de funcționare.

Gheață puțină
Construcția speciala a tuturor frigiderelor Inventor, pre-
vine formarea gheții și din acest motiv nu mai necesită o 
dezghețare frecventă, contribuind astfel la o economie de 
timp și bani. Agentul frigorific din ambele camere, respectiv 
frigider și congelator, păstrează temperatura stabilă și pre-
vine o temperatură foarte scăzută și o formare frecventă de 
gheață.
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Puțină gheață Garnituri de cauciuc cu 
o tehnologie avansată 

Clasă Energetică

Frigider cu doua uși din gama Fresh 210lt - Negru
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Model INVMS210A BLACK

Clasă Energetică A+

Tip Răcire Dezghețare

Culoare Negru 

Capacitate netă totală (L) 207

Capacitate netă compartiment frigider (L) 166

Capacitate netă compartiment congelator (L) 41

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.430x550x550

Nivel zgomot (db(A)) 40

Control temperatură Mecanic

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum anual de energie (kWh/an) 170

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 900

Clasă climaterică ST/N

Rafturi pe uși
Rafturile de uși sunt suficient de mari iar designul lor special permite un flux de un aer adecvat, în scopul de a proteja și de a 
reține produsele alimentare la temperatura corespunzătoare. Ele au un panou armat în spate pentru o rezistență mai mare. 
Materialul plastic este durabil împotriva uzurii și rafturile sunt lavabile. Ele pot fi ușor îndepărtate și plasate înapoi la loc.

Suprafață netedă pentru o spălare ușoară
Suprafața specială a acestui aparat previne formarea de 
gheață și acumularea de praf. Oferă posibilitatea de spălare 
ușoară și rapidă.

Rafturi transparente
Rafturile cu o rezistență ridicată, fac posibilă spălarea și pre-
vin scurgerile din  interiorul frigiderului.
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Frigider cu doua uși din gama Fresh 207lt - Argintiu, Inox, Alb

Puțină gheață Garnituri de cauciuc cu 
o tehnologie avansată 

Clasă Energetică
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Model INVMS207A2G INVMS207A2I INVMS207AW

Clasă Energetică A++ A++ A+

Tip Răcire Dezghețare Dezghețare Dezghețare

Culoare Argintiu Inox Alb 

Capacitate netă totală (L) 207 207 207

Capacitate netă compartiment frigider (L) 41 41 166

Capacitate netă compartiment congelator (L) 166 166 41

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 1.430x550x550 1.430x550x550 1.430x550x550

Nivel de zgomot (dB(A)) 40 40 40

Control temperatură Mecanic Mecanic Mecanic

Ușă ușor reversibilă Da Da Da

Picioare ajustabile Da Da Da

Consum anul de energie (kWh/an) 170 170 217

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 900 900 900

Clasă climaterică ST/N ST/N ST/N

Frigider de 4 Stele (****)
Performanță ridicată, economie de energie și un cost redus de funcționare.

Design minimalist
Ușă cu iluminare, linii curate, un design modern și fermecător 
cu o luminozitate de neegalat. Noua serie de frigidere întru-
chipează eleganța și se potrivesc cu orice bucătărie chiar 
dacă este una clasică sau una cu un design modern.

Rafturi din plastic în compartimentul frigider
Rafturile din plastic permit spălarea și sunt foarte durabile la 
uzură. Ele pot fi ușor îndepărtate și plasate înapoi din nou.
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Mini Bar & Frigidere
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Frigider de 4 Stele (****)
Performanță ridicată, economie de energie și un cost redus de funcționare. 

Partea de sus detașabilă
Cu partea de sus demontabilă, puteți intra în aparat și să îl reglați cu ușurință sub un contor.

Nivel de zgomot redus
Datorită design-ului avansat, nivelul de zgomot este ținut la cel mai mic nivel în timpul funcționării. 



22 Catalog Frigidere 2016

Mini & Bar Frigidere 45lt - 67lt - 82lt - 93lt - 98lt

Puțină gheață Garnituri de cauciuc cu 
o tehnologie avansată 

Clasă Energetică



23 Catalog Frigidere 2016

Model INVMS45A2 INVMS67A INVHM82A INVMS93A BLACK INVMS98A2

Clasă Energetică A++  A+ A++  A+ A++

Tip Răcire Dezghețare Dezghețare Dezghețare Dezghețare Dezghețare

Culoare Argintiu Argintiu Inox Negru Argintiu

Capacitate netă totală (L) 45 67 82 93 98

Capacitate netă compartiment frigider (L) 45 67 82 93 14

Capacitate netă compartiment congelator (L) - - - - 84

Dimensiuni (ÎxlxA) (mm) 492x472x450 630x445x510 840x480x430 860x472x450 845x501x540

Nivel zgomot (dB(A)) 42 42 41 42 39

Temperatură control Mecanic Mecanic Mecanic Mecanic Mecanic

Ușă ușor reversibilă Da Da Da Da Da

Picioare ajustabile Da Da Da Da Da

Consum anual de energie (kWh/an) 84 109 84 109 131

Clasa climaterică ST/N T/ST/N/SN ST/N ST/N ST/N

Suprafață de inox
Suprafața specială Inox permite spălarea și este, de aseme-
nea, rezistentă la amprente și le estompează.

Rafturi transparente
Rafturile cu o rezistență ridicată, fac posibilă spălarea și pre-
vin scurgerile din  interiorul frigiderului.
 

Ușă ușor reversibilă 
Din cauza posibilității de deschidere a ușii atât pe dreapta cât 
și pe stânga, frigiderul se poate potrivi peste tot.

Iluminare cu tehnologie LED
Iluminatul pe bază de LED-uri are un consum redus și  este 
uniform. Lămpile cu LED au ciclul de viață de 30 de ori mai 
mare în comparație cu lămpile convenționale, nu se încălzesc 
și permit păstrarea stabilă a temperaturii din interior.
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Răcitoare de Vin gama Vino



25 Catalog Frigidere 2016

Controlul digital al temperaturii
Puteți regla temperatura, ușor și precis.

Ușa de sticla cu Filtru UV
Filtrul avansat UV, protejează vinurile și celălalte băuturi de lumina soarelui, și se asigură că vinul își păstrează gustul și aroma.

Iluminare cu tehnologie LED
Design-ul special al sistemului cu LED-uri de interior, asigură un consum mai mic de energie, în comparație cu cele convențio-
nale și asigură un iluminat uniform. Lămpile de LED asigură temperatura ideala pentru păstrarea vinului. 
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Model IW16BL

Clasă Energetică A

Tip Răcire Dezghețare

Culoare Negru cu ușă de sticlă

Capacitate netă totală (L) 49

Capacitate netă compartiment frigider (L) 49

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 490x470x450

Nivel de zgomot (dB(A)) 42

Panel Digital de ușă Nu

Control temperatură Mecanic

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum energetic anual (kWh/an) 135

Clasă Climaterică N

Vino

Nivel de zgomot redus Filtru de sticlă UV pentru
protecție de lumina soarelui

Clasă Energetică
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Model IW34BL

Clasă Energetică A

Tip Răcire Dezghețare

Culoare Negru cu ușă de sticlă

Capacitate netă totală (L) 93

Capacitate netă compartiment frigider (L) 93

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 842x490x440

Nivel de zgomot (dB(A)) 42

Panel Digital de ușă Da

Control temperatură Digital

Ușă ușor reversibilă Da

Picioare ajustabile Da

Consum energetic anual (kWh/an) 139

Clasă Climaterică N

Vino Plus

Nivel de zgomot redus Filtru de sticlă UV pentru
protecție de lumina soarelui

Clasă Energetică
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Congelatoare
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Deschidere inteligentă
Ușa se poate deschide și rămâne stabilă într-un interval de la unghi de 45° până la 75°.

Partea de sus detașabilă
Cu partea de sus demontabilă, puteți intra în aparat și să îl reglați cu ușurință sub un contor.

Coș detașabil
Depozitarea produselor alimentare în cantități mici se face foarte ușor.   



30 Catalog Frigidere 2016

Model INVMCF99A INVMCF142A INVMCF198A INVMCF295A INVMCF412A

Clasă Energetică A+ A+ A+ A+ A+

Tip Răcire Dezghețare Dezghețare Dezghețare Dezghețare Dezghețare

Culoare Alb Alb Alb Alb Alb

Capacitate netă totală (L) 99 142 198 295 412

Clasificare stele **** **** **** **** ****

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 850x565X523 850x730x523 850x945x523 850x1.115x645 865x1.424x720

Nivel de zgomot (dB(A)) 42 42 42 44 43

Control temperatură Mecanic Mecanic Mecanic Mecanic Mecanic

Picioare ajustabile Da Da Da Da Da

Consum anual de energie (kWh/an) 168 190 219 268 325

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 1.800 2.100 2.040 3.420 3.000

Clasă climaterică N/SN/ST/T N/SN/ST/T N/SN/ST/T N/SN/ST/T N/SN/ST/T

Lăzi frigorifice 99lt - 142lt - 198lt - 295lt - 412lt

Clasă Energetică Congelator de 4 Stele Autonomie mareNivel de zgomot redus
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Model INVMVF86A2 INVMVF157A2

Clasă Energetică Α++ Α++

Tip Răcire Dezghețare Dezghețare

Culoare Argintiu Argintiu

Capacitate netă totală (L) 86 157

Clasificare stele 845x553x574 1.420x550x550

Dimensiuni (ÎxLxA) (mm) 42 42

Nivel de zgomot (dB(A)) Mecanic Mecanic

Control temperatură Da Da

Picioare ajustabile Da Da

Consum anual de energie (kWh/an) 138 172

Timp maxim depozitare după o pană de curent (minute) 900 1.000

Clasă climaterică ST/N/SN SN/N/ST/T

Congelator Vertical 86lt - 157lt

Clasă Energetică Congelator de 4 Stele Autonomie mareNivel de zgomot redus
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