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Mașină de spălat rufe
Există mașini de spălat rufe concepute după exigenţele cotidiene ale unei familii și în măsură să
satisfacă cele mai mari așteptări ale acestora. Sunt prevăzute cu o cuvă mare unde încap până
la 7 kg de rufe și cu numeroase funcţii menite să satisfacă toate exigenţele. Programele oferite
permit efectuarea unor spălări specifice precum îmbrăcămintea pentru nou-născuţi sau fibrele
fine. Design-ul ergonomic și programele inovative răspund oricărei exigenţe de confort. Datorită
motorului trifazic, mașinile de spălat rufe sunt silenţioase și oferă o mare libertate de utilizare,
sistemul de suspensii absoarbe solicitările cele mai puternice, iar materialele fonoabsorbante
fac mai silenţioasă chiar și centrifugarea. Masinile de spălat rufe Hotpoint-Ariston sunt
eficiente, silenţioase și întotdeauna atente la eficienţa energetică și la respectul faţă de mediu.
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Caracteristici Mașină de spălat rufe
PLUS

OPŢIUNI
FLEXIBILITATE DE ÎNCĂRCARE

SUPER WASH

Pentru a răspunde perfect exigenţelor de spălare a rufelor, zilnic dar și ale încărcăturilor mari, Hotpoint-Ariston
oferă o gamă completă de mașini de spălat. Având funcţii multiple și capacităţi de încărcare de 7 kg mașinile de
spălat Hotpoint-Ariston garantează întotdeauna rezultatul maxim.

PROGRAM

BABY

Super Wash este opţiunea ideală pentru cazul în care
avem de-a face cu pete foarte dificile. Cu ajutorul unui
modul de control electronic, mașina Hotpoint-Ariston
poate determina cu precizie maximă cantitatea și tipul
rufei și stabili dozarea adecvată de apă, temperatură și
numărul de rotaţii al cuvei pentru a garanta un rezultat
incredibil.

DELAY TIMER
Datorită optiunii Delay Timer este posibil să se
programeze pornirea spălării în orice moment al zilei,
chiar și dacă nu sunteţi acasă: timer-ul funcţionează
până la 24 ore de când a fost programată mașina de
spălat rufe.

STERILIZARE

Pentru a garanta o igienă absolută lucrurilor nounăscuţilor există un program ce oferă siguranţa unui
rezultat perfect chiar și la 40°. Ciclul prevede
utilizarea unei cantităţi mai mari de apă cu scopul
unei diluări perfecte a detergenţilor pe parcursul
spălării, optimizând astfel efectul aditivilor specifici
igienizanţi și clătind bine rufele, eliminând astfel orice
urmă de detergent din ţesături. Un respect total
pentru pielea și ţesăturile dvs.

WOOLMARK
PLATINUM CARE
Mașinile de spălat rufe Hotpoint-Ariston au obţinut
maxima recunoaștere “Woolmark Platinum Care”, din
partea companiei “The Woolmark Company” pentru
standardul calitativ ridicat, ceea ce permite spălarea,
chiar a ţesăturilor cele mai delicate, în mașina de
spălat, opţiune care, în trecut fusese total înlăturată.
Acum, citind doar recomandarea aflată pe eticheta
ţesăturilor din lână, respectiv: “A se spăla manual”,
puteţi simţi plăcerea de a spăla aceste articole la care
ţineţi atât de mult, folosind mașina de spălat rufe,
apreciind totodată rezultatul excepţional.

Este un program ce garantează rufe de o curăţenie și
o igienă absolute. Graţie unui ciclu de spălare ale cărui
faze sunt optimizate, prin utilizarea înălbitorului, a unei
temperaturi ridicate (90°) și a diverselor faze de
clătire nu mai este necesară tratarea manuală a
petelor și a bacteriilor, acestea fiind eliminate cu
rezultate optime.

CĂLCARE UȘOARĂ
Cu opţiunea specială Călcare ușoară mașina de spălat
Hotpoint-Ariston poate alege condiţiile optime de
spălare și centrifugare în funcţie de tipul de ţesătură.
Această funcţie reduce la minim șifonarea astfel încât
spălatul va fi o plăcere și călcatul mai ușor și mai rapid.

EXTRA CLĂTIRE
Nu se va găsi niciun reziduu de detergent care poate
deteriora rufele sau irita pielea dacă este foarte
sensibilă. Cu funcţia specială Extra clătire se poate
adăuga încă o etapă de clătire la program și toate
reziduurile de detergent vor fi eliminate.

MĂTASE
Acest program special a fost conceput pentru a spăla în
mașina de spălat, în totală siguranţă, și ţesăturile cele mai
delicate precum mătasea, vâscoza și chiar lenjeria
delicată, fără vreun pericol de a le deteriora. Mișcările
moderate ale cuvei și folosirea unei cantităţi mai mari de
apă, reduc la minim frecarea fibrelor, asigurând un rezultat
impecabil. Dar nu numai atât. O grijă specială este
acordată și fazei finale de spălare printr-o clătire
suplimentară, care asigură îndepărtarea oricărui reziduu
de detergent pentru a proteja și persoanele cu piele mai
sensibilă.

SUPER SILENT
Graţie motorului trifazat echipat cu un sistem de suspensii în măsură să absoarbă, de la cele mai mici zgomote până
la cele mai puternice, și cu materiale speciale fonoabsorbante, noile mașini de spălat rufe garantează o silenţiozitate
excepţională.

PROGRAM PENTRU
SPĂLARE NOCTURNĂ

MIX 15’
Este un program destinat persoanelor ce-și doresc
rufe curate într-un interval redus de timp: în doar 15
minute puteţi spăla rufe de diferite ţesături, cântărind
până la 1,5 kg, economisind astfel energie și timp.
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Un program de spălare specială care, prin
silenţiozitatea sa deosebită, poate fi pornit și
noaptea fără a deranja în vreun fel. Ciclul prevede
mișcări mai lente ale cuvei, înmuieri mai lungi și
oprirea apei în mașină, pentru a preveni șifonarea
ţesăturii. Fazele în mod normal mai zgomotoase,
precum centrifugarea și golirea, sunt amânate. Deși
durata este mai mare, performanţele de spălare
intră în clasa A pentru consumul energetic.
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Mașină de spălat rufe cu uscător, încorporabilă

Super Silent
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Mașină de spălat rufe încorporabilă

CAWD 129 EU

AWM 129 EU

• Mașină de spălat rufe cu uscător încorporabilă
• Capacitate de spălare 7 kg cu reglarea automata a
consumului în funcţie de încărcatură
• Capacitate de uscare 5 kg
• Super Silent
• Viteza de centrifugare reglabilă între 600-1200 rpm
• Reglare temperatură
• 16 programe de spălare din care programe speciale:
Woolmark Platinum Care, Sterilizare, Baby,
Spălare nocturnă, Mătase, Mix 15'
• 3 programe de uscare
• Opţiuni: Delay Timer 3-6-9 h, Super Wash, Extra Clătire
• Clasa eficienţei la spălare: A
• Clasa eficienţei energetice: B
• Clasa eficienţei la stoarcere: B

• Mașină de spălat rufe încorporabilă
• Capacitate de spălare 7 kg cu reglarea automata a
consumului în funcţie de încărcatură
• Super Silent
• Viteza de centrifugare reglabilă până în 1200 rpm
• Reglare temperatură
• 16 programe de spălare din care programe speciale:
Woolmark Platinum Care, Sterilizare, Baby,
Spălare nocturnă, Mătase, Mix 15'
• Opţiuni: Delay Timer 3-6-9-12 h, Super Wash, Extra Clătire,
Calcare ușoară
• Clasa eficienţei la spălare: A
• Clasa eficienţei energetice: A+
• Clasa eficienţei la stoarcere: B

Capacitate de
spălare, uscare

Capacitate
de spălare

Clasa eficienţei
energetice

Woolmark
Platinum Care

Super Silent

Capacitate de
spălare, uscare

Capacitate
de spălare

Clasa eficienţei
energetice

Woolmark
Platinum Care
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Mașină de spălat rufe
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Uscător

ARGD 149 K EU.R/HA

TCD 851 XB K EU

• Mașină de spălat rufe
• Display LCD
• Capacitate de spălare 8 kg cu reglare automata
a consumului în funcţie de încărcatură
• Super Silent
• Viteză de centrifugare reglabilă până în 1400 rpm
• Reglare temperatură
• 16 programe de spălare din care programe speciale:
Woolmark Platinum Care, Baby, Mix 15'
• Opţiuni: Delay Timer 1-24 h, Extra Clătire, Călcare ușoară
• Clasa eficienţei la spălare: A
• Clasa eficienţei energetice: A+
• Clasa eficienţei la stoarcere: B
• Dimensiuni (î x l x a): 85x59,5x60 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uscător cu condensator electronic
Display LCD
Vizualizare timp rămas până la sfârșitul ciclului de uscare
Vizualizare fază ciclu de uscare
3 nivele automate de uscare
Program special Woolmark Care Silver
Program special lenjerie de pat și articole de baie
Program special Călcare ușoară
Opţiune Încărcare la jumătate
Opţiune Delay Timer pentru programarea momentului
de pornire într-un interval cuprins între 1-24 h
Tambur de inox cu rotire bidirecţională alternativă
Capacitate maximă de uscare: 8 kg
Clasa eficienţei energetice: B
Dimensiuni (î x l x a): 85x59,5x58,4 cm
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Mașini de spălat rufe

Uscător

Model
Tipul produsului

ARGD 149 K EU.R
Mașină de spălat rufe

B

A+

A+

5,38
1,25

1,19

1,36

A

A

A

B

B

B

(rpm)
(kg)
(kg)

1200
7
5

1200
7

1400
8

(lt)
(lt)

60
98

70

69

(kWh)
(kWh)

250
1076

238

272

(lt)
(lt)
(min.)
(min.)

12000
19800
175
250

14000

13800

175

160

•

•

(h)

•
•
16

•
•
16
3
•
•
3-6-9
•

•

•
•
•
16
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-6-9-12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-24
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

* Performanţele de mai sus au fost obţinute folosind o capacitate de încărcare de
5 kg și un ciclu de spălare la o temperatură de 60ºC pentru rufe din bumbac.
** Este calculat pentru o familie de 4 persoane.
Informaţii furnizate în conformitate cu Directiva 94/2/CE.

•

Model
Funcţii principale
Programe de uscare automate
Tip afișaj
Vizualizare fază ciclu de uscare
Vizualizare timp rămas până la sfârșitul ciclului de uscare
Delay timer pentru întârzierea programului
Sistem antișifonare început/sfârșit program
Program Woolmark Silver Care
Program articole delicate
Program Împrospătare
Program Călcare ușoară
Buton Start
Buton avizare acustică la final ciclu uscare
Indicator rezervor de apă (plin)
Caracteristici structurale
Rotire bidirecţională alternativă a tamburului
Capacitate rezervor apă din condens
Modalitate de uscare
Funcţionare
Clasa eficienţei energetice, de la A (cel mai redus consum)
la G (cel mai ridicat)
Capacitate încărcare pentru ciclul de uscare maximă
BUMBAC
Capacitate încărcare pentru ciclul de uscare medie
BUMBAC
Capacitate încărcare pentru ciclul de uscare SINTETICE
Consumul energetic pentru ciclul de uscare maximă
BUMBAC
Consumul energetic pentru ciclul de uscare medie
BUMBAC
Consumul energetic pentru ciclul de uscare SINTETICE
Durata programului de uscare pentru ciclul de uscare
maximă BUMBAC
Durata programului de uscare pentru ciclul de uscare
medie BUMBAC
Durata programului de uscare pentru ciclul de uscare
SINTETICE
Nivel de zgomot
Culoare
Dimensiuni (Îxl x a)
Marcă de calitate

TCD 851 XB K EU

(ore)

(lt)

31
LCD
•
•
1-24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
CONDENSARE
B

(kg)
(kg)
(kg)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(min)
(min)
(min)
(dB(A))
(cm)

8
8
3
4,21
3,7
1,33
145
115
60
68
NEGRU
85x59,5x58,4
•

•
•
•
•
•

600 min.
595

77

160

570

min

.

820 - 900

545

820÷900

Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A
(cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate)
Consum de energie kWh/ciclu* spălare și uscare
Consum de energie kWh/ciclu* spălare și centrifugare
Clasa de eficienţă la spălare pe o scară de la A
(cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate)
Clasa de eficienţă de uscare pe o scară de la A
(cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate)
Viteza maximă de centrifugare
Capacitate de spălare
Capacitate de uscare
Consum de apă*
Spălare+centrifugare
Spălare+centrifugare+uscare
Consum de energie anual mediu**
Spălare+centrifugare
Spălare+centrifugare+uscare
Consum de apă anual mediu**
Spălare+centrifugare
Spălare+centrifugare+uscare
Durata ciclului de spălare
Durata ciclului de spălare + uscare
Caracteristici principale
Control electronic
Funcţii și performanţe
Super Silent
Reglare automată a consumurilor
Număr programe de spălare
Număr programe de uscare
Termostat reglabil
Cronometru pentru uscare
Delay Timer
Buton pentru reglarea vitezei de centrifugare
Buton pentru excludere centrifugare
Program Woolmark Platinum Care
Program special Mix 15'
Program pentru mătase și perdele
Program Sterilizare
Program Baby
Program Spălare Nocturnă
Optiune Super Wash
Buton Pornit/Oprit
Buton Anti-șifonare
Indicator luminos Pornit-Oprit
Indicator luminos la blocarea ușii
Caracteristici structurale
Sistem de autobalansare
Cuvă poliplex
Amortizoare speciale
Sistem de recuperare detergent
Marcă de calitate

AWM 129 (EU)
Mașină de spălat rufe

CAWD 129 (EU)
Mașină de spălat rufe
cu uscător

Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanţie pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.
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