7 Merek Kulkas Side-by-Side yang Paling Populer di Pasaran
Kulkas kini menjadi perlengkapan rumah tangga yang penting. Konsumen pun bisa dengan bebas
memilih kulkas dengan desain dan fitur yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu jenis kulkas
yang bisa menjadi pilihan adalah kulkas tipe side-by-side, yaitu lemari pendingin yang dilengkapi
dengan dua pintu berdampingan.
Untuk sebuah keluarga beranggotakan antara tiga hingga lima orang, kulkas jenis side-by-side layak
menjadi pilihan. Kulkas jenis ini mempunyai kapasitas berkisar antara 500 hingga 600 liter.
Meskipun berukuran besar, kulkas jenis ini mempunyai daun pintu yang berukuran kecil, sehingga
tidak akan terlalu mengganggu saat ditempatkan di dapur. Dan jika dibandingkan dengan kulkas
standar dengan ruang pembeku (freezer) atas ataupun bawah, kulkas side-by-side memiliki fitur
yang jauh lebih canggih.
Di Indonesia, ada banyak pilihan kulkas side-by-side yang bisa dibawa pulang. Hampir setiap
produsen kulkas memproduksi jenis side-by-side. Nah, Kalau bingung ingin membeli dari produsen
yang mana, berikut ini adalah 7 merek kulkas side-by-side yang paling populer di pasaran.
1. Samsung RS554NRUA1J
Samsung mengeluarkan produk kulkas side-by-side yang diberi nama RS554NRUA1J. Kulkas
ini hadir dengan kapasitas mencapai 543 liter. Total volume tersebut dibagi menjadi 324
liter lemari pendingin (refrigerator) dan 201 liter lemari pembeku (freezer).
Tidak hanya mempunyai ukuran lemari pendingin yang luas, Samsung side-by-side ini juga
dilengkapi dengan teknologi pendukung yang mumpuni. Di antaranya adalah sistem Twin
Cooling Plus yang diklaim dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran, tanpa membuat es
krim membeku di saat yang bersamaan.
Kulkas ini juga mempunyai kemampuan pintar dalam mendeteksi kebiasaan para
penggunanya. Berkat keberadaan 9 sensor yang tersemat di dalamnya, kulkas ini memiliki
kemampuan menyesuaikan suhu dengan pola pemakaian. Selain itu, dengan optimasi Digital
Inverter Compressor yang mampu mengatur suhu secara konsisten tanpa proses
penghentian atau restart, kulkas ini terbukti dapat menekan konsumsi energi listrik hingga
24%.
Tidak ketinggalan, kulkas ini juga menyediakan fitur mini bar yang bisa memudahkan Anda
mengambil air minum tanpa harus membuka pintu kulkas, melainkan hanya dengan

membuka jendela kecil yang berada di bagian depan kulkas. Mini bar ini bisa pula dijadikan
rak tempat minum. Praktis bukan?
Mengenai harganya, di Indonesia, kulkas Samsung RS554NRUA1J ini ditawarkan dengan
harga sekitar Rp17.000,000,00.
2. LG GC-L207GSYV
Kalau kulkas side-by-side Samsung terlalu mahal untuk dompet Anda, ada pilihan lain dari LG
yang dibanderol dengan harga lebih murah, yaitu LG GC-L207GSYV. Adapun harga yang
ditawarkan adalah sekitar Rp14.700.000,00.
Memiliki harga lebih murah, bukan berarti kulkas side-by-side milik LG ini memiliki kualitas
yang lebih buruk. Kulkas ini bahkan punya kapasitas lebih besar dibandingkan dengan kulkas
side-by-side milik Samsung, yaitu mencapai 567 liter.
Lebih dari fasilitas yang ditawarkan oleh samsung side-by-side RS554NRUA1J, kulkas ini tidak
hanya dilengkapi dengan fitur water dispenser, namun juga ice dispenser pada bagian muka.
Dengan fitur tambahan ini, Anda tidak hanya dapat dapat langsung mengambil air dingin,
namun juga memperoleh es serut atau es batu, tanpa harus membuka pintu kulkas dan
hanya dengan satu sentuhan.
3. Midea HC-698GWBK
Opsi lebih ekonomis ditawarkan oleh produsen kulkas asal Cina, Midea dengan kode produk
HC-698GWBK.
Kulkas side-by-side dengan kapasitas bersih mencapai angka 537 liter ini bisa diperoleh di
pasaran dengan harga sebesar Rp11.000.000,00. Kendati harganya terbilang cukup murah,
namun kulkas Midea ini menawarkan fitur yang cukup lengkap. Cocok untuk keluarga kecil
dengan bujet yang terbatas yang ingin memiliki kulkas mewah.
Kulkas ini mempunyai bobot mencapai 115 kg dengan dimensi 90,2 x 75 x 176 cm. Pada
bagian depannya tersedia display LCD sebagai kontrol elektrik. Selain itu kulkas ini juga
dilengkapi dengan fungsi super freezing dan super cooling di dalamnya.
4. Panasonic NR-BS63XN1D

Perusahaan Jepang, Panasonic, juga tak ketinggalan dalam menawarkan produk kulkas sideby-side ke konsumen di Indonesia. Pilihan kulkas side-by-side milik Panasonic adalah
Panasonic NR-BS63XN1D.
Namun demikian, untuk mendapatkan kulkas mewah yang satu ini, Anda harus merogoh
kocek sangat dalam. Bagaimana tidak, harga kulkas ini mencapai angka Rp33.000.000,00.
Jauh lebih tinggi dibandingkan tiga pilihan sebelumnya.
Kulkas dengan dimensi 90,5 x 71 x 185 cm ini mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar
561 liter dan bobot seberat 119 kilogram.
Kulkas ini dilengkapi dengan teknologi sensor pintar Econavi yang bisa memprediksi pola
penggunaan kulkas sehari-harinya. Dengan teknologi tersebut, kulkas ini akan melakukan
pengontrolan suhu secara otomatis pada siang hari serta mengurangi performa pendinginan
saat malam hari. Fitur pengaturan suhu berbeda juga terdapat di bagian laci.
Kulkas ini juga dilengkapi dengan mini bar seperti yang dijumpai pada Samsung
RS554NRUA1J. Tak ketinggalan, Panasonic pun mendesain rak kulkas ini dengan daya tahan
yang tinggi, yaitu mampu menahan beban hingga 100 kg.
5. Electrolux ESE5300PD
Tidak mau kalah, Electrolux juga merilis kulkas side-by-side dengan kode produk ESE5300PD.
Kulkas ini ditawarkan dengan harga sekitar Rp11.000.000,00.
Kulkas ini hadir dengan kapasitas penyimpanan sebesar 537 liter. Fitur yang dimiliki oleh
kulkas side-by-side Electrolux ini juga cukup lengkap. Untuk memudahkan pemakaian, kulkas
ini menyediakan display kontrol elektronik berbasis layar sentuh. Tak hanya itu, terdapat
pula alarm pintu yang akan memberi tahu, apabila kulkas berada dalam kondisi terbuka
dalam waktu yang cukup lama. Cukup membantu bagi Anda yang punya kebiasaan sering
lupa.
Sama seperti produk kulkas keluaran Electrolux lainnya, tipe ESE5300PD ini juga memiliki
fitur penghemat energi yang disebut Holiday Mode. Mode ini bisa digunakan pada saat Anda
bersama keluarga tengah bepergian dan meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu.
Dijamin, tagihan listrik tidak akan membengkak.
6. Hitachi R-S80GPGD2

Kalau dari Hitachi, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli kulkas side-by-side RS80GPGD2.
Dari harganya, kulkas ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar
Rp25.000.000,00. Namun demikian Hitachi memberikan jaminan perlindungan makanan
tetap awet jika disimpan di dalam kulkas side-by-side produksinya. Selain itu, melalui
teknologi nano filter, Hitachi menjamin bahwa bau yang ada di dalam kulkas tidak akan
saling bercampur.
Kulkas yang mempunyai kapasitas total mencapai 589 liter ini punya bobot yang cukup
ringan jika dibandingkan dengan kulkas sejenis lainnya, yaitu hanya 90 kg.
Di bagian depan, Anda juga akan bisa menemukan dispenser untuk es batu, es serut,
ataupun air dingin. Ringkas, tanpa perlu membuka pintu kulkas.
7. SHARP SJ-IF90PB-SL
Terakhir adalah kulkas SHARP SJ-IF90PB-SL yang ditawarkan di Indonesia dengan banderol
sekitar Rp15.000.000,00. Kulkas yang satu ini memiliki tampilan desain yang lebih istimewa
jika dibandingkan enam pilihan kulkas side-by-side yang telah disebutkan di atas. Kalau yang
lain memiliki dua pintu, kulkas SHARP ini hadir dengan desain empat pintu.
Meski disebut dengan desain side-by-side, namun tampilan kulkas ini lebih mirip dengan
model kulkas french door. Bagaimana tidak, kulkas SHARP ini punya lemari pendingin yang
lebar dan tanpa sekat pada bagian tengah. Jadi bisa menyimpan berbagai jenis makanan
berukuran besar di dalamnya. Selain itu, ada pula lemari pembeku yang terletak pada bagian
bawah.
Dengan adanya 7 pilihan kulkas side-by-side tersebut di atas, Anda tentu tidak akan kebingungan lagi
dalam memilih kulkas yang tepat untuk keluarga. Selamat belanja!

