
Rezultate de înaltă definiţie datorită 
spălării localizate Zone Wash.

NOILE
MAŞINI DE SPĂLAT VASE

hotpoint.ro
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Reprezentanţa România
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EXCELENŢA
SPĂLĂRII
DIN TOATE 
PUNCTELE DE 
VEDERE.
NOILE MAŞINI DE SPĂLAT VASE HOTPOINT ASIGURĂ 
CELE MAI BUNE PERFORMANŢE DE SPĂLARE, 
CHIAR ŞI ÎMPOTRIVA MURDĂRIEI DIFICILE, OFERIND 
SOLUŢII INOVATOARE, CARE GARANTEAZĂ CELE 
MAI BUNE REZULTATE PENTRU TOATE VASELE 
DUMNEAVOASTRĂ.
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DESCOPERĂ 
TEHNOLOGIA 
INOVATOARE 

PRIMA MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE CU SPĂLARE 
LOCALIZATĂ CARE GARANTEAZĂ CEA MAI EFICIENTĂ 
ÎNDEPĂRTARE A MURDĂRIEI DIFICILE.

„Vreau să fi u sigură că elimin chiar şi murdăria rezistentă de pe vasele 
mele, precum arsurile şi depunerile, sau reziduurile difi cile, fără a fi  
necesar să le spăl manual.”

4 5
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NE CONCENTRĂM FORŢELE ÎMPOTRIVA 
MURDĂRIEI DIFICILE.

Murdăria difi cil de îndepărtat este de domeniul trecutului. Trebuie 
doar aleasă zona în care se va efectua spălarea, iar tehnologia 
Zone Wash a maşinilor Hotpoint îşi concentrează întreaga forţă de 
curăţare în coşul ales. Rezultatul este o spălare localizată care 
îndepărtează fi ecare tip de reziduu, chiar şi pe cele rezistente.

* Faţă de un ciclu intensiv cu încărcare completă.
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ALEGE COŞUL 
PENTRU SPĂLAREA
LOCALIZATĂ.

Spălarea inovatoare pe zone permite utilizarea 
versatilă a maşinii de spălat vase, care rezolvă 
şi situaţiile mai deosebite: de la murdăria foarte 
rezistentă, la exigenţele de încărcare reduse în 
cazul vaselor puţine.

ZONE WWASH PENTRU SPĂLAREA CU MAI MARE INTENSITATE.

SSSSSSSSSSAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVIIIIIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGG  ZZZZZZZZZZOOOOOOOOOONNNNNNNNNNEEEEEEEEEE PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI.

Cu ajutorul opţiunii Zone Wash, selectată alături de 
programul intensiv, se obţine o spălare cu 30% mai 
eficientă faţă de un ciclu intensiv cu încărcare completă.
Pentru a efectua această spălare:

Selectaţi programul intensiv

Apăsaţi butonul zone wash
şi alegeţi în care dintre cele 2 coşuri 
urmează să fie efectuată spălarea

Cu ajutorul opţiunii Zone Wash, selectată alături de 
programul normal, se obţine o spălare cu consumuri 
reduse cu 25% faţă de un ciclu normal cu încărcare 
completă.
Pentru a efectua această spălare:

Selectaţi programul normal

Apăsaţi butonul zone wash
şi alegeţi în care dintre cele 2 coşuri 
urmează să fie efectuată spălarea

H-ROM_folder DW_210x297_9b.indd   8-9 03/10/13   15.27



10 11

TEHNOLOGIA AVANSATĂ A
SPĂLĂRII PE ZONE.

SISTEM CU 3 FLUXURI

Poate direcţiona forţa de curăţare 
maximă în zona de spălare.

Cele 3 dispersoare de distribuţie a apei 
pot fi  controlate în mod independent, 

activate individual sau din doi în doi 
simultan, activând în coşul ales în 

prealabil, atât de sus, cât şi de jos, cu 
presiunea necesară.

MOTORUL FLEXIPOWER

Motorul cu invertor cu presiune 
variabilă permite dozarea forţei 
de spălare cu un control optimizat 
în orice moment. Numărul mai 
mare de magneţi permite reglarea 
puterii mai fl uidă şi mai stabilă în 
timpul spălării.

PARAMETRII IDEALI PENTRU O SPĂLARE DEDICATĂ

Combinând Zone Wash şi programul intensiv, se obţine pentru coşul selectat un 
ciclu ultraintensiv în care parametrii de spălare au fost optimizaţi: o temperatură 
de peste 70°C, o presiune de peste 30 %, o emisie de detergent temporizată pentru 
o mai mare efi cienţă de curăţare.
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NEUTRALIZEAZĂ 
MIROSURILE NEPLĂCUTE 
ÎN MOD NATURAL.

Testele specifice atestă că Active Oxygen elimină mirosurile neplăcute.
* Rezultatele testelor certificate de Institutul de Biometeorologie al Consiliului Naţional de Cercetări din Bologna

TON HEDONIC (INDICE DE PLĂCERE A MIROSULUI)

Foarte
neplăcut

-4 -2,6 O +4

Maşini de spălat vase
Standard

Maşini de spălat vase
cu Active Oxygen

Foarte
plăcut

MIROSURILE NEPLĂCUTE 
NEUTRALIZATE CU PÂNĂ 
LA 70%, CHIAR ŞI 
DUPĂ 24 DE ORE.

Pentru cine aşteaptă ca maşina să fi e încărcată complet înainte de 
a porni spălarea, Active Oxygen este răspunsul cel mai natural şi 
revoluţionar.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Datorită acestui brevet inovator, moleculele de oxigen activ, difuzate 
la intervale regulate de dispozitiv în interiorul maşinii, reacţionează cu 
mirosurile neplăcute existente în maşina de spălat vase, reducându-le 
cu până la 70% şi după 24 de ore, oxidându-le şi neutralizându-le.
Active Oxygen nu necesită reîncărcări sau întreţinere şi durează 
întreaga viaţă a maşinilor de spălat vase.

ACTIVAREA, DEZACTIVAREA ŞI 
OPRIREA AUTOMATĂ
Pentru eliberarea oxigenului activ, este sufi cientă o apăsare 
prelungită a tastei dedicate. La fi ecare deschidere a maşinii de 
spălat vase, Active Oxygen intră în stand-by şi se reactivează la 
închidere. Pentru a dezactiva această opţiune, trebuie doar să 
apăsaţi din noua tasta. Se va opri automat după 24 de ore sau în 
momentul pornirii spălării.

3 persoane din 4 preferă o maşină de spălat vase dotată cu 
dispozitivul Active Oxygen*.
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FLAPS MULTI-POZIŢIE
 
3 sau 6 flapsuri 
pentru pahare, 
care pot fi repoziţionate.

FLEXIBILITATE MAXIMĂ ÎN 
GESTIONAREA SPAŢIULUI.

Datorită sistemului Flexiload, gestionarea încărcării noilor maşini 
de spălat vase Hotpoint se adaptează perfect diverselor exigenţe, 
permițând o capacitate de încărcare de 13 şi 14 seturi.

GRĂTARE RABATABILE ÎN COŞUL 1
 
Coşul inferior dispune de 8 grătare 
rabatabile, pentru a crea 4 zone 
care pot fi gestionate independent, 
pent ru  oa le  sau  far fur i i ,  î n 
combinaţia dorită.

GRĂTARE RABATABILE ÎN COŞUL 2
 
Coşul superior dispune de 4 grătare 
rabatabile pentru farfuriile mici 
şi medii sau, alternativ, pentru 
paharele şi vasele de diverse 
dimensiuni.

MÂNERE ERGONOMICE
 
Cu ajutorul inserţiilor din oţel 
inoxidabil, pentru prinderea mai 
bună şi extragerea mai uşoară a 
coşurilor. 

LIFT-UP
 
Toate modelele din gamă sunt dotate cu lift-up, pentru ridicarea şi coborârea 
cu 3,5 cm a celui de-al doilea coş, în funcţiile de necesităţile de încărcare. Coşul 
superior dispune şi de ghidaje telescopice şi rulmenţi cu bilă, pentru o glisare 
mai lină.

SUPORTURI PENTRU TIGĂI, 
DETAŞABILE
 
Permite introducerea tăvilor 
şi tigăilor în poziţie verticală, 
reducând spaţiul ocupat şi 
îmbunătăţind stabilitatea.

TAVĂ PENTRU TACÂMURI
 
Pe lângă coşul clasic pentru tacâmuri, anumite 
modele sunt dotate cu o tavă practică pentru 
tacâmuri, glisantă şi detaşabilă, pentru o mai 
mare flexibilitate în dispunerea încărcăturii.
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FIECARE SPĂLARE,
UN REZULTAT 
PERFECT.

PROGRAME DE SPĂLARE

Programul de spălare la care se referă datele 
de pe eticheta energetică, cel mai efi cient din 
punct de vedere al consumurilor pentru vasele cu 
murdărie normală.

OPŢIUNI

DELAY TIMER întârzie pornirea spălării cu până 
la 24 de ore de la programare.

ZONE WASH Spălare localizată în coşul 
selectat, pentru efi cienţa maximă de spălare 
sau economie de energie. Poate fi  activat cu 
programele intensiv şi normal.

TABS   Opţiune care permite maximizarea efi cienţei 
tabletelor de detergent multifuncţionale.

EXTRA DRY Permite îmbunătăţirea uscării, 
datorită unei temperaturi mai ridicate în timpul 
clătirii fi nale şi o fază de uscare prelungită.

SHORT  TIME Reduce cu 30% durata programului, 
fără a compromite rezultatul.

ÎNCĂRCARE LA JUMĂTATE Pentru încărcarea 
la jumătate a vaselor, distribuindu-le între 
coşuri, obţinând aceeaşi efi cacitate de spălare 
cu consumuri reduse.

ACTIVE OXYGEN  Neutralizează în mod natural 
mirosurile neplăcute care se formează în 
maşina de spălat vase când sunt introduse vase 
murdare. Se activează când se preferă să se 
aştepte încărcarea completă a maşinii, înainte 
de efectuarea programului de spălare.

A fost studiat un sistem de siguranţă care poate întrerupe fl uxul de apă din reţea de la punctul de intrare. Un nivel 
avansat este dat de furtunul cu cameră dublă, creat pentru a rezista la uzura în timp şi la presiuni de 30 de ori mai 
mari decât cele ale instalaţiei de apă din locuinţe.

SIGURANŢĂ

INTENSIV Presiune şi temperatură ridicate pentru 
vase foarte murdare, cu reziduuri de mâncare 
încrustată.

NORMAL Recomandat pentru spălarea vaselor cu 
murdărie normală.

RAPID  Vasele a 4 persoane, plus o oală mare şi una 
mică, în numai 60 de minute.

PROGRAME AUTOMATE

Datorită motorului cu presiune variabilă Flexipower şi 
datorită Sensor System, senzorul de turbiditate inteligent, 
performanţele de spălare sunt automatizate pentru 
economisirea apei şi a energiei, setând parametrii în 
funcţie de nivelul de murdărie.

DUO WASH Două tratamente diferite într-un 
singur program: delicat pentru paharele şi 
vasele din coşul superior, energic pentru oalele 
din cel inferior.

DELICATE Datorită temperaturii scăzute, sticla 
şi cristalul nu sunt supuse unui şoc termic, 
menţinându-şi, astfel, integritatea.

EXPRESS 30’ Pentru spălarea vaselor puţin 
murdare, imediat după utilizare, în numai 30 de 
minute.

GOODNIGHT Un program şi mai silenţios, pentru 
utilizarea maşinii de spălat vase în timpul nopţii.

ÎNMUIERE Activ cu apă rece, este gândit pentru 
amânarea spălării vaselor, evitând sedimentele 
generate de resturile de mâncare.

IGIENIZARE Pentru spălarea şi igienizarea 
oricărui tip de vase în 80 de minute la 
temperaturi înalte de spălare şi fără clătire cu 
agent de strălucire.

AUTOCURĂŢARE În 50 de minute îndepărtează 
microorganismele care se formează în maşina de 
spălat vase. Se foloseşte cu aditivul corespunzător 
pentru îngrijirea maşinilor de spălat vase.

PENTRU IGIENA ABSOLUTĂ
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• Afișaj LCD
• Capacitate 14 seturi
• Tehnologie Active Oxygen
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 11 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30', Igienizare, Autocurăţare
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry, Short Time
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Tavă tacâmuri
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A++
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

LFD 11M121 OC EU

• Afișaj LCD
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 11 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30', Igienizare, Autocurăţare
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la 

1 la 24 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry, Short Time, 
Încărcare la jumătate

• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Tavă tacâmuri
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A++
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

LFD 11M121 CX EU

• Afișaj LCD
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 11 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30', Igienizare, Autocurăţare
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la 

1 la 24 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry, Short Time, 
Încărcare la jumătate

• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A++
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

LFD 11M121 B EU

Cod. F082935 
EAN 8007842829358

Culoare: Alb

Cod. F082965 
EAN 8007842829655

Culoare: Inox

Cod. F082994
EAN 8007842829945

Culoare: Negru

de 60 cm
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TEHNOLOGIE 
PENTRU NATURĂ.

STAND BY

La finalul programului de spălare sau în modul Stand By se 
economisește 56%din energie în siguranță totală. 

CALD ȘI RECE

O economie ulterioară de 60% este garantată de conexiunea directă 
la apă caldă, care permite reducerea energiei necesare pentru 
încălzire.

ECONOMIE DE ENERGIE. 

Noile maşini de spălat vase Hotpoint fac parte din clasa A++ de 
eficienţă energetică, garantând performanţe perfecte şi un consum 
mai redus cu 20% faţă de clasa A.

CONSUMURI DE APĂ OPTIMIZATE LA MAXIMUM.

Noile maşini de spălat vase cu 14 seturi din clasa A++ efectuează un 
ciclu normal de spălare, folosind numai 9 litri de apă. Un obiectiv 
atins de Hotpoint şi o mare economie de apă pentru cei care utilizează 
maşinile de spălat în fiecare zi.

lt9

Hotpoint exprimă grija atentă faţă de mediu, alături de căutarea 
constantă a calităţii şi inovaţiei, în maşini de spălat vase de 
ultimă generaţie, care pot garanta, pe de o parte cele mai reduse 
consumuri de energie şi de resurse, iar de cealaltă performanţe 
extraordinare.
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MAŞINI DE SPĂLAT VASE de 45 cm

• Capacitate 13 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 5 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv, Rapid, Încărcare la 

jumătate
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Overflow
• Clasă de eficienţă energetică: A+
• Consum de apă program standard: 11 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

LFB 5B019 EU

• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot 49 db(A)
• 7 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv, Rapid
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la 

3-6-9 h, Încărcare la jumătate, Tabs
• Vizualizare: lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş tacâmuri glisant 
• Sistem de siguranţă Overflow
• Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 10 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x45x60 cm

LSF 723 EU/HA
Cod. F082889 

EAN 8007842828894
Culoare: Alb

Cod. F068027 
EAN 8007842680270

Culoare: Alb

• Afișaj digital
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 8 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30'
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry, Short Time
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Tavă tacâmuri
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A++
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

Disponibilă şi în versiunea: LFF 8M 121 C EU 
Cod. F082926 - EAN 8007842829266 - Culoare: Alb

LFF 8M 121 CX EU

• Afișaj digital
• Capacitate 10 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 47 dB(A)
• 8 programe de spălare
• Programe speciale: Auto normal, GoogNight, Ultra 

Intensive, Rapid
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Încărcare la jumătate sus sau jos, Tabs
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş superior reglabil Dual Space
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x45x60 cm

Disponibilă şi în versiunea: LSF 835 X EU/HA
Cod. F063159 - EAN 8007842631593 - Culoare: Inox

LSF 835 EU/HA

• Interfaţă LED
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 44 dB(A)
• 7 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Express 30'
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată 3-6-9 h, 

Tabs, Extra Dry, Încărcare la jumătate
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică: A++
• Consum de apă program standard: 9 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x60x60 cm

LFK 7M124 EU

• Afișaj digital
• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 7 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv şi Rapid
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Încărcare la jumătate sus sau jos, Tabs
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Clasă de eficienţă energetică:  A
• Consum de apă program standard: 10 litri
• Dimensiuni (ÎxLxA): 85x45x60 cm

LSF 825 X/HA

Cod. F082845 
EAN 8007842828450

Culoare: Inox

Cod. F063161 
EAN 8007842631616

Culoare: Alb

Cod. F082779 
EAN 8007842827798

Culoare: Alb

Cod. F079510 
EAN 8007842795103

Culoare: Inox

de 60 cm
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• Capacitate 13 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 4 programe de spălare
• Program special: Intensiv
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Overflow
•  Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A+
•  Consum de apă program standard: 11 litri

LTB 4B019 EU

• Afișaj digital
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 46 dB(A)
• 11 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30', Igienizare, Autocurăţare
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 12 h, Zone Wash, Tabs
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A+
•  Consum de apă program standard: 11 litri

LFT 11M116 EU

• Afișaj digital
• Capacitate 14 seturi
• Tehnologie Active Oxygen
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 11 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Duo Wash, Express 30', Igienizare, Autocurăţare
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 12 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A++
•  Consum de apă program standard: 9 litri

LTF 11M121 O EU

• Capacitate 13 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 6 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv, Express 40'
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Tavă tacâmuri
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A+
•  Consum de apă program standard: 11 litri

LTB 6B019 C EU

Cod. F082892 
EAN 8007842828924

Cod. F083005 
EAN 8007842830057

Cod. F082886
EAN 8007842828863

Cod. F082895
EAN 8007842828955

total încorporabile de 60 cm
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• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 6 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv şi Rapid
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
•  Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 10 litri

LST 216 A/HA

• Afișaj digital
• Capacitate 10 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 47 dB(A)
• 8 programe de spălare
• Programe speciale: Auto normal, GoodNight, Ultra 

Intensive, Rapid
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la 

3-6-9 h, Încărcare la jumătate sus sau jos, Tabs
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş superior reglabil Dual Space
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A
•  Consum de apă program standard: 9 litri

LST 328 A/HA

• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot 53 dB(A)
• 4 programe de spălare
• Program special: Eco
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă totală Overflow
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 10 litri

LST 114/HA

• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot 51 dB(A)
• 6 programe de spălare
• Program special: Eco
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 10 litri

LST 116/HA

Cod. F0062706
EAN 8007842627060

Cod. F0063153
EAN 8007842631531

Cod. F063171
EAN 8007842631715

Cod. F063169
EAN 8007842631692

MAŞINI DE SPĂLAT VASE total încorporabile de 45 cm
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MAŞINI DE SPĂLAT VASE parțial încorporabile de 45 cm

• Afișaj digital - Touch Control
• Capacitate 14 seturi
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 8 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Express 30', Duo Wash
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Zone Wash, Tabs, Extra Dry, Short Time
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A++
•  Consum de apă program standard: 9 litri

LLD 8M121 X EU

• Afișaj digital
• Capacitate 14 seturi
• Tehnologie Active Oxygen
• Motor nou cu invertor Flexipower
• Extra silenţioasă
• Inteligenţă Sensor System
• Nivel zgomot 41 dB(A)
• 7 programe de spălare
• Programe speciale: Auto intensiv, Auto normal, Auto 

rapid, Express 30'
• Opţiuni: Delay Timer pentru pornire întârziată de la  

1 la 24 h, Zone Wash, Încărcare la jumătate, Tabs, 
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş inferior cu inserţii rabatabile
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A++
•  Consum de apă program standard: 9 litri

LLK7M121 OC X EU

• Capacitate 10 seturi
• Nivel zgomot: 49 dB(A)
• 7 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv, Rapid
• Vizualizare lipsă sare
• Sistem de siguranţă Water Stop
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A
• Consum de apă program standard: 10 litri

LSP 720 A X

Cod. F083034
EAN 8007842830347
Culoare: Inox + vidro 

Cod. F083027
EAN 8007842830279

Culoare: Inox

Cod. F068895
EAN 8007842688955

Culoare: Inox

• Capacitate 13 seturi
• Nivel zgomot 49 dB(A)
• 5 programe de spălare
• Programe speciale: Intensiv, Rapid, Încărcare la 

jumătate
• Vizualizare lipsă sare, lipsă agent de strălucire
• Noi coşuri FlexiLoad
• Coş superior reglabil Lift-Up
• Coş tacâmuri glisant
• Sistem de siguranţă Overflow
• Sistem de instalare Fast Fix
• Clasă de eficienţă energetică: A+
•  Consum de apă program standard: 11 litri

LSB 5B019 X EU
Cod. F082894

EAN 8007842828948
Culoare: Inox

parțial încorporabile de 60 cm
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Rezultate de înaltă definiţie datorită 
spălării localizate Zone Wash.

NOILE
MAŞINI DE SPĂLAT VASE

hotpoint.ro

Indesit Company S.p.A.
Reprezentanţa România
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

H-ROM_folder DW_210x297_9b.indd   28-1 03/10/13   15.26


