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IDEILE NOASTRE 

PENTRU CASA TA.

Hotpoint-Ariston a îmbunătăţit experienţa casnică a milioane de familii 

din întreaga Europă cu gama sa de produse de înaltă tehnologie, pe 

care te poţi baza pentru a obţine rezultate excelente.

Studiile şi cercetările au demonstrat clar că talentul înnăscut pentru 

inovaţie şi dezvoltare este recunoscut de consumatori, în ceea 

ce priveşte ADN-ul mărcii Hotpoint. Întrucât aceste calităţi vor fi 

elementele cheie pentru viitorul nostru, am hotărât să ne denumim 

Hotpoint de acum încolo.

Este un nume care ne reprezintă pe deplin valorile. Căutarea eficienţei: 

performanţă care întrece toate aşteptările, şi rezultate excelente. 

Inteligenţă, cu înţelesul de dezvoltare continuă de soluţii inovatoare 

care poate face diferenţa în viaţa de zi cu zi. Un stil sofisticat, care poate 

redefini continuu graniţele dintre ergonomie şi design.

Hotpoint. Ideile noastre  pentru casa ta.

hotpoint.ro

3



Pentru electrocasnicele sale de nouă generaţie, Hotpoint a implementat High Definition Technology, o abordare 

tehnologică panoramică, care asigură o înaltă performanţă în orice domeniu. Dezvoltarea şi implementarea unor 

tehnologii de avangardă, precum şi atenţia constantă acordată reducerii consumului contribuie la obţinerea unor 

rezultate eficiente şi permit atingerea unor performanţe ridicate. Motoare mai performante, silenţioase şi capabile să 

reducă consumul, dispozitive de control electronic pentru monitorizarea şi eficientizarea funcţiilor, programe specifice 

pentru gestionarea eficientă a oricăror cerinţe şi un design care îmbină estetica şi ergonomia, toate acestea fac din 

conceptul High Definition Technology un mod avansat de a înţelege electrocasnicele.

Filozofia spălării şi uscării de înaltă precizie abordată de Aqualtis se sprijină pe o bază tehnologică solidă şi inovatoare, 

ce stă drept mărturie excelenţei atinse de maşina de spălat rufe, de maşina de spălat cu uscător şi de uscătoarele 

de rufe în tratarea rufelor, prelungind durata de viaţă a fibrelor şi lăsând ţesăturile curate, moi şi în perfectă formă.

TEHNOLOGIE DE 

ÎNALTĂ PRECIZIE

EXCELENŢĂ ÎN TRATAREA RUFELOR COLORATE

Una din specialităţile gamei Aqualtis este protecţia culorilor. Maşinile de spălat precum şi maşinile de 

spălat cu uscător sunt dotate cu programe specializate în tratarea rufelor colorate, albe şi închise la 

culoare, ale căror culori le protejează, îndepărtând în mod eficient murdăria şi petele şi uscând delicat 

ţesăturile. Astfel, rufele albe nu se îngălbenesc, rufele închise la culoare rămân strălucitoare iar culorile 

deschise îşi păstrează vitalitatea chiar şi după multe spălări.

MAI BLÂND DECÂT O SPĂLARE MANUALĂ

Aqualtis este de neegalat chiar şi în ceea ce priveşte tratarea rufelor foarte delicate, întrucât ştie să 

trateze fibrele cele mai pretențioase cu maximă delicateţe, evitând degradarea acestora şi asigurând o 

curăţarea profundă şi păstrarea intactă a fibrelor. 

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME

La electrocasnicele Aqualtis nu putea lipsi ciclul ANTIALEGIC proiectat pentru maşinile de spălat, pentru 

maşinile de spălat cu uscător şi pentru uscătoarele de rufe, reducând şi eliminând majoritatea alergenilor, 

fără a deteriora fibrele.

CULORI PERFECTE
HYDRO TERMAL TECH

ACȚIUNE ANTIALERGICĂ
CICLU ANTIALERGIC

TRATAMENT DELICAT AL FIBRELOR
PALETE CU DESIGN ONDULAT IN INTERIORUL CUVEI
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Hotpoint a dotat gama Aqualtis cu noi caracteristici tehnice avansate, capabile să protejeze în mod 

specific culorile, asigurând rufelor albe, celor deschise la culoare şi celor închise la culoare tratamente 

dedicate, care menţin în timp luminozitatea şi densitatea acestora. Noua cuvă HydroThermal Tech este 

concepută pentru a menţine temperatura mereu constantă în interiorul tamburului, evitând variaţiile de 

temperatură care pot grăbi îngălbenirea rufelor albe şi decolorarea prematură a culorilor închise.

Tehnologia inovatoare HydroThermal Tech, graţie fi brei de sticlă şi noului design al fundului cuvei permite un control automat constant al 
temperaturii în interiorul tamburului, păstrând culorile originale ce strălucesc timp îndelungat.

CICLU RUFE ALBE

Maşina de spălat şi maşina de spălat cu uscător Aqualtis ştiu cum să aibă grijă de rufele albe, spălându-le eficient, fără ca acestea 

să se îngălbenească. Utilizarea tehnologiei Aqualtis la rufele albe înseamnă a împiedica ca variaţiile necontrolate de temperatură 

din timpul spălării să grăbească uzarea acestora. Astfel, în timpul ciclului special pentru rufe albe, bio-faza specială iniţială la 40°, 

menţinerea ulterioară a temperaturii la 60°, împreună cu acţiunea mecanică energică a tamburului îndepărtează în mod eficient 

murdăria de pe fibre, prevenind uzarea ţesăturilor.

CICLU RUFE COLORATE

Masajul delicat aplicat fibrelor şi schimbarea atentă a temperaturii şi acţiunii mecanice a tamburului, în timpul fazelor de spălare, fac 

mai sigur şi mai eficient tratamentul ţesăturilor colorate. Mişcarea tamburului este studiată pentru a respecta ţesăturile, iar controlul 

constant al variaţiilor de temperatură evită pierderea strălucirii culorilor, asigurând în acelaşi timp o îndepărtare eficientă a petelor.

CICLU RUFE NEGRE

Aqualtis ştie faptul că articolele negre şi închise la culoare suferă de pe urma spălărilor prea agresive, care determină decolorarea acestora 

după numai câteva spălări. Noile maşini de spălat şi cele cu uscător evită opacizarea culorilor închise, întrucât ciclul dedicat acestora ştie 

să le protejeze. Astfel, acţiunea mecanică a tamburului este programată pentru a fi mai delicată şi a nu deteriora rufele. Rezultatul este 

menţinerea integrităţii culorilor, îndepărtarea şi curăţarea perfectă a rufelor.

FĂRĂ

DISPERSIE

A CĂLDURII

EXCELENŢĂ ÎN TRATAREA 
RUFELOR COLORATE.

CICLU ULTRADELICATE

Spălarea celor mai delicate ţesături fără a deteriora fibrele 

sau aplicaţiile este acum posibilă, datorită ciclului pentru rufe 

ultradelicate Aqualtis.

Articolele cu paiete sau cristale Swarovski sunt tratate cu un 

program specific care protejează fibrele, curăţând cu delicateţe 

şi îndepărtând eficient murdăria.

Ciclul pentru Rufe ultradelicate este perfect pentru spălarea 

chiar şi a articolelor din pluş, fără a modifica caracteristicile 

acestora şi lăsându-le moi şi curate.

MAI DELICAT DECÂT

O SPĂLARE MANUALĂ

WOOLMARK PLATINUM CARE, UN TRATAMENT 

EXCLUSIV REGENERANT.
Noile maşini de spălat şi maşini de spălat cu uscător Aqualtis au obţinut calificativul 

Woolmark Platinum Care, certificarea maximă acordată de către The Woolmark 

Company, pentru eficacitatea ciclului lor special pentru lână. Datorită noilor 

caracteristici exclusive, articolele din lână, caşmir şi alte fibre delicate sunt spălate 

delicat.

Aqualtis ştie cum să răsfeţe dantela de pe lenjerie, perdelele, mătasea şi inul, broderiile, ţesăturile cu 

aplicaţii şi paiete, articolele din pluş, lâna sau caşmirul. Spălarea respectând articolele cele mai delicate 

este specialitatea sa. Cu ajutorul programelor speciale pentru ţesături ultradelicate şi lână, este posibil să 

spălaţi acasă chiar şi cele mai preţioase fibre şi articolele considerate dificile. Paletele  din interiorul cuvei 

au o formă nouă, onduită, care însoţeşte ţesăturile şi le masează delicat în timpul spălării.  Materialul din 

care sunt fabricate exercită o acțiune  delicată asupra  ţesăturilor, în timp ce orificiile mici amplasate pe 

suprafaţa lor distribuie jeturi de apă revigorante, care relaxează fibrele.
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CICLU ABURI:
CURĂŢARE 100% NATURALĂ

Utilizarea aditivilor garantează o mai bună igienizare a rufelor, 

dar Aqualtis s-a mai gândit la o soluţie pentru a obţine o curăţare 

în profunzime  şi complet naturală: aburul. Proprietăţile 

benefice ale aburului în curăţare sunt cunoscute, de aceea 

Aqualtis s-a gândit să le extindă şi la rufe pentru a le igieniza, a 

le îndepărta mirosurile neplăcute şi a le parfuma în mod plăcut. 

Funcţia cu aburi poate fi îmbinată inclusiv cu ciclurile de spălare 

la temperatură scăzută, întrucât nu agresează ţesăturile, ci le 

curăţă în profunzime. Testele de laborator au demonstrat că 

aburul distruge 99,9% din germeni, bacterii şi ciupercile cele 

mai frecvent întâlnite în rufe, acest lucru făcându-se în mod 

natural şi economic. 

CICLU ANTIALERGIC

Importante studii clinice au demonstrat că în Europa creşte numărul persoanelor care suferă de 

alergii. Poluarea, acarienii şi polenul sunt principalii responsabili ai pruritului cutanat, care afectează 

un individ din patru, cu precădere copiii. Maşinile de spălat şi maşinile de spălat cu uscător Aqualtis 

oferă un program specific pentru a reduce la minim principalii alergeni şi care spală în profunzime fără 

a afecta ţesăturile. Ciclul constă în două etape de: încălzire a apei, la începutul spălării, şi menţinerea 

constantă a temperaturii la 60°, în vederea eliminării polenului şi acarienilor. De asemenea, ciclul 

utilizează o cantitate mai mare de apă pentru a dizolva mai bine detergentul şi prevede cinci etape 

de clătire – cu trei în plus faţă de ciclurile standard – pentru îndepărtarea principalilor alergeni cum 

sunt acarienii şi polenul de pe fibrele ţesăturilor. Maşinile de spălat şi maşinile de spălat cu uscător 

Aqualtis au obţinut aprobarea “Allergy UK”, care confirmă reducerea efectivă a polenului şi acarienilor 

de pe ţesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile şi ciupercile cu ajutorul 

opţiunii igienizare cu aburi. Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate ştiinţific iar rezultatele 

lor au fost măsurate şi comparate.

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ 

ÎN PROFUNZIME

APROBAREA FUNDAȚIEI BRITANICE 

DE ALERGOLOGIE

Maşinile de spălat şi maşinile de spălat cu uscător Aqualtis au obţinut certificarea din partea 

Fundației britanice de alergologie, care confirmă reducerea efectivă a polenului şi acarienilor 

de pe ţesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile şi ciupercile cu 

ajutorul opţiunii igienizare cu aburi (disponibil la anumite modele). 

Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate ştiinţific iar rezultatele lor au fost 

măsurate şi comparate.

Noile maşini de spălat şi maşini de spălat cu uscător Aqualtis sunt dotate cu caracteristici funcţionale, cum ar fi 

introducerea dozei potrivite de detergent, pentru a simplifica activitatea casnică, dar şi pentru a spori confortul, datorită 

motorului trifazat.

ECOLOGIE ŞI RESPECT

PENTRU MEDIU

DIMENSIUNI MARI, 

ÎNCĂRCĂTURĂ MARE

Aqualtis are cea mai mare uşă de încărcare de pe piaţă, 

cu un diametru de 34 cm, făcând astfel încărcarea şi 

descărcarea mult mai uşoare. Aqualtis este extraordinară 

inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea de încărcare, 

maşinile de spălat şi maşinile de spălat cu uscător putând 

ajunge să spele până la 9 kg, la versiunea slim spălând 

până la 7 kg, în timp ce maşinile de spălat cu uscător ajung 

să usuce până la 7 kg de rufe. 

34 CM

STAND BY PLUS

Maşinile de spălat şi maşinile de spălat cu uscător Aqualtis au cea mai eficientă funcţie de stand-by de pe piaţă, care 

permite economisirea energiei de până la 70%, un dispozitiv deja conform cu normele ce vor intra în vigoare în 2013 

cu privire la reducerea risipei de energie.

ECO LED

Hotpoint nu se limitează doar la a oferi soluţii specifice destinate reducerii consumurilor, ci contribuie totodată la 

formarea unei culturi ecologice printre consumatori. Un exemplu este dispozitivul inteligent Eco Led, care se aprinde 

ori de câte ori opţiunile alese permit reducerea cu 10% a consumului de energie faţă de setarea iniţială.

Maşinile de spălat rufe Aqualtis au obţinut clasa energetică A+++, eficienţă maximă în respectarea 

mediului. 

Electrocasnicele Aqualtis sunt fabricate într-o fabrică Indesit Company certificată ISO 14001, drept 

garanţie a respectării depline a parametrilor de mediu. De asemenea, toate materialele utilizate 

sunt eco-compatibile şi sunt reciclate în condiţii de siguranţă.TECH
eco

CALITATEA CARE REZISTĂ

8 9



DOZARE ASISTATĂ

Noile maşini de spălat şi maşinile de spălat cu uscător 

Aqualtis sunt dotate cu un separator de dozare inovator 

care, odată introdus în compartimentul pentru detergent, 

ajută la dozarea cantităţii adecvate de detergent lichid, 

evitându-se astfel risipa şi excesul.

MOTOR ULTRA SILENŢIOS

Spre deosebire de un motor tradiţional cu perii, motorul fără perii nu necesită contacte electrice. În acest mod, mărirea vitezei de 

rotaţie nu provoacă producerea de scântei, acest lucru constituind un avantaj deosebit pentru durata motorului şi silenţiozitatea 

acestuia. Sistemul electronic asigură totodată o eficienţă energetică ridicată împreună cu o îngrijire mai atentă a ţesăturilor, 

inclusiv a celor mai delicate. Sistemul de control special permite funcţionarea maşinii cu sarcina constant echilibrată, reducând 

la minim vibraţiile şi zgomotul. Motorul este garantat timp de 10 ani.

TAMBUR DIN INOX

Aqualtis este prima care utilizează tamburul din inox 

ranforsat cu un aliaj special din titan, pentru a asigura o 

mai mare rezistenţă la coroziune şi la rugină, conferind 

totodată mai multă soliditate tamburului, în special în 

timpul rotaţiilor la mare viteză, cum ar fi la centrifugare.

MOTOR GARANTAT 10 ANI

  9 kg

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _  Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 9 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _  Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _  Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, reîmprospătare abur, antialergic, 
ultradelicate, Woolmark Platinum Care
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, igienizare cu abur, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 9 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _  Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

AQ93D 49 EU/A AQ93F 297 EU
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 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _  Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, reîmprospătare abur, antialergic, 
ultradelicate, Woolmark Platinum Care
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, igienizare cu abur, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 8 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _  Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display digital
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _  Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _  Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 8 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _  Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb 
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _  Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x44,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display digital
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 8 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _  C Clasă de eficiență la spălare: A
 _ lasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb 
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark 
Platinum Care
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _  Capacitate de încărcare max. 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _  Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x44,6 cm

AQ83D 497 EU/B AQ73F 49 EUAQ83D 29 EU/B AQS73D 29 EU/BAQ83F 29 EU AQS63 F 29 EU
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NIVELURI DE USCARE

Datorită prezenţei senzorilor speciali, maşina de spălat cu uscător Aqualtis detectează umiditatea reziduală a rufelor, 

oprindu-se automat când este recunoscut nivelul corect de umiditate.

NIVEL CĂLCARE

Nivelul Călcare favorizează călcarea rufei, lăsând un procent de 

umiditate în fibre de 12%, astfel încât acestea să ajungă pe masa de 

călcat bine întinse şi elastice, spre deosebire de ceea ce se întâmplă 

cu rufele lăsate la uscat în aer liber.

NIVEL ÎMPĂTURIRE

Cu un nivel de umiditate reziduală de 0% rufele pot fi împăturite 

şi aşezate în dulap imediat după ce au fost scoase din uscător.

NIVEL ÎNTINDERE

Nivelul Întindere lasă un procent de umiditate de 6 % în ţesături 

şi este perfect pentru rufele care nu necesită călcare. 

NIVEL PURTARE

Acesta este nivelul de uscare cel mai intens şi este indicat pentru 

articolele care trebuie să fie îmbrăcate imediat după încheierea 

ciclului.

HEAT PROFILE TECHNOLOGY

Tema reducerii consumurilor energetice, care ajută la conservarea mediului şi la realizarea de economii, se află printre 

priorităţile Hotpoint. Heat Profile Technology, brevet exclusiv, este o tehnică de gestionare a temperaturii, care diminuează 

temperatura în timpul fazei de uscare, proporţional cu pierderea de umiditate a rufelor. Astfel, se reduc consumurile, iar fibrele 

sunt tratate corespunzător.

PROGRAME DE USCARE

BUMBAC

Permite uscarea a până la 7 kg de rufe compuse din articole de dimensiuni diferite din bumbac şi in.

SINTETICE

Permite uscarea unei cantităţi de 5 kg de rufe, cu articole delicate şi fibre sintetice.

LÂNĂ 

Permite uscarea a până la 2,5 kg de rufe compuse din articole de dimensiuni diferite din lână şi fibre delicate.

PÂNĂ ASTĂZI

T °C

75°

59°

U
m

iditate rezidualăCONSUM 
DE ENERGIE

HEAT PROFILE TECHNOLOGY

T °C

U
m

iditate reziduală

75°

70°

65°

60°
59°

Consum 
de energie

CONSUM 
DE ENERGIE

CONSUM 
DE ENERGIE

AGRESIUNE MAI REDUSĂ 
ASUPRA ȚESĂTURII

HEAT PH PPTTTATAEAEH AT PAHE

PERFECŢIUNEA 

SPĂLĂRII ŞI USCĂRII

 Mașini de spălat cu uscător

 _  HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS GARANTAT 10 ANI
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Reglare temporizator de uscare
 _  4 niveluri automate de uscare: călcare, 
întindere, împăturire, purtare
 _ Programe speciale: albe, colorate, culori 
închise, antialergic, Woolmark Platinum 
Care, ultradelicate, spală şi usucă
 _  3 programe de uscare: lână, bumbac, 
sintetice
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, Super Wash, extra clătire, călcare 
uşoară, prespălare
 _ Capacitate de spălare 9 kg
 _ Capacitate de uscare 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A
 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: A

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

AQD 970 D 49 EU/B
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PERFORMANŢĂ 
DE SPĂLARE 
DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE

INOVAŢIA

CARE FACE DIFERENŢA

CEL MAI BUN TRATAMENT ANTIPETE

Elimină definitiv chiar şi cele mai dificile 20 de pete.

MAI ALB, MAI REZISTENT

Reface imediat albul natural al rufelor, datorită controlului electronic perfect al temperaturii apei.

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME

Mai mult decât curăţare: îndepărtează orice urmă de detergent şi elimină principalii alergeni.

Hotpoint ştie că garanţia unui rezultat perfect este unul dintre factorii care influenţează alegerea unei noi maşini de spălat. 

De aceea, îşi concentrează propriile cercetări către soluţii inovatoare, precum High Definition Technology, care poate 

asigura rezultate impecabile pentru fiecare fibră, chiar şi cea mai delicată. Gama largă de cicluri de spălare avansate cu 

care sunt dotate noile maşini de spălat şi noile maşini de spălat cu uscător garantează tratarea corectă a oricărui tip de 

ţesătură şi de murdărie, protejând integritatea fibrelor şi oferind mereu rezultatele de înaltă definiţie.

Hotpoint a studiat noi soluţii tehnice pentru maşinile sale de spălat şi pentru maşinile de spălat cu uscător, dotându-le 

cu funcţii avansate capabile să asigure performanţe excelente şi o gamă vastă de programe, ideale pentru orice tip de 

rufe şi de ţesături. Cu ajutorul ciclurilor lor de spălare şi uscare speciale, noile maşini de spălat şi maşini de spălat cu 

uscător sunt perfecte pentru orice tip de necesităţi.

Electrocasnice cu design ergonomic, fiecare detaliu fiind studiat pentru a face mai uşoară şi mai sigură programarea 

şi utilizarea acestora. Cu o tehnologie de avangardă inclusiv în ceea ce priveşte consumul,  noile  maşini de spălat şi 

maşini de spălat cu uscător asigură un consum redus de energie datorită realelor inovaţii funcţionale capabile să reducă 

consumul.
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CEL MAI BUN TRATAMENT 
ANTIPETE

MAI ALB, MAI REZISTENT

Există pete care necesită temperaturi ridicate pentru a fi eliminate, dar culorile şi-ar putea pierde intensitatea. 

Cu ciclul special antipete al noilor maşini de spălat rufe şi maşini de spălat cu uscător, nu este necesară spălarea 

la temperaturi ridicate pentru a elimina eficient peste 20 de tipuri diferite de pete, printre care cele de fructe, 

sânge, ciocolată, iarbă,  marker. Mişcările tamburului, bio-faza iniţială specială la 40°C, care îndepărtează 

petele enzimatice şi faza ulterioară la 43°C, în timpul căreia temperatura este menţinută constantă,  asigură 

îndepărtarea tuturor petelor, fără pretratament.

Cu ajutorul ciclului special dedicat rufelor albe, albul rămâne strălucitor şi nu se îngălbeneşte nici după 

numeroase spălări. Eficienţa mişcărilor mecanice ale tamburului, împreună cu menţinerea constantă 

a temperaturii la 60°C pe toată durata spălării principale şi utilizarea unei cantităţi mai mari de apă 

în etapa  finală a ciclului asigură eliminarea totală a murdăriei şi a reziduurilor şi un alb luminos timp 

îndelungat.  Rezultate de înaltă clasă.

CLEANING ACTION: SPĂLARE PERSONALIZATĂ

NORMAL
Conceput pentru articolele din bumbac sau sintetice cu grad 

mediu de murdărie.

INTENSIV
Ideal pentru articole cu pete persistente, un ciclu energic care 

elimină chiar şi murdăria cea mai rezistentă.

DELICAT
Perfect pentru articolele mai delicate, reduce cu  68% acţiunea 

mecanică a tamburului, protejând fi brele.

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ ÎN 

PROFUNZIME 

CLĂTIRE ANTIALERGICĂ

Această opţiune poate fi îmbinată cu programul de spălare pentru a asigura că, la sfârşitul ciclului, rufele sunt complet 

lipsite de detergent şi de principalii alergeni, pentru a elimina polenul şi acarienii. Se poate selecta inclusiv numărul de 

clătiri în plus pe care le doriţi, alegând între cele 3 niveluri diferite:

EXTRA CLĂTIRE
O clătire extra la sfârşitul ciclului normal de spălare.

PIELE SENSIBILĂ
La sfârşitul ciclului sunt efectuate două clătiri în plus pentru protejarea pielii sensibile.

CLĂTIRE ANTIALERGICĂ
Clătiri specifice pentru îndepărtarea alergenilor şi reziduurilor de detergent, existând 3 clătiri în plus la sfârşitul ciclului pentru 

îndepărtarea principalilor alergeni, cum ar fi polenul şi acarienii.

CICLUL AUTO CLEAN

Maşinile de spălat Hotpoint oferă un program de curăţare a componentelor interne ale maşinii, precum garnitura, hubloul 

şi cuva. Este un ciclu intensiv, care, datorită temperaturii de 90°C, îndepărtează complet toate reziduurile spălărilor 

anterioare şi care prevede, la modelele dotate cu această funcţie, şi o fază de igienizare cu abur, eliminând astfel germenii, 

bacteriile şi mucegaiul.

APROBAREA FUNDAȚIEI BRITANICE 

DE ALERGOLOGIE

Maşinile de spălat rufe şi maşinile de spălat cu uscător Hotpoint au obţinut certificarea din partea 

Fundației britanice de alergologie, care confirmă reducerea efectivă a polenului şi acarienilor 

de pe ţesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile şi ciupercile cu 

ajutorul opţiunii igienizare cu aburi (disponibil la anumite modele). 

Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate ştiinţific iar rezultatele lor au fost măsurate 

şi comparate.

CICLU ANTIALERGIC

Ciclul antialergic se bazează pe două etape de încălzire a apei la începutul spălării şi pe menţinerea 

constantă a temperaturii la 60°, pentru a elimina polenul şi acarienii.

Ciclul utilizează o cantitate mai mare de apă pentru a dizolva mai bine detergentul şi prevede cinci 

etape de clătire – trei în plus faţă de ciclurile standard – pentru îndepărtarea principalilor alergeni cum 

ar fi  acarienii şi polenul de pe fi bre şi ţesături.

WOOLMARK PLATINUM CARE
Noile maşini de spălat şi maşini de spălat cu uscător Hotpoint au obţinut calificativul 

Woolmark Platinum Care, certificarea maximă acordată de către The Woolmark Company, 

pentru eficacitatea ciclului lor special pentru lână. Datorită noilor caracteristici exclusive, 

articolele din lână, caşmir şi alte fibre delicate sunt spălate delicat.

Efi cienţa spălărilor cu ajutorul noilor maşini de spălat 

rufe şi maşini de spălat cu uscător este asigurată, la 

modelele cu display LCD sau Digit, de posibilitatea de 

a personaliza ciclurile în funcţie de tipul de ţesătură 

şi de gradul de murdărie al rufelor. Astfel, se poate 

păstra calitatea rufelor, mai ales a celor mai delicate şi 

obţinerea unei curăţări perfecte.

Este necesar să alegeţi ciclul şi să selectaţi tipul de 

spălare pe care îl doriţi, în funcţie de ţesătură şi de 

gradul de murdărie al rufelor.
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Tehnologia avansată utilizată de noile maşini de spălat Hotpoint este atentă la tema economisirii 

energiei şi a permis atingerea unui obiectiv important: clasa energetică A+++.

Acest lucru înseamnă că noile maşini de spălat nu numai că sunt eficiente împotriva murdăriei, dar 

au şi un impact redus asupra mediului.

SPĂLARE ECONOMICĂ, UN 

GEST DE ATENŢIE PENTRU 

MEDIU

CICLURI ECO

Protecţia mediului şi a resurselor sale se obţine inclusiv prin sensibilizarea consumatorilor. Pentru aceasta, Hotpoint 

şi-a dotat noile maşini de spălat cu cicluri speciale de spălare economică. Datorită ciclurilor economice, este posibil să 

se economisească peste 50% din energia utilizată în mod normal la un ciclu standard.

ECO BUMBAC

Ciclul eco pentru bumbac tratează rufele cu aceeaşi eficienţă, 

în ciuda temperaturii scăzute de spălare. Acest program este 

ideal pentru rufele de zi cu zi care nu au nevoie de tratamente 

speciale. Cu ajutorul programului economic, se obţine o 

economie de energie de până la 64% faţă de un ciclu pentru 

Bumbac la 30°C.

SINTETICE

Ciclul eco special pentru articole sintetice spală delicat dar în 

profunzime articolele din fibre artificiale, asigurând o reducere 

a consumului de 52% faţă de un ciclu normal pentru Sintetice 

la 30°C.

ECO RAPID 30’

Acest ciclu este perfect pentru îngrijirea rufelor când nu sunt 

deosebit de murdare sau când se doreşte reîmprospătarea 

acestora cu o spălare rapidă. Alegând ciclul eco Rapid, se 

obţine o economie de energie de 65% în comparaţie cu ciclul 

mixt de 30’.

OPŢIUNE ECO WASH (MODELE CU DISPLAY LCD)

La modelele cu display LCD este activă funcţia specială Eco Wash care permite schimbarea ciclurilor de spălare 

dedicate bumbacului şi articolelor sintetice în cicluri economice.

TECH
eco

ECO BUMBAC  (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,2 (KWH)

BUMBAC 30° (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,55 (KWH)

-64%

ECO SINTETICE (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,13 (KWH)

SINTETICE 30° (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-52%

ECO RAPID 30’ (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,09 (KWH)

MIXT 30’ (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-65%

NOUL STAND-BY PLUS
Uitarea maşinii de spălat aprinse însemna până acum 

continuarea consumării de energie electrică chiar şi după 

terminarea ciclului. Acum, datorită noii funcţii de Stand By 

Plus, cea mai bună de pe piaţă, maşinile de spălat Hotpoint 

garantează o limitare semnificativă a consumului chiar 

dacă maşina de spălat rămâne aprinsă după sfârşitul 

ciclului de spălare.

Sistem

Stand By

Sistem

New Stand By 

Plus spălare 30 min. stand by

sfârşit ciclu

1,66/2,65 W
(max 30 minute)

< 0,5 W

spălare 30 min. stand by

sfârşit ciclu

1,66/2,65 W
(max 30 minute)

< 0,88 W

-70%
consum
de energie
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CÂND DESIGN-UL ESTE 

SINONIM CU ERGONOMIA ŞI 

FUNCŢIONALITATEA
Hotpoint a refăcut design-ul noilor sale maşini de spălat rufe şi maşini de spălat cu uscător în vederea îmbunătăţirii 

funcţionalităţii şi ergonomiei acestora. Astfel, noile electrocasnice oferă mai multă capacitate de încărcare, datorită 

interiorului mai mare al hubloului, panoului de comandă mai lizibil şi compartimentului rotativ pentru detergent care 

ajută la dozarea corectă a produselor.

CAPACITATE MAI MARE DE ÎNCĂRCARE

Noile maşini de spălat Hotpoint oferă o capacitate de încărcare de până la 9 kg la modelele standard, 7 kg la versiunea 

slim, şi o capacitate de spălare de 9 kg şi o capacitate de uscare de 6 kg la maşinile de spălat cu uscător.

COMPARTIMENT ROTATIV CU DOZATOR

Compartimentul pentru detergent nu mai trebuie extras, pentru că se roteşte, facilitând introducerea detergentului. 

De asemenea, datorită despărţitorului Easy Dose este mai uşor de dozat cantitatea potrivită de detergent lichid.

NOILE VERSIUNI DE CULOARE

Grija pentru detalii se regăseşte inclusiv în opţiunile cromatice oferite de gama noilor maşini de spălat rufe şi maşini 

de spălat cu uscător. Este posibil să alegeţi culoarea profilului hubloului dintre diversele opţiuni.

NOUL MÂNER ERGONOMIC

Forma mânerului a fost reproiectată pentru a-l face mai ergonomic şi pentru a-i conferi mai mare robusteţe.

NOUL PANOU DE COMANDĂ FRONTAL,

MAI MULT SPAŢIU PENTRU PROGRAMARE

Panoul de comandă este mai înalt cu 13 centimetri faţă de modelele anterioare.  Graţie suprafeţei mai ample, se obţine 

o lizibilitate mai bună pentru selectarea şi programarea ciclurilor şi funcţiilor extrem de comod.

HUBLOU  ÎNCĂRCARE: CEL MAI MARE DE PE PIAŢĂ

Noile maşini de spălat rufe şi maşini de spălat cu uscător au hubloul de încărcare cea mai mare de pe piaţă, respectiv 

cu un diametru de 340 mm, pentru a face încărcarea şi descărcarea rufelor mai comodă. Inclusiv diametrul exterior 

al hubloului a fost mărit, oferind electrocasnicelor un aspect  calitativ superior.

34 CM

46 CM

Alb ArgintiuNegru Gri antracit
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Mașini de spălat rufe cu încărcare frontală 9 și 7 kg Mașini de spălat rufe cu încărcare frontală 7 și 6 kg

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: antipete, Woolmark 
Platinum Care, delicate
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, călcare uşoară, prespălare, Eco Wash, 
curăţare, clătire antialergică, Auto Clean
 _ Capacitate de încărcare max. 9 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: negru
 _ Culoare hublou: negru
 _  Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _  MOTOR SILENŢIOS
 _  Display digital
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _  Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: antipete, albe, 
antialergic, Woolmark Platinum Care, 
delicate
 _ 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, prespălare, acţiune de curăţare, Auto 
Clean
 _  Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _  MOTOR SILENŢIOS
 _ DIsplay LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _  Programe speciale: antipete, Woolmark 
Platinum Care, delicate
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, călcare uşoară, prespălare, Eco Wash, 
curăţare, clătire antialergică, Auto Clean
 _  Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _  Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

 

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _  Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: antipete, albe, 
antialergic, Woolmark Platinum Care, 
delicate
 _ 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning 
Action, Auto Clean
 _  Capacitate de încărcare max. 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: antipete, albe, 
antialergic, Woolmark Platinum Care, 
delicate
 _ 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 
30’
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning 
Action, Auto Clean
 _  Capacitate de încărcare max. 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

WMD 942K EU WMF 722 EUWMD 722B EU WMG 641 EUWMG 722S EU WMG 622B EU

Disponibilă şi în varianta: 

WMG 602 EU
cu viteză de centrifugare de 1000 rpm
Culoare cabinet: alb 
Culoare hublou: alb

Disponibilă şi în varianta: 

WMG 722B EU
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: gri antracit

Disponibilă şi în varianta: 

WMG 621BS EU
cu viteză de centrifugare de 1200 rpm
Culoare cabinet: alb 
Culoare hublou: argintiu

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _  Reglare şi excludere centrifugare
 _  Programe speciale: antipete, albe, 
antialergic, Woolmark Platinum Care, 
delicate
 _  3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning 
Action, Auto Clean
 _ Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare cabinet: argintiu
 _ Culoare hublou: argintiu 
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm
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Mașini de spălat cu uscătorMașini de spălat rufe adâncime redusă

43
,5 

cm

43
,5 

cm
43

,5 
cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _  Reglarea temporizatorului pentru uscare
 _  3 niveluri automate de uscare: călcare, 
întindere, împăturire
 _ Programe speciale: antipete, albe, 
Woolmark Platinum Care, delicate, spălare 
şi uscare
 _ 3 programe de uscare: lână, bumbac, 
sintetice
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, prespălare, Eco Wash, Auto Clean
 _  Capacitate de spălare 9 kg
 _ Capacitate de uscare 6 kg
 _  Clasă de eficienţă energetică: A
 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: A

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: cromat
 _  Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _  Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _  Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _  Programe speciale: antipete, Woolmark 
Platinum Care, delicate
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, călcare uşoară, prespălare, Eco Wash, 
Cleaning Action, clătire antialergică, Auto 
Clean
 _ Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _  Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: argintiu
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _  Reglarea temporizatorului pentru uscare
 _ 3 niveluri automate de uscare: călcare, 
întindere, împăturire
 _  Programe speciale: antipete, albe, 
Woolmark Platinum Care, delicate, spălare 
şi uscare
 _ 3 programe de uscare: lână, bumbac, 
sintetice
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, prespălare, Eco Wash, Auto Clean
 _ Capacitate de spălare 8 kg
 _ Capacitate de uscare 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A
 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _  Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _  MOTOR SILENŢIOS
 _  Display digital
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _  Reglare şi excludere centrifugare
 _  Programe speciale: antipete, albe, 
antialergic, Woolmark Platinum Care, 
delicate
 _ 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, prespălare, extra clătire, acţiune de 
curăţare, Auto Clean
 _  Capacitate de încărcare max. 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ MOTOR SILENŢIOS
 _ Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglarea temporizatorului pentru uscare
 _ 3 niveluri automate de uscare: călcare, 
întindere, împăturire
 _  Programe speciale: antipete, albe, 
Woolmark Platinum Care, antialergic, 
delicate, spălare şi uscare
 _ 3 programe de uscare: lână, bumbac, 
sintetice
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de 
ore, Eco Wash, Auto Clean
 _ Capacitate de spălare 8 kg
 _  Capacitate de uscare 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A
 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

 _ HIGH DEFINITION WASHING
 _ Display digital
 _  Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1000 rpm.
 _ Reglare şi excludere centrifugare
 _ Programe speciale: antipete, albe, bumbac, 
sintetice, rapid 60’, antialergic, Baby, 
Woolmark Platinum Care, delicate
 _ 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, economie timp, acţiune de curăţare, 
Auto Clean
 _ Capacitate de încărcare max. 6 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A++

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: C

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm

WDD 9640 BX EUWMSD 723 S EU WDD 8640 B EUWMSG 622 B EU WDG 8640 BWMSF 602 EU

Disponibilă şi în varianta:
WMSD 723 B EU
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: gri antracit

Disponibilă şi în varianta:

WDG 862 EU
Clasă de eficienţă energetică: B
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: alb
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Gama maşinilor de spălat Hotpoint oferă maximă flexibilitate, chiar şi pentru modelele cu încărcare superioară. 

Avantajele nu se limitează la dimensiunile reduse, ideale pentru spaţiile mici, ci se extind chiar şi la capacităţi 

remarcabile de încărcare, la clasa energetică A+ şi la ciclurile Eco, ce reduc semnificativ consumul de energie.

ÎNCĂRCARE SUPERIOARĂ: 

FLEXIBILITATE ŞI CAPACITATE 

DE ÎNCĂRCARE MARE

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE MAI MARE

Noile maşini de spălat cu încărcare superioară Hotpoint garantează o capacitate de încărcare mai mare faţă de 

modelele mai vechi, spală şi tratează până la 7 kg de rufe. Spaţiu redus şi mare capacitate de încărcare, deci, două 

beneficii importante.

CLASA A+

Tehnologia folosită pentru noile maşini de spălat Hotpoint cu încărcare superioară permite obţinerea unei economii 

energetice importante, atestată de clasa A+ care le-a fost atribuită.

OPŢIUNE ECO WASH (MODELE CU DISPLAY LCD)

În cazul modelelor cu display LCD, este activă funcţia specială Eco Wash care permite convertirea ciclurilor de spălare 

dedicate articolelor din bumbac şi sintetice în cicluri eco.

CICLURI ECO

Datorită combinaţiei avansate dintre temperatură, mişcările mecanice ale cuvei şi capacitatea de spălare, ciclurile 

eco ale noilor mașini de spălat permit reducerea cu peste 50% a consumului de energie, generând rezultate mereu 

impecabile.

ECO BUMBAC 

Este ideal pentru rufele zilnice şi permite economisirea cu până 

la 64% a energiei, la un ciclu normal la 30° C.

ECO SINTETICE

Specific pentru articolele sintetice, spală delicat şi profund, 

reducând consumurile cu 52% faţă de un ciclu normal pentru 

sintetice la 30° C.

ECO RAPID 30’

Acest ciclu are grijă de rufele normale, fiind ideal chiar şi când 

se doreşte reîmprospătarea articolelor printr-o spălare rapidă. 

Alegându-l, se obţine o economie energetică de 64% faţă de un 

ciclu normal de 30 de minute.

ECO BUMBAC  (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,2 (KWH)

BUMBAC 30° (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,55 (KWH)

ECO SINTETICE (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,13 (KWH)

SINTETICE 30° (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

ECO RAPID 30’ (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,09 (KWH)

MIXT 30’ (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-64%

-52%

-65%

Mașini de spălat rufe cu încărcare verticală

 _ Display LCD cu posibilitate de memorare a 
celei mai frecvente spălări
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
 _ Reglarea şi excluderea centrifugării
 _  MOTOR SILENŢIOS
 _ Programe speciale: Woolmark Platinum 
Care, Baby, Mix 30’, Mix 15’, mătase/perdele
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, extra clătire, călcare uşoară, rapid, 
Eco Wash
 _ Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _  Culoare: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm

 _ Display digital
 _ Reglarea şi excluderea temperaturii
 _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
 _  Reglarea şi excluderea centrifugării
 _  MOTOR SILENŢIOS
 _  Programe speciale: Woolmark Platinum 
Care, Mix 15’, noapte bună, cămăşi, mătase/
perdele
 _  3 programe eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _  Opţiuni: temporizator pornire amânată pentru 
amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, 
extra clătire, călcare uşoară, Super Wash
 _  Capacitate de încărcare max. 7 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm

-  Display digital
-  Reglarea şi excluderea temperaturii
-  Viteză centrifugare 1200 rpm.
-  Reglarea şi excluderea centrifugării

 _  Programe speciale: Woolmark Platinum 
Care, Mix 15’, noapte bună,  sanitary, 
cămăşi, mătase/perdele
 _  3 programe eco: bumbac, sintetice, rapid 30’
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată pentru 
amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, 
extra clătire, călcare uşoară, Super Wash
 _ Capacitate de încărcare max. 5 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A+

 _ Clasă de eficiență la spălare: A
 _ Clasă de eficienţă centrifugare: B

 _ Culoare: alb 
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm

ECOT7D 1491 (EU) ECOT7F 1291 (EU) ECOTF 1251 (EU)

Disponibilă şi în varianta cu viteză de 
centrifugare de 1000 rpm.

ECOTF 1051 (EU)
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 Uscător

_  HIGH DEFINITION DRYING 
 _ Uscător cu condensator electronic
 _ Display Digital
 _ 5 niveluri automate de uscare: Umed, 
Călcare, Întindere, Împăturire, Purtare
 _ Timp de uscare: de la 30’ la 180’
 _ Afişarea duratei rămase de uscare
 _ Afişarea evoluţiei ciclului de uscare
 _  Alarmă acustică de sfârşit de ciclu
 _ Programe speciale: Lână, Călcare Uşoară, 
Reîmprospătare, Cămăşi, Denim, Lenjerie și 
prosoape, Pilote, Articole din Pluş, Încălzire 
Rufe, Baby Delicat, antialergic, Uscare 
rapidă
 _ Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea 
pornirii de la 1 la 24 ore, Anti-şifonare, Extra 
Delicat, Blocare taste
 _ Cuvă din inox cu rotire bidirecţională 
alternativă

 _ Capacitate de încărcare de max. 9 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: A-40%

 _ Culoare carcasă: alb
 _ Culoare hublou: argintiu
 _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x63 cm 

AQC9 4F5 T/Z1 (EU) 

Noul uscător Aqualtis reprezintă un pas înainte în tehnologia uscării, întrucât asigură îngrijirea şi protejarea 

completă datorită tehnologiei Soft Dry şi funcţiei Anti-îmbătrânire, care prelungesc durata ţesăturilor şi 

culorilor acestora, precum şi programul antialergic, care elimină majoritatea alergenilor din fibrele rufelor.

Prin utilizarea uscătorului se evită ca razele UVA, vântul, poluarea sau praful să afecteze sau să murdărească 

ţesăturile, aşa cum se poate întâmpla atunci când acestea sunt întinse în aer liber. Astfel, uscătoarele 

Aqualtis, prin intermediul a 16 cicluri diferite specifice, încetinesc în mod eficient îmbătrânirea fibrelor, 

regenerându-le.

Prin tehnologia lor specifică, uscătoarele Aqualtis sunt delicate chiar şi cu ţesăturile cele mai fine, cum ar 

fi lenjeria de corp, mătasea şi lâna.

TEHNOLOGIA CARE 
USUCĂ ŞI PROTEJEAZĂ 
RUFELE

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ INTENSĂ

Noile uscătoare Hotpoint oferă soluţia ideală pentru atenuarea problemelor cauzate de 

contactul cu cei mai mari cauzatori de alergii, cum ar fi acarienii, polenul, bacteriile şi 

ciupercile.

PROTECŢIE ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

Acţiunea specifică a uscătoarelor Aqualtis permite uscarea tuturor ţesăturilor, fără excepţie, 

fără a le deteriora, păstrându-le moi, compacte şi prevenind îngălbenirea şi îmbătrânirea 

acestora, cauzate de razele UVA, poluare, praf. 

TEHNOLOGIA SOFT-DRY 

Uscătoarele Aqualtis reduc semnificativ consumul de energie şi protejează fibrele şi culorile 

datorită tehnologiei inovatoare Soft Dry. Această tehnologie nu asigură încălzirea prin 

intermediul unei rezistenţe, ci prin intermediul unei pompe de căldură care se bazează pe două 

circuite închise, unul cu aer şi unul cu agent termodinamic; în acest mod, se economiseşte 

40% din consum faţă de limita maximă corespunzătoare clasei A

 

Cele două circuite închise îmbunătăţesc eficienţa condensării şi permit uscarea la temperaturi 

mai scăzute, fibrele şi culorile fiind astfel protejate şi păstrându-şi neschimbată frumuseţea 

de-a lungul timpului. De asemenea, odată încheiată uscarea, rufele pot fi purtate imediat, fără 

a aştepta faza finală de răcire. 

3130



AUTOGOLIRE
Dacă sunt amplasate aproape sau deasupra maşinii de spălat, noile uscătoare Hotpoint pot fi racordate la conducta de 

evacuare. Astfel, nu mai este necesară golirea tăviţei de colectare a condensului. Este suficientă o simplă racordare la 

conducta de evacuare a maşinii de spălat.

DESIGN FUNCŢIONAL, SOLUŢII 

CARE SIMPLIFICĂ VIAŢA
Ca întotdeauna, Hotpoint acordă o grijă deosebită dezvoltării unor soluţii de design care să ducă la îmbunătăţirea 

ergonomiei electrocasnicelor sale, pentru o utilizare mai facilă şi funcţională. La fel se întâmplă şi pentru noile uscătoare 

care prezintă inovaţii importante, proiectate pentru a le face cu adevărat de avangardă.

NOUL DESIGN 
AL HUBLOULUI
Pentru a îmbunătăţi eficienţa uscării, geometria 

profilului interior al geamului a fost complet 

revizuită. Noul profil  fluido-dinamic al geamului 

permite dirijarea articolelor în timpul mişcării, 

ghidându-le cu uşurinţă spre interiorul cuvei, 

îmbunătăţind astfel eficienţa uscării pentru 

cantităţi mai mari de lenjerie.

NOUL FILTRU UŞOR DE EXTRAS ŞI DE CURĂŢAT
Chiar şi design-ul filtrului a fost refăcut pentru a îmbunătăţi caracteristicile ergonomice şi funcţionale ale acestuia. Uşor de 

extras, numai cu două degete, noul filtru se deschide uşor ca un portofel şi se curăţă rapid. De asemenea, noua formă, cu 

laturile rotunjite, pe de o parte, şi cu colţuri ascuţite, pe de altă parte, face uşoară reintroducerea acestuia după curăţare.

NOI VERSIUNI DE CULOARE

Atenţia pentru detalii se regăseşte inclusiv în opţiunile cromatice oferite de noile uscătoare. Puteţi alege culoarea 

profilului hubloului printre diversele opţiuni.

Alb Antracit

Noile uscătoare Hotpoint îndeplinesc o mare dorinţă: aceea de a reuşi să usuce rufele în scurt timp, eliminând  spaţiul 

ocupat de  suportul de întins rufe. In realitate, acestea fac mult mai multe, pentru că ştiu să  aibă grijă de ţesături cu 

ajutorul unei game vaste de programe specifice, capabile să usuce toate tipurile de fibre prelungind durata de viaţă a 

acestora. De asemenea, noua tehnologie dezvoltată de Hotpoint reduce consumul, făcând astfel mai convenabilă utilizarea 

uscătorului.

DE DEPARTE CEA MAI BUNĂ 

PERFORMANŢĂ DE USCARE

REZERVOR DE APĂ INOVATOR 

Design-ul funcţional este una din caracteristicile cele mai însemnate ale Hotpoint, care propune un 

rezervor de apă inovator. Umiditatea extrasă din rufe este transformată în apă şi dirijată în rezervorul 

special amplasat în partea frontală superioară a uscătorului. Rezervorul este uşor de extras, fiind suficient 

să apucaţi mânerul ergonomic şi să-l trageţi. Nu există pericol de a vărsa apa, întrucât rezervorul, care 

este şi cel mai încăpător din categoria sa, este conceput pentru a fi transportat fără probleme în poziţie 

verticală datorită noului ventil de închidere. Este uşor şi rapid de golit întrucât dispune de o deschidere mare, 

care permite ieşirea apei în câteva clipe. O altă închidere mică laterală permite  turnarea controlată a apei 

distilate care poate fi utilizată în mod comod pentru fierul de călcat sau pentru alte utilizări casnice.*

*Se recomandă fi ltrarea apei înainte de utilizare cu orice fi ltru de bucătărie.

MAI MULT SPAŢIU ÎN CASĂ
Utilizarea uscătorului rezolvă mai multe probleme, printre care, dar nu în ultimul rând, cel al spaţiului din casă, adesea 

ocupat de suportul pentru uscarea rufelor. Cu noile uscătoare nu mai este necesar să dispuneţi de spaţiu în plus, întrucât 

Hotpoint a realizat un kit special pentru a aşeza uscătorul deasupra maşinii de spălat în mod pratic şi sigur. Suportul se 

montează în câteva minute şi este deosebit de solid, garantând stabilitate maximă. În interiorul suportului se află un raft 

practic ce se poate extrage, util pentru a sprijini coşul de rufe.

VITEZĂ MAI MARE, MAI PUŢIN TIMP DE AŞTEPTARE
Noile uscătoare oferă programe capabile să usuce orice tip de rufe în timp scurt, tratând cu grijă fibrele şi asigurând 

constant cel mai bun rezultat.

PROTEJAREA ŢESĂTURILOR, UN OBIECTIV ATINS
Razele UVA, vântul, căldura excesivă pot deteriora ţesăturile, decolorându-le şi deteriorând fibrele. Noile uscătoare ştiu 

să aibă grijă de ţesături cu ajutorul unor programe specifice şi personalizate, capabile să trateze chiar şi rufele cele mai 

delicate, uscându-le şi regenerându-le.
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PROGRAME SPECIALE

OPŢIUNI

USCARE RAPIDĂ

Cu ajutorul acestui program pot fi uscate cantităţi mici de rufe, 

economisind energia electrică fără a renunţa la avantajele unei 

uscări profesionale. Ciclul permite reducerea duratei de uscare 

a bumbacului cu 58%* şi a rufelor din materiale sintetice cu 

50%*.

* Valori valabile pentru modelele cu clasa energetică B

CICLU ARTICOLE DIN PLUŞ

Acest ciclu este ideal pentru uscarea articolelor din pluş în 

scurt timp. Temperaturile scăzute şi deplasările controlate ale 

tamburului permit menţinerea constantă ca noi a articolelor din 

pluş.

CICLU ÎNCĂLZIRE RUFE*

Aşezarea rufelor pe un calorifer înainte de a le purta sau utiliza, face mult mai plăcut contactul cu pielea, mai ales în lunile reci sau seara. 

Acum, uscătorul  Aqualtis îndeplineşte chiar şi această funcţie specială cu ajutorul ciclului încălzire rufe, care măreşte temperatura în 

interiorul cuvei la 37°C şi o păstrează constantă până la deschiderea uşii. Pijamalele copiilor sau prosoapele ies calde la temperatura 

potrivită şi gata pentru a fi utilizate.

* Disponibile la modelele LCD, selectând programul Reîmprospătare şi opţiunea Temperatură ridicată.

CICLU CĂLCARE UŞOARĂ

Cu ajutorul ciclului călcare uşoară, cu o durată de numai 10 

minute, uscătoarele pot înmuia fibrele şi înlesni călcarea.

CICLU REÎMPROSPĂTARE

Acest program reîmprospătează rufele, eliminând mirosurile 

neplăcute, lăsându-le proaspete ca şi cum tocmai ar fi scoase 

din dulap. Sunt suficiente 20 de minute pentru ca rufele să fie 

gata de purtat din nou.

EXTRA DELICAT

Opţiunea Extra delicat ajută la protejarea ţesăturilor menţinând strălucirea culorii rufelor timp îndelungat datorită acţiunii combinate 

a mişcării mecanice a tamburului, redusă în partea finală a ciclului, cu temperatura potrivită.

Uscător

 _ Uscătoare cu condensare electronică
 _ Display digital
 _  3 niveluri automate de uscare: călcare, 
împăturire, purtare
 _ Vizualizare timp de uscare rămas
 _ Vizualizare stare ciclu de uscare
 _ Semnalizare acustică la sfârşitul ciclului
 _ Programe speciale: călcare uşoară, lână, 
bumbac, baby delicate, antialergic, pluşuri, 
îmbrăţişare caldă, reîmprospătare
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 
de ore, anti-şifonare, extra delicat, blocare 
taste
 _ Cuvă din inox cu rotaţie bidirecţională 
alternativă
 _ Capacitate de încărcare max. 8 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: B

 _  Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: gri antracit
 _ Dimensiuni (ÎxLxA) 85x59,5x62,3 cm

 _ Uscătoare cu condensare electronică
 _ Leduri luminoase evoluţie programe
 _  3 niveluri automate de uscare: călcare, 
împăturire, purtare
 _ Programe speciale: antialergic, jeans, lână, 
baby delicate, pluşuri, îmbrăţişare caldă, 
călcare uşoară, reîmprospătare, uscare 
rapidă
 _ Opţiuni: temporizator pornire amânată 
pentru amânarea pornirii cu până la 9 ore, 
anti-şifonare, extra delicat
 _  Cuvă din inox cu rotaţie bidirecţională 
alternativă
 _ Capacitate de încărcare max. 8 kg
 _ Clasă de eficienţă energetică: B

 _ Culoare cabinet: alb
 _ Culoare hublou: alb
 _ Dimensiuni (ÎxLxA) 85x59,5x62,3 cm

TCD 83B 6H/Z TCL 83B 6P/Z

ACŢIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME
Pentru a spori confortul consumatorilor săi, noile uscătoare Aqualtis oferă o soluţie ideală pentru 

atenuarea problemelor alergice cauzate de contactul cu cei mai mari responsabili ai afecţiunilor 

alergice cum ar fi: acarienii, polenul, bacteriile şi ciupercile. Tot mai multe persoane suferă de 

alergii de diverse tipuri şi, adesea, prin expunerea rufelor la aer se facilitează şi se sporeşte 

expunerea la alergeni care pătrund în fibrele ţesăturilor. Cu ajutorul unui ciclu special antialergic, 

datorită menţinerii constante a unor temperaturi timp îndelungat, acţiunea alergenilor principali 

şi mai frecvenţi este neutralizată. Un dispozitiv de control electronic controlează ca temperatura 

să rămână neschimbată în timpul întregului ciclu de tratare antialergică iar un sistem de senzori 

speciali, care funcţionează la intervale stabilite, menţin constant nivelul de temperatură atins.

Uscătoarele Hotpoint au obţinut certificarea “Allergy UK” din partea Fundației britanice de 

alergologie. Testele efectuate în laboratoare independente, pe baza unor protocoale create special în 

favoarea persoanelor ce suferă de alergii, au confirmat reducerea şi eliminarea efectivă a alergenilor 

de pe rufele tratate cu ajutorul ciclului special antialergic.
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Model
Capacitate nominală în kg de ţesături din bumbac
Clasă de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ 
(consum scăzut) la G (consum ridicat)
Consum anual de energie în kWh1)

Consum de energie pentru programul standard pentru 
bumbac la 60°C cu încărcare completă în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru 
bumbac la 60°C cu încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru 
bumbac la 40°C cu încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie ponderat în modul oprit în W
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W
Consum de apă în litri/an3)

Clasă de eficienţă la centrifugare pe o scară de 
la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)
Viteză maximă de centrifugare atinsă4)

Grad de umiditate reziduală5)

Durata programului standard pentru bumbac 
la 60°C cu încărcare completă în min.

Durata programului standard pentru bumbac 
la 60°C cu încărcare parţială în min.

Durata programului standard pentru bumbac 
la 40°C cu încărcare parţială în min.
Durata modului lăsat aprins în min.6)

Emisii de zgomot în aer dB(A)7)

Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime
Interfaţă utilizator
Display
Programe
Bumbac
Sintetice
Albe
Colorate
Culori închise
Reîmprospătare abur
Cămăşi
Jachete matlasate
Lenjerie și prosoape
Antialergic
Ultradelicate
Woolmark Platinum Care
Mix 30’
Opţiuni
Pornire întârziată
Igienizare cu abur
Super Wash
Extra clătire
Călcare uşoară
Prespălare
Siguranţă
Siguranţă overflow
Blocare instantanee uşă
Blocare taste (siguranţă copii)

AQ83D 497 EU/B

8

A+++

196

1,04

0,721

0,694

1
1

11660

B

1400
53%

200

145

145

30
51-83

85x59,5x61,6

LCD

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

AQ93F 297 EU

9

A+++

199

1,051

0,783

0,664

1
1

11462

B

1200
53%

177

155

153

30
52-74

85x59,5x61,6

Digit

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

AQ93D 49 EU/A

9

A+++

199

1,051

0,783

0,664

1
1

11462

B

1400
53%

177

155

153

30
52-77

85x59,5x61,6

LCD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

AQ83D 29 EU/B

8

A+++

196

1,04

0,721

0,694

1
1

11660

B

1200
53%

200

145

145

30
51-79

85x59,5x61,6

LCD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

AQ83F 29 EU

8

A+++

196

1,04

0,721

0,694

1
1

11660

B

1200
53%

200

145

145

30
51-79

85x59,5x61,6

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

AQS73D 29 EU/B

7

A+++

173

1,002

0,564

0,543

1
1

10428

B

1200
53%

186

142

138

30
56-76

85x59,5x44,6

LCD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

AQ73F 49 EU

7

A+++

175

0,923

0,638

0,616

1
1

10573 

B

1400
53%

175

135

130

30
51-83

85x59,5x61,6

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

AQS63 F 29 EU

6

A+++

153

0,842

0,519

0,504

1
1

9080

B

1200
53%

160

130

120

30
56-76

85x59,5x44,6

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

NOTĂ 

1)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială, și consumul programelor cu consum minim 

de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.

2)  Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informaţiile de pe etichetă și din fișă; 

acestea se aplică pentru curăţarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai 

eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea 

parţială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”

3)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială. Consumul de apă real va depinde de modul 

în care este folosită mașina.

4)  Pentru temperatura standard de 60°C  cu încărcare completă și parţială sau 40°C cu 

încărcare parţială, oricare dintre ele este mai mică.

5)  Pentru bumbac la  60°C cu încărcare completă sau parţială sau 40°C cu încărcare parţială, 

oricare dintre ele este mai mare.

6)  În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a 

energiei.  

7)  pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 

60°C, cu încărcătură  completă.

AQUALTIS

Model
Clasă de eficienţă energetică
Clasă de eficienţă la spălare
Clasă de eficienţă la centrifugare
Consum energie pentru spălare
Consum energie pentru spălare + uscare
Consum apă pentru spălare + centrifugare
Consum apă pentru spălare + centrifugare + uscare
% apă reziduală după centrifugare
Durată ciclu spălare
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care 
foloseşte mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care nu 
foloseşte mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care nu 
foloseşte mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care 
foloseşte mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)
Capacitate de încărcare spălare
Capacitate de uscare
Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime
Interfaţă utilizator
Display
Programe
Bumbac
Sintetice
Albe
Colorate
Culori închise
Antialergic
Ultradelicate
Woolmark Platinum Care
Spălare şi uscare
Programe de uscare
Uscare bumbac
Uscare lână
Uscare sintetice
Opţiuni
Pornire întârziată
Super Wash
Călcare uşoară
Extra clătire
Prespălare
Siguranţă
Siguranţă overflow
Blocare instantanee uşă
Blocare taste (siguranţă copii)

AQD 970 D 49 EU/B

A
A
A

1,83
6,12
77

108
53

171

21600

15400

366

1224

9
7

85x59,5x61,6

LCD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Informații furnizate în conformitate cu Directiva 95/12 e 95/13 CE 

* Ciclu standard la 60°C 

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

AQUALTIS MAȘINI 
DE SPĂLAT CU USCĂTOR

Adâncime redusă
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Model
Capacitate nominală în kg de ţesături din bumbac
Clasă de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum 
scăzut) la G (consum ridicat)
Consum anual de energie în kWh1)

Consum de energie pentru programul standard pentru 
bumbac la 60°C cu încărcare completă în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac 
la 60°C cu încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru 
bumbac la 40°C cu încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie ponderat în modul oprit în W
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W
Consum de apă în litri/an3)

Clasă de eficienţă de centrifugare pe o scară de la G 
(eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)
Viteză maximă de centrifugare atinsă4)

Grad de umiditate reziduală5)

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu 
încărcare completă în min.

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu 
încărcare parţială în min.

Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu 
încărcare parţială în min.
Durata modului lăsat aprins în min.6)

Emisii de zgomot în aer dB(A)7)

Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime (spaţiu maxim ocupat)
Interfaţă utilizator
Display
Programe
Antipete
Albe
Bumbac
Sintetice
Antialergic
Reîmprospătare abur
Baby
Woolmark Platinum Care
Delicate
Rapid 60’
Rapid 30’
Lenjerie și prosoape
Cicluri eco
Bumbac
Sintetice
Rapid 30’
Opţiuni
Pornire întârziată
Igienizare cu abur
Călcare uşoară
Prespălare
Eco Wash
Super Wash
Extra clătire
Cleaning action
Clătire Antialergică
Auto Clean
Siguranţă
Siguranţă overflow
Blocare instantanee uşă
Blocare taste (siguranţă copii)

WMD 942K EU

9

A++

244

1,546

0,768

0,656

1
1

12166

B

1400
53

188

148

143

30
51-78

85x59,5x60,5

LCD

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WMD 722B EU

7

A++

187

1,105

0,605

0,577

1
1

9039

B

1200
53

189

152

145

30
51-75

85x59,5x53,5

LCD

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WMG 722S EU

7

A++

187

1,105

0,605

0,577

1
1

9039

B

1200
53

195

152

145

30
55-72

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMG 722B EU

7

A++

187

1,105

0,605

0,577

1
1

9039

B

1200
53

195

152

145

30
51-75

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMF 722 EU

7

A++

187

1,105

0,605

0,577

1
1

9039

B

1200
53

195

152

145

30
55-72

85x59,5x53,5

Small Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

WMG 641 EU

6

A+

193

1,03

0,775

0,611

1
1

8228

B

1400
53

189

160

155

30
58-80

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMG 622B EU

6

A++

168

0,879

0,647

0,571

1
1

8338

B

1200
53

150

120

114

30
55-72

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMG 621BS EU

6

A+

193

1,03

0,775

0,611

1
1

8228

B

1200
53

189

160

155

30
60-77

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMG 602 EU

6

A++

168

0,879

0,647

0,571

1
1

8338

B

1200
62

150

120

114

30
50-55

85x59,5x53,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMSD 723 B EU

7

A+++

175

0,992

0,558

0,595

1
1

10428

B

1200
53

186

142

138

30
58-74

85x59,5x43,5

LCD

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WMSD 723 S EU

7

A+++

173

0,999

0,576

0,542

1
1

9749

B

1200
53

190

145

140

30
58-74

85x59,5x43,5

LCD

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WMSG 622 B EU

6

A++

164

0,919

0,554

0,527

1
1

9045

B 

1200
62

160

125

115

30
58-72

85x59,5x43,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

WMSF 602 EU

6

A++

164

0,919

0,554

0,527

1
1

9045

C 

1000
62

160

125

115

30
58-72

85x59,5x43,5

Digit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

NOTĂ 

1)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială, și consumul programelor cu consum minim 

de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.

2)  Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informaţiile de pe etichetă și din fișă; 

acestea se aplică pentru curăţarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai 

eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea 

parţială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”

3)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială. Consumul de apă real va depinde de modul 

în care este folosită mașina.

4)  Pentru temperatura standard de 60°C  cu încărcare completă și parţială sau 40°C cu 

încărcare parţială, oricare dintre ele este mai mică.

5)  Pentru bumbac la  60°C cu încărcare completă sau parţială sau 40°C cu încărcare parţială, 

oricare dintre ele este mai mare.

6)  În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a 

energiei.  

7)  pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 

60°C, cu încărcătură  completă.

Adâncime redusă

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ
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Model
Clasă de eficienţă energetică
Clasă de eficienţă la spălare
Clasă de eficienţă la centrifugare
Consum energie pentru spălare
Consum energie pentru spălare + uscare
Consum apă pentru spălare + centrifugare
Consum apă pentru spălare + centrifugare + uscare
% apă reziduală după centrifugare
Durată ciclu spălare
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseşte mereu 
uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte 
mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte 
mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)

Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseşte mereu 
uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)
Capacitate de încărcare spălare
Capacitate de uscare
Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime
Interfaţă utilizator
Display
Programe
Antipete
Albe
Bumbac
Sintetice
Antialergic
Ultradelicate
Woolmark Platinum Care
Rapid 30’
Spălare şi uscare
Programe de uscare
Uscare bumbac
Uscare lână
Uscare sintetice
Opţiuni
Pornire întârziată
Super Wash
Prespălare
Eco Wash
Auto Clean
Siguranţă
Siguranţă overflow
Blocare instantanee uşă
Blocare taste (siguranţă copii)

WDD 9640 BX EU

A
A
B

1,35
6,12
76

114
44

187

22800

15200

270

1224

9
6

85x59,5x60,5

LCD

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

WDD 8640 B EU

A
A
B

1,2
4,76
60
92
44

218

18400

12000

240

952

8
6

85x59,5x60,5

LCD

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

WDG 8640 B

A
A
B

1,2
5,44
69
98
53
175

19600

13800

240

1088

8
6

85x59,5x60,5

Digit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

WDG 862 EU

A
A
B

1,2
6,48
69

53

13800

240

1296        

8
6

85x59,5x60,5

Digit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Informații furnizate în conformitate cu Directiva 95/12 e 95/13 CE 

* Ciclu standard la 60°C 

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU ÎNCĂRCARE VERTICALĂ

Model
Capacitate nominală în kg de ţesături din bumbac
Clasă de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum scăzut) la G 
(consum ridicat)
Consum anual de energie în kWh1)

Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu 
încărcare completă în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu 
încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 40°C cu 
încărcare parţială în kWh2)

Consum de energie ponderat în modul oprit în W
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W
Consum de apă în litri/an3)

Clasă de eficienţă de centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) 
la A (eficienţă maximă)
Viteză maximă de centrifugare atinsă4)

Grad de umiditate reziduală5)

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare c
ompletă în min.

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare 
parţială în min.

Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare 
parţială în min.
Durata modului lăsat aprins în min.6)

Emisii de zgomot în aer dB(A)7)

Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime
Interfaţă utilizator
Display
Programe
Bumbac
Sintetice
Mix 30’
Mix 15’
Baby
Mătase/Perdele
Woolmark Platinum Care
Good night
Cămăşi
Igienizare 
Cicluri Eco
Bumbac
Sintetice
Rapid 30’
Opţiuni
Pornire întârziată
Super Wash
Rapid
Eco Wash
Extra clătire
Călcare uşoară
Siguranţă
Siguranţă overflow
Blocare taste (siguranţă copii)

ECOT7D 1491 (EU)

7

A+

203

1,178

0,678

0,646

1
1

9029

B

1400
53

195

155

150

30
59-75

85x40x60

LCD

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

ECOT7F 1291 (EU)

7

A+

203

1,178

0,678

0,646

1
1

9029

B

1200
53

195

155

150

30
59-75

85x40x60

Digit

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

ECOTF 1251 (EU)

5

A+

169

0,882

0,644

0,574

1
1

8511

B

1200
53

160

122

115

30
61-74

85x40x60

Digit

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

ECOTF 1051 (EU)

5

A+

169

0,882

0,644

0,574

1
1

8511

C

1000
62

160

122

115

30
61-71

85x40x60

Digit

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

NOTĂ 

1)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială, și consumul programelor cu consum minim 

de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.

2)  Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informaţiile de pe etichetă și din fișă; 

acestea se aplică pentru curăţarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai 

eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea 

parţială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”

3)  pe baza a 220 de cicluri de spălare standard  pentru programele destinate bumbacului la 

60°C și 40°C cu încărcare completă și parţială. Consumul de apă real va depinde de modul 

în care este folosită mașina.

4)  Pentru temperatura standard de 60°C  cu încărcare completă și parţială sau 40°C cu 

încărcare parţială, oricare dintre ele este mai mică.

5)  Pentru bumbac la  60°C cu încărcare completă sau parţială sau 40°C cu încărcare parţială, 

oricare dintre ele este mai mare.

6)  În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a 

energiei.  

7)  pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 

60°C, cu încărcătură  completă.

MAȘINI DE SPĂLAT CU USCĂTOR
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* Încărcare maximă

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

USCĂTOR

Model
Funcţii principale
Niveluri automate de uscare
Leduri luminoase evoluţie programe
Display LCD
Performanţe
Clasă de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum 
scăzut) la G (consum ridicat)
Superior faţă de Clasa A
Consum de energie (*bumbac uscate împăturire)
Consum de energie (*bumbac uscate călcare)
Consum de energie (3 kg sintetice uscate împăturire)
Capacitate de încarcăre (bumbac) (kg)
Capacitate de încărcare (sintetice) (kg)
Durata programului (*bumbac uscat împăturire) (min.)
Durata programului (*bumbac uscat călcare) (min.)
Durata programului (3 kg sintetice uscate împăturire)  (min.)
Consum anual de energie  (kWh/an)
Vizualizare timp rămas din ciclul de uscare
Vizualizare stare evoluţie ciclu de uscare
Vizualizare rezervor apă  (plin)
Vizualizare curăţenie filtru
Vizualizare curăţenie condensator
Programe speciale
Antialergic
Uscare rapidă
Pluşuri
Încălzire rufe
Mătase
Jeans
Lână
Program lenjerie 7 zile
Program delicate (Baby delicate)
Reîmprospătare
Program călcare uşoară
Opţiuni
Memo
Anti-şifonare (Extra delicat/Îngrijire)
Uscare rapidă
Uscare mixtă
Alarmă sfârşit ciclu
Blocare taste
Pornire întârziată
Opţiune încărcare la jumătate
Auto scurgere
Cuvă cu rotaţie bidirecţională alternativă
Capacitate rezervor apă din condens
Set de conexiune (opţional)*
Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime

TCD 83B 6H/Z

3

•

B

2,72
2,13
0,7
9
3

200
150
60

161
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Până la 24 de ore

•
•
6
•

85x59,5x62,3

TCL 83B 6P/Z

8
•

B

3,93
3,41
1,37

7
3

125
100
60

290

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Până la 9 ore

•
•
6
•

85 x59,5x62,3

* Încărcare maximă

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. 

Model
Capacitate de încărcare   (kg)
Display 
Performance
Clasă de eficienţă energetică pe o scară de 
la A (consum redus) la G (consum ridicat)
Mai eficient faţă de clasa A
Consum de energie (bumbac uscat împăturire) (kWh)
Consum de energie (bumbac uscat călcare) (kWh)
Consum de energie (3 kg sintetice uscate împăturire) (kWh)
Capacitate de încărcare (bumbac) (kg)
Capacitate de încărcare (sintetice) (kg)
Durata programului (bumbac uscat împăturire) (min.)
Durata programului (bumbac uscat călcare) (min.)

Durata programului (3 kg sintetice uscate împăturire) (min.)

Consum anual mediu de energie (kWh/an)
Programe de uscare 
Niveluri automate de uscare
Uscare Temporizată
Woolmark Silver Care
Programe speciale
Antialergic
Uscare Rapidă
Ţesături Tehnice
Pluşuri
Încălzire Rufe
Programe de uscare
Bumbac
Cămăşi
Lenjerie 7 zile
Sintetice
Denim
Mătase
Lână
Pilote
Baby Delicat
Călcare uşoară
Reîmprospătare
Opţiuni
Pornire întârziată
Antişifonare
Extra Delicat
Blocare Taste
Dimensiuni
Înălţime x Lăţime x Adâncime (gabarit maxim)   (cm)
Informaţii tehnice
Autogolire – racordare la conducta de evacuare a maşinii de spălat
Afişarea stării de avansare a ciclului de uscare
Tambur cu rotire bidirecţională alternativă
Capacitate rezervor apă de condens (litri)
Kit de racordare (opţional)

AQC9 4F5 T/Z1 (EU) 

9
Digit

A

-40%
2,61
2,18
0,72

9
3

195
160

60

147

5
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

85x59,5x63

•
•
•
5
•

USCĂTOR AQUALTIS
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Bun venit în era 
HIGH DEFINITION 

hotpoint.ro

Indesit Company S.p.A.
Romania Representative Offi ce

Calea Floreasca 133-137, sect 1  

București,România

tel. (+40) 21 324 81 97; 324 81 98; 324 78 98  

fax (+40) 21 324 78 97


