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A mi ötleteink.
Az ön otthonA.
A hotpoint-Aristonnak több millió európai család otthonában 
sikerült a házimunkát élménnyé varázsolnia avantgárd 
termékválasztékával, amely garancia a tökéletes eredményre. 

tanulmányok és kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy 
a hotpoint márka lényegét a fogyasztók az innováció és a 
technológiai fejlődés iránti természetes elhivatottsággal 
azonosítják. Figyelembe véve azt, hogy ezek lesznek a jövőnk 
kulcsfontosságú elemei, úgy döntöttünk, hogy mostantól 
hotpointnak nevezzük márkánkat.

ez egy olyan márkanév, amely teljes mértékben képviseli 
értékeinket.
A hatékonyságra törekvést, azaz a minden várakozást felülmúló 
teljesítményt és a tökéletes eredményt.
Az intelligenciát abban az értelemben, hogy az innovatív 
megoldások folyamatos fejlesztésével a termékek képesek 
valójában megváltoztatni a mindennapokat.
A kifinomult stílust, amely képes folyamatosan újraértelmezni 
az ergonómia és a design határait.

hotpoint. A mi ötleteink. Az ön otthona.

hotpoint.hu
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teChnolÓgiÁVAl
A környezetért

  A hotpoint mindig is különös figyelmet 
f o r d í t o t t  a z  e r ő f o r r á s o k k a l  v a l ó 
takarékoskodásra és a környezetvédelemre.
A z  e g y re  m o d e r n e b b  te c h n o ló g i á k 
alkalmazása lehetővé teszi a környezeti 
hatások folyamatos fi gyelemmel kísérését a 
teljes gyártási folyamat során, limitálva ezzel 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 
innovációra való folyamatos törekvés az ecotech jelzéssel 
megkülönböztetett legmodernebb háztartási készülékekben 
nyilvánul meg, amelyek magas hatékonysági szintet 
biztosítanak minimális fogyasztás és kiváló teljesítmény 
mellett. mindez a fogyasztóknak megtakarítást, a környezetnek 
előnyt jelent.

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
Az ökológiai érzékenység valamint a minőségre és az 

az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.
az energia- és a vízfelhasználást, a szén-dioxid kibocsátást és 
a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.a gyártás során keletkező hulladékmennyiséget.

hotpoint.hu
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Sütők és a 45 cm-es kollekció  8
Főzőlapok, mosogatótálcák és csaptelepek 32
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Sütők éS  
a 45 cm-eS 
kollekció   
a Hotpoint sütők minőségi, technológiai és esztétikai 
jellemzői a leginnovatívabb fejlesztések, a legelegánsabb és 
legkifinomultabb design egységének köszönhetők,  minőségi 
alapanyagok felhasználásával megvalósítva.
a Hotpoint sütők  az üveg tisztaságának és az acél 
kifinomultságának köszönhetően könnyen összhangba 
hozhatók a háztartásban használt többi készülékkel. 
az egyedi részletek, mint például az új LUCE termékvonal 
keskenyebb és 45 fokban lekerekített fogantyúja, mind arról 
a kifinomult stílusról tanúskodnak, amely a technológiát öleli 
körül.
a Hotpoint sütők a modern konyha minden igényének 
megfelelnek a design, a főzési technikák, a megoldások és 
a funkciók tekintetében, legyen szó bármilyen különleges 
elvárásról is. az új LUCE termékvonal része a 45 cm-es kollekció 
is, amely gőzpárolóból, kompakt sütőből, mikrohullámú 
sütőből, kávéfőzőből és borhűtőből áll. az egymással 
harmonizáló készülékek biztosítják azt, hogy a kollekció 
tökéletes egységet alkosson a konyhában.

hotpoint.hu
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dual FloW rendSZer
az egyedi dual Flow belső keringetési rendszer a kürtő és a légkeverés kettős levegőáramlásán alapuló 
rendszer, amely a meleg levegő egyenletes keringését biztosítja, valamint a sütőajtó hőmérsékletét a 
hagyományos sütőkéhez képest alacsonyabban tartja, megnövelve ezzel annak biztonságosságát, ami 
különösen fontos a gyermekek jelenlétében.
a ventilátor által beszívott, sütő körüli hideg levegő két áramlatra oszlik. az első a kürtőből kiszívja és a sütőn 
kívülre tolja a meleg levegőt. a második áramlat pedig egy párhuzamos csatornán keresztül kerül az ajtóba 
és lehűti azt, hogy végül egy alul elhelyezett légterelőn keresztül távozzon.

a sütési programokat irányító kifi nomult, elektronikus vezérlés állandó hőleadást 
biztosít, amelynek köszönhetően könnyen érhetünk el tökéletes sütési eredményt. 
a High defi nition sütés minden sütési szinten teljesen egyenletes eredményt biztosít. 
az indesit company által szabadalmazott  dual Flow belső keringetési rendszernek  
köszönhetően a sütőtérbe helyezett légkeverő lapát kettős levegőáramlást hoz létre, 
amely egyenletes sütést garantál.

Velünk a SütéS iS 
a Hd tecHnológia 
VilágáBa lép

180°c

180°c
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ManUáLis prograMokaUtoMata prograMok

a szabadalmazott technológián és gyakorlott séfek 
tapasztalatán alapuló automata sütőprogramok 
lehetővé teszik, hogy bármely fogást a lehető 
legjobban készítsünk el. elég csupán kiválasztani 
a sütési funkciót és a sütő az előre programozott 
ideális sütési  rendszerének köszönhetően 
automatikusan beállítja az összes sütési paramétert, 
a sütési idő végéig állandó hőmérsékletet biztosítva.

a  manuális programokat választva az előre 
beállított hőmérséklet 40 °c és 250 °c között saját 
tapasztalatok alapján tetszés szerint módosítható. 
a Hotpoint sütőben alacsony hőmérsékleten 
is süthetünk; ez a professzionális sütési mód 
egészséges, könnyű és ízletes fogások elkészítését 
teszi lehetővé.

automata éS manuáliS 
programok a tökéleteS 
eredményért

kenyér
marha
Borjú
Bárány
Sertés
csirke
Halfilé
Hal fóliakéregben
linzertészták

omlós sütemények
Briós
torták
Sütemények
paella
pilaf
Joghurt
kövön sütött pizza

többszintes sütés
grill
gratinírozás
pecsenyesütés
Hal
pizza
kelesztés
cukrászsütemény
pasztőrözés

Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön
Zöldségek lassú tűzön
kiolvasztás
eco sütés

Luce muLti - 31 FuNKciÓS Sütő

kenyér
marha
Halfilé
Sütemények
linzertészták

többszintes sütés
grill
gratinírozás
Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
pizza
cukrászsütemény
eco sütés

Luce muLti - 14 FuNKciÓS Sütő

kenyér
Sütemények

többszintes sütés
grill
gratinírozás
Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
pizza
cukrászsütemény
gyors sütés
eco sütés

Luce muLti - 12 FuNKciÓS Sütő

Hagyományos sütés
többszintes sütés
grill
gratinírozás

pizza
cukrászsütemény
gyors sütés
kiolvasztás/ kelesztés

Luce muLti - 8 FuNKciÓS Sütő

Hagyományos sütés
többszintes sütés
grill
gratinírozás

pizza
cukrászsütemény
gyors sütés

muLti - 7 FuNKciÓS Sütő 

Hagyományos sütés
többszintes sütés
grill

gratinírozás
pecsenyesütés

muLti - 5 FuNKciÓS Sütő 

kenyér
marha
Borjú
Bárány
Sertés
csirke
Halfilé
Hal fóliakéregben
linzertészták

omlós sütemények
Briós
torták
Sütemények
paella
pilaf
Joghurt

többszintes sütés
grill
gratinírozás
pecsenyesütés
Hal
pizza
kelesztés
cukrászsütemény
pasztőrözés

Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön
Zöldségek lassú tűzön
kiolvasztás
eco sütés

Luce muLti - 30 FuNKciÓS Sütő

kenyér
marha
csirke
Sütemények
Halfilé

többszintes sütés
grill
gratinírozás
pizza
Hús lassú tűzön

Hal lassú tűzön
Zöldségek lassú tűzön
eco sütés
gyors sütés

marha
csirke
Sütemények

többszintes sütés
Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
pizza

grill

opeNSpace Luce muLti SütéS -14 FuNKciÓS Sütő

automata Sütőprogramok óriáS Sütőtér manuáliS Sütőprogramok óriáS Sütőtér

automata programok Fő Sütőtér manuáliS Sütőprogramok Fő Sütőtér

automata programok kiS Sütőtér manuáliS Sütőprogramok kiS Sütőtér
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ÚJ egyenSÚlyok
a kortárs design trendeket követő Hotpoint sütők felépítésének arányai módosultak, hozzájárulva ezzel mind 
külsejük mind funkcionalitásuk tökéletesítéséhez. a Hotpointnak sikerült mindössze négy milliméternyire 
csökkenteni a sütőajtó és az előlap közötti rést, csökkentve ezzel a sütőből távozó meleg levegő kellemetlen 
kiáramlását. ennek az újításnak köszönhetően lehetőség nyílt a sütőajtó méretének újragondolására is.  
az új luce sütők ugyanis 482,5 mm magas ajtókkal rendelkeznek, szemben az előző termékcsalád 
sütőinek 460 mm-ével. a növekedést a vezérlőpanel majdnem 3 cm-es csökkentésével sikerült elérni.  
az ajtó nagyobb mérete és az acélkeret keskenyebbé tétele lehetővé teszi, hogy a sütő összes szintjét 
kényelmesen megfigyelhessük, beleértve az első szintet is, amely általában a legkevésbé látható.

lcd kijelző és a központi szabályzógomb

kijelző sütés kezdete és vége funkcióval

digitális kijelzőlight touch kezelőpanel

a sütő beállítása logikus és könnyen átlátható, balról jobbra haladva. Így mind a funkciók, mind a sütési 
paraméterek könnyen kiválaszthatók.

LogikUs prograMozhatóság
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=   e 0,63 kWh=   e 0,63 kWh=   e 0,63 kWh=   e 0,63 kWh=   e 0,63 kWh

piroLÍzis
a Fast clean egy automata tisztító rendszer, amely nem igényel vegyi tisztítószereket. a szennyeződés 
típusa szerint háromféle pirolitikus ciklus közül választhatunk. a ciklus végén a szennyeződések porszerű 
maradványait elegendő egy nedves kendővel letörölni. 

tELEszkópos sÍnEk
a praktikus teleszkópos sínek, amelyek tartják, illetve a sütőből kihúzva kísérik a tepsit vagy a rácsot, rendkívül 
egyszerűvé és biztonságossá teszik a sütés ellenőrzését és mosogatógépben is moshatók. 

száMozott sÜtÉsi szintEk
a tepsi vagy a rács lehetséges elhelyezési szintjeit 
beszámoztuk, hogy a különleges receptek és ételek 
készítésekor biztosan egyértelmű legyen a javasolt 
pozíciójuk. 

ÜVEg hŐszigEtELŐ aJtó
a nagy szilárdságú, edzett üvegajtón nincsenek rések, ahol 
a piszok és a zsír megtelepedhet. ez a jellemző rendkívül 
egyszerűvé teszi a tisztántartást.

szÜrkE sÜtŐtÉr
a Hotpoint sütők belső falai szürkék; ez a megoldás világosabbá teszi a sütőteret így javítva annak láthatóságát sütés 
közben, ami megkönnyíti a készülő ételek ellenőrzését.

kÖnnYEn tisztÍtható zoMánC
a Hotpoint sütők belső falai egyszerűen tisztíthatók a borításukhoz használt különleges zománcnak köszönhetően. 

egyéB telJeSÍtmény JellemZők

BiZtonSág
a hotpoint a legkorszerűbb biztonsági berendezésekkel látta el sütőit, amelyek a használatot mindig 
biztonságossá teszik. a Dual Flow rendszernek köszönhetően például a sütőajtó hőmérséklete sosem 
emelkedik meg túlságosan. a pirolitikus sütők ajtajának hőmérséklete a normál sütés közben nem 
lépi túl a 35°C-t, míg a pirolízises öntisztító program közben 60 °C  marad, ami jó 10°C-kal kevesebb a 
hagyományos ventillációs rendszernél. a sütők biztonságosságának növelésére a hotpoint beépítette az 
ajtózárat, amely megakadályozza a a sütőjató véletlen és esetleg veszélyes kinyílását. a vezérlőpanel 
is zárolható, így elkerülhető a sütési beállítások módosítása.

a -20%-oS energiaoSZtály, 
a kategória legalacSo-
nyaBB FogyaSZtáSa!

a fűtőelemek jobb elektronikus kontrollja a légkeverés hatékonyabb 
működése

a légkeverő hűtő optimalizált 
működése Jobb hőszigetelés

a Hotpoint sütők a jelenlegi a osztálynál 20 %-kal kevesebb energiafogyasztással 
büszkélkednek. ez az egyedülálló eredmény a Hotpoint kutatásainak köszönhető, amelyek során 
a környezetvédelem mindig is elsődleges volt.
a fütőelemek elektronikus kontrolljának, a légkeverésnek, az érintőirányú ventillációs 
rendszernek és a sütőtér jobb szigetelésének köszönhetően a Hotpoint sütők energiafogyasztása 
mindössze 0,63 kWh, amely kategóriájában a legalacsonyabb. *

kategória: a közepes méretű 35 litertől 65 literig terjedő kapacitású sütőket tekintve, 29 versenytárssal (a hivatalos katalógusaikban 
2010.12.31-ig közölt adatok  alapján) összehasonlítva a piacon.

LED FÉnYEk
az ajtó belsejében oldalt elhelyezett led égősor érezhetően megnöveli a láthatóságot a sütő belsejében sütés 
közben, így a készülő étel ajtónyitás nélkül ellenőrizhető.  ezen  fényrendszer segítségével az ételek teljes 
egészében megvilágíthatók  árnyékok képződése nélkül.

LED
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muLti-14 FuNKciÓ
_   light touch kezelőpanel
_  77 liter hasznos űrtartalom, 25%-kal 

nagyobb belső sütőtér a hagyományos 
sütőkhöz képest

_ négy sütő az egyben
 •  Egyidejű sütés 4 szinten 

óriás sütőtér (77 liter)
 •  Sütés a felső kis sütőtérben (23 liter)
 •  Sütés az alsó fő sütőtérben (51 liter)
 •  Egyidejű sütés a felső kis sütőtérben és 

az alsó fő sütőtérben (23+51 liter)
_  14 funkció az óriás sütőtérben
_  Fast cooking sütőrendszer és Barbecue 

funkció a kis sütőtérben
_  8 program a fő sütőtérben
_  tangenciális ventilláció dual Flow 

rendszer
_  Fast clean öntisztítás
_   elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Szürke sütőtér
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  eltávolítható hőszigetelő elválasztó
_  led fények
_  gyors üzembe helyezési útmutató
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel és 

ajtózár
_  energiafogyasztás: a osztály(-20%)

ujjlenyomatmentes inox

ok 1037el dp.20 X/Ha S

az openspace forradalmi újdonsága a szigetelő elválasztó, amely lehetővé teszi a 
teljes óriás sütőtér megosztását két, eltérő méretű térre: a kis és a Fő sütőtérre. 
a kis és a fő sütőtér használatának rugalmassága minden képzeletet felülmúl. a 
két teret egyidejűleg használva egy komplett vacsorát készíthetünk el rövidebb idő 
alatt, vagy éppen használhatjuk őket külön-külön, azaz egyszerre csak az egyik, az 
igényeinknek inkább megfelelő sütőteret.
amikor egyszerre használjuk a két sütőteret hőmérsékletük 50°c és 250°c 
között szabályozható, akár 100°c eltéréssel a két zóna között; így még egymástól 
teljesen különböző fogások is készíthetők egyidejűleg, például hal és sütemény; 
miközben nem kell attól tartanunk, hogy az illatok és az ízek összekeverednének. 
az openspace sütő az egyedüli a piacon, amely maximális rugalmasságot biztosít!

Dupla tér: osszuk meg a teret, hogy megsokszorozódjon!

a Hotpoint kutatásainak köszönhetően megszületett az openspace, amely egy 60 cm-es sütő több mint 
77 literes sütőtérrel, vagyis sütőtere  25%-kal nagyobb a hagyományos sütőknél. Bár külső méretei 
megegyeznek egy 60 cm-es standard beépíthető sütő méreteivel, az openspace mégis jóval sokoldalúbb. 
Valójában egymástól függetlenül használható csak a felső vagy az alsó sütőtér, vagy egyidejűleg süthetünk 
mindkét sütőtérben, ezáltal kihasználva az extra nagy teret és csökkentve a sütéshez szükséges időt és energiát.

aZ egyetlen 60 cm-eS Sütő 77 litereS Sütőtérrel

kiemelkedő technológia 77 literes kapacitással a nagy mennyiségű ételek 
elkészítésére. ezt kínálja az openspace, az egyetlen sütő a piacon, amelyben 
egyidejűleg 4 szinten süthetünk, vagy bőséges adagokat készíthetünk. az óriás 
sütőtérnek köszönhetően az openspace 14 funkciót kínál: 9 univerzális programot, 
amelyek bármilyen sütéshez használhatók; és 5 automata programot, amelyek 
kiváló eredményt biztosítanak bármilyen fogáshoz, még a legnagyobb odafi gyelést 
igénylő ételekhez is, hiszen elég csupán elindítani és a sütő kidolgozza a 
legmegfelelőbb sütési ciklust az ideális időtartam és hőmérséklet beállításával.

az innováció óriás méreteket ölt 

a gyors sütésekhez és melegítéshez a kis sütőtér a megoldás.
a legkisebb, nagyjából 23 literes sütőtér rendelkezik a forradalmi Fast cooking 
sütőrendszerrel, amelyet a fagyasztott ételek gyors elkészítéséhez fejlesztettek 
ki, mint a pizza, vagy a sajttal és sonkával töltött pulykamell. a Barbecue funkció 
ideális nagy mennyiségű hal, nyárs, zöldség vagy ropogós pirítós tökéletes 
grillezéséhez.

kis sütőtér: kicsi, ami épp elég!

a nagyjából 51 literes fő sütőtérben mindenhez van elég hely és 3 szinten is süthetünk 
egyidejűleg. ezen kívül a szűkebb tér miatt felgyorsul a sütő felmelegedési ideje, ez 
a hagyományos sütőkhöz képest csökkentett energiafelhasználást eredményez. a 
3 automatikus és az 5 manuális sütési funkció bármilyen étel elkészítését lehetővé 
teszi a különböző igényeknek megfelelően.

Fő sütőtér: csak annyi tér, amire szükség van!

LED
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muLti- 8 FuNKciÓ
_  tangenciális ventilláció
_  Sütés elejének és végének elektronikus 

beprogramozása
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  teleszkópos sinek
_  a energiaosztály

ujjlenyomatmentes inox

muLti- 14 FuNKciÓ
_  light touch kezelőpanel
_  tangenciális ventilláció dual Flow 

rendszer
_  katalitikus tisztítás
_  elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  teleszkópos sinek
_  gyors üzembe helyezési útmutató
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel zár
_  energiafogyasztás: a osztály(-20%)

ujjlenyomatmentes inox

muLti- 31 FuNKciÓ
_  lcd kijelző
_  tangenciális ventilláció dual Flow 

rendszer
_  egyszerű, Fast clean öntisztítás
_  elektronikus idő-és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Szürke sütőtér
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  led fények
_  1 teleszkópos sin
_  Forgónyárs
_  gyors üzembe helyezési útmutató
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel és 

ajtózár
_  energiafogyasztás: a osztály(-20%)

ujjlenyomatmentes inox

muLti- 30 FuNKciÓ
_  lcd kijelző
_  tangenciális ventilláció dual Flow 

rendszer
_  elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  led fények
_  1 teleszkópos sin
_  Forgónyárs
_  gyors üzembe helyezési útmutató
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel zár
_  energiafogyasztás: a osztály(-20%)

ujjlenyomatmentes inox 

Fk 832 J X/Ha 

Fk 1032e c.20 X/Ha S

Fk 1041l p.20 X/Ha S

Fk 1041l.20 X/Ha ee

muLti- 12 FuNKciÓ
_  Benyomható szabályozógomb
_  tangenciális ventilláció dual Flow 

rendszer
_  elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  teleszkópos sinek
_  Forgónyárs
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel zár
_  energiafogyasztás: a osztály(-20%) 

Fekete üveg

FkQ 992eJ .20(k)/Ha S

LED

LED

2120
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muLti-14 FuNKciÓ
_  light touch kezelőpanel
_  tangenciális ventilláció
_  egyszerű, Fast clean öntisztítás
_  elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Szürke sütőtér
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  Forgónyárs
_  teleszkópos sinek
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel és 

ajtózár
_  a energiaosztály

inox

muLti-14 FuNKciÓ
_  light touch kezelőpanel
_  tangenciális ventilláció
_  elektronikus idő- és hőmérséklet 

szabályozás
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  Forgónyárs
_  teleszkópos sinek
_  gyermek biztonság: vezérlőpanel és ajtózár
_  a energiaosztály

ujjlenyomatmentes inox

FH 1039 p iX/Ha S

FH 1039 Xa/Ha S
muLti- 5 FuNKciÓ
_  tangenciális ventilláció
_ programóra
_ Hőszigetelt üvegajtó
_  a energiaosztály

inox

muLti- 8 FuNKciÓ
_  tangenciális ventilláció
_  Sütés elejének és végének elektronikus 

beprogramozása
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  teleszkópos sinek
_  a energiaosztály

inox

muLti- 5 FuNKciÓ
_  tangenciális ventilláció
_  Sütés elejének és végének 

elektronikus beprogramozása
_  Hőszigetelt üvegajtó
_  a energiaosztály

inox 

FHS 51 iX/Ha (tk) S

FH 832 J iX/Ha

FHS 53 iX/Ha (tk) S

muLti- 7 FuNKciÓ
_  tangenciális ventilláció
_  katalitikus tisztítás
_  Sütés elejét és végét jelző analóg óra
_  Három üvegből álló sütőajtó
_  Forgónyárs
_  a energiaosztály

antik fehér

Ft 95V c.1 (oW)/Ha Stradizione

antracit Ft 95V c.1 (aN)/Ha S
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GőzpároLÓ éS oLVaSztÓ
_  23 literes hasznos űrtartalom
_  light touch kezelőpanel
_  tangenciális ventilláció
_  Sütés elejének és végének elektronikus 

beprogramozása
_  gyermekbiztonság: vezérlőpanel és ajtózár
ujjlenyomatmentes inox 

automata KáVéFőző
_  lcd kijelző
_ kávé, meleg víz és gőz funkció
_ automata hőmérséklet beállítás
_ Szemes és őrölt kávéval is működik
_ az őrlés finomsága szabályozható
_ 5 fajta kávét készít
_ Választható mennyiség: 1 vagy 2 csésze
_ a maradék víz és kávé mennyisége látható
_ gyermekbiztonság: vezérlőpanel zár

ujjlenyomatmentes inox

mSk 103 X Ha S

mck 103 X/Ha S

LéGKeVeréSeS miKroHuLLámú 
ViLLaNySütő GriLL FuNKciÓVaL
_  40 liter hasznos űrtartalom
_  light touch kezelőpanel
_  4 automata sütőprogram
_  6 univerzális sütőprogram
_  4 kiolvasztó funkció
_  mikrohullám 1000 W-tól 10 teljesítményszinten
_  üveg sütőajtó belső
_  1 oldalsó lámpa
_  gyermekbiztonság: vezérlőpanel és ajtózár
ujjlenyomatmentes inox 

mWk 431 XHa S

miKroHuLLámú Sütő GriLL 
FuNKciÓVaL
_  25 liter hasznos űrtartalom
_  3 sütési kombináció: mikrohullám 

7 teljesítményszinten, grill, grill + 
mikrohullám

_  programóra automata stop funkcióval, 
jelzéssel a sütés végén

inox

mWHa 222.1X

380

min.
560

470

515

600

20

388

595

min.
550

46,5

+2

+8

miKroHuLLámú Sütő GriLL 
FuNKciÓVaL
_  24 liter hasznos űrtartalom
_  3 sütési kombináció: mikrohullám 

7 teljesítményszinten, grill, grill + 
mikrohullám

_  programóra automata stop funkcióval, 
jelzéssel a sütés végén

Fekete

miKroHuLLámú Sütő GriLL 
FuNKciÓVaL
_  24 liter hasznos űrtartalom
_  3 sütési kombináció: mikrohullám 

7 teljesítményszinten, grill, grill + 
mikrohullám

_  digitális programóra jelzéssel a sütés 
végén

_  gyermekbiztonság: ajtózár

ujjlenyomatmentes inox

mWk 212 k Ha

mWk 222 X Ha
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modell
Design
típus 
elektromos
Jellemzők
Sütési funkciók
manuális sütőprogramok
automata sütőprogramok

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hőszigetelt üvegajtó
Fast clean tisztítás (pirolitikus öntisztítás)
tartozékok
Szürke sütőtér
teleszkópos sínek
inox oldalsó rácsok
integrált sínek
tepsik száma/ mélytepsik száma
rácsok száma
pizzasütő kőlap
lapát
Halogén izzók
led fények
Forgónyárs
gyors üzembe helyezési útmutató
programozás
elektronikus idő- és hőmérséklet szabályozás
Sütés elejének és végének elektronikus beprogramozása
Sütés elejét és végét jelző analóg programóra
Sütés végét jelző időzítő
időzítő
Biztonság 
ajtózár (pirolízis alatt)
Vezérlőpanel zár
tangenciális ventilláció - dual Flow rendszer
tangenciális hűtőventilláció
üvegek száma
gázbiztonsági szelep
energiacímke*
energiahatékonysági osztály a-tól (alacsony fogyasztás) 
g-ig (magas fogyasztás) terjedő skálán
az a osztályhoz képest mennyivel jobb
az energiahatékonysági osztály besoroláshoz használt sütőprogram
energiafogyasztás (kWh) (normál adag ételre vonatkozik)
hagyományos sütőprogramnál
légkeveréses sütőprogramnál
Hasznos űrtartalom (l)
Sütő típus:  kicsi (12 l ≤űrtartalom≤ 35 l) 

közepes (35 l ≤ űrtartalom ≤ 65 l) 
nagy (65 l ≤ űrtartalom)

a sütéshez szükséges idő normál adagnál  (perc)
a főzőlap legnagyobb felülete  (cm2)
technikai adatok
maximális hőmérséklet  (sütés-tisztítás °c)
grill teljesítmény  (kW)
maximális teljesítmény  (kW)
Feszültség  (V-Hz)
tápkábel
Színek - Kódok
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód

FK 1041L.20 X/Ha (ee)

Luce

•

30
14
16

kenyér
marha
Borjú

Bárány
Sertés
csirke
Halfilé

Hal fóliakéregben
linzertészták

omlós sütemények
Briós
torták

Sütemények
paella
pilaf

Joghurt
többszintes sütés

grill
gratinírozás

pecsenyesütés
Hal

pizza
kelesztés

cukrászsütemény
pasztőrözés

Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
kiolvasztás
eco sütés 

•

•
•

1/-
2

•
•
•
•

•

•
•

3

a

-20%
eco sütés

0,63
62

közepes

48
1150

320
2,7
2,8

220-240/50
•

ujjlenyomatmentes inox
Fk 1041l.20 X/Ha (ee)

83211
8007842832111

FK 1032e c.20 X/Ha S

Luce

•

14
9
5

többszintes sütés
grill

gratinírozás
Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
pizza

cukrászsütemény
eco sütés

linzertészták
Halfilé
marha

Sütemények
kenyér

•
Katalitikus

•
•

1/-
2

•

•
•

•

•
•

3

a

-20%
eco sütés

0,63
62

közepes

48
1150

300
2,7
2,8

220-240/50
•

ujjlenyomatmentes inox
Fk 1032e c.20 X/Ha S

80641
8007842806410

FKQ 992eJ .20/Ha S

Luce

•

12
10
2

többszintes sütés
grill

gratinírozás
Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
pizza

cukrászsütemény
eco sütés

gyors sütés
kenyér

Sütemények

•

•
•

1/-
2

•

•

•
•

3

a

-20%
eco sütés

0,63
62

közepes

48
1150

300
2,7
2,8

220-240/50-60
•

Fekete
FkQ 992eJ .20 (k)/Ha S

80650
8007842806502

FK 832 J X/Ha

Luce

•

8
8

Hagyományos
többszintes sütés

grill
gratinírozás

pizza
cukrászsütemény

gyors sütés
kiolvasztás

•

•
•

1/-
2

•

•
2

a

cukrászsütemény

0,98
0,79
62

közepes

40,5
1150

245
2,7
2,8

220-240/50-60
•

ujjlenyomatmentes inox
Fk 832 J X/Ha

82160
8007842821604

a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket. 
* 2002/40/ce irányelv a villanysütők felcímkézéséről. en 50304 előírás.

FK 1041L p.20/Ha S

Luce

•

31
14
17

kenyér
marha
Borjú

Bárány
Sertés
csirke
Halfilé

Hal fóliakéregben
linzertészták

omlós sütemények
Briós
torták

Sütemények
paella
pilaf

Joghurt
kövön sütött pizza
többszintes sütés

grill
gratinírozás

pecsenyesütés
Hal

pizza
kelesztés

cukrászsütemény
pasztörizálás

Hús lassú tűzön
Hal lassú tűzön

Zöldségek lassú tűzön
kiolvasztás
eco sütés

•
•

•
•
•

1/-
2
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

3

a

-20%
eco sütés

0,63
62

közepes

48
1150

320-460
2,7
2,8

220-240/50
•

ujjlenyomatmentes inox
Fk 1041l p.20 X/Ha S

80623
8007842806236

Sütők
modell
Design
típus 
elektromos
gáz
Jellemzők
Sütési funkciók
Óriás sütő
manuális sütőprogramok
automata sütőprogramok
Kis sütőtér
manuális sütőprogramok
Fő sütőtér
manuális sütőprogramok
automata sütőprogramok
Hőszigetelt üvegajtó
Fast clean tisztítás (pirolitikus öntisztítás)
tartozékok
Szürke sütőtér
teleszkópos sínek
inox oldalsó rácsok
integrált sínek
tepsik száma
rácsok száma
pizzasütő kőlap
lapát
Halogén izzók
led Fények
Forgónyárs
Sütőtér elválasztó
gyors üzembe helyezési útmutató
programozás
elektronikus idő- és hőmérséklet szabályozás
Sütés elejének és végének elektronikus beprogramozása
Sütés elejét és végét jelző analóg programóra
Sütés végét jelző időzítő
időzítő
Biztonság
tangenciális ventilláció -  dual Flow rendszer
tangenciális hűtőventilláció
üvegek száma
gázbiztonsági szelep
energiacímke*
energiahatékonysági osztály a-tól (alacsony fogyasztás) 
g-ig (magas fogyasztás) terjedő skálán
az a osztályhoz képest mennyivel jobb
az energiahatékonysági osztály besoroláshoz használt 
sütőprogram
energiafogyasztás (kWh) (normál adag ételre vonatkozik)
hagyományos sütőprogramnál
légkeveréses sütőprogramnál
Hasznos űrtartalom  (l)
Sütő típus:  kicsi (12 l ≤űrtartalom≤ 35 l) 

közepes (35 l ≤ űrtartalom ≤ 65 l) 
nagy (65 l ≤ űrtartalom)

a sütéshez szükséges idő normál adagnál (perc)
a főzőlap legnagyobb felülete (cm2)
technikai adatok
maximális hőmérséklet (sütés-tisztítás °c)
grill teljesítmény (kW)
maximális teljesítmény (kW)
Feszültség (V-Hz)
tápkábel
Színek - Kódok
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód

oK 1037eL Dp.20 X/Ha S

Luce

•

14

9
5

2

5
3
•
•

•

•

1
3

•
•

•
•

•

•

3

a

-20%

gratinírozás

0,95
77

nagy
56

1150

300-460
2,6
3,4

220/240-50
•

ujjlenyomatmentes inox
ok 1037el dp.20 X/Ha S

80611
8007842806113

openSpace Sütő

2726
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modell
Design
ujjlenyomatmentes inox
típus 
elektromos
Jellemzők
Sütési funkciók
manuális sütőprogramok
automata sütőprogramok

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

Hőszigetelt üvegajtó
Fast clean tisztítás (pirolízises öntisztítás)
tartozékok
Szürke sütőtér
teleszkópos sínek
tepsik/ rácsok száma
mélytepsik száma
Halogén izzók
Forgónyárs
programozás
elektronikus idő- és hőmérséklet szabályozás
Sütés elejének és végének elektronikus beprogramozása
Sütés elejét és végét jelző analóg programóra
Sütés végét jelző időzítő
időzítő
Biztonság 
tangenciális hűtőventilláció
üvegek száma
energiacímke*
energiahatékonysági osztály a-tól (alacsony fogyasztás) 
g-ig (magas fogyasztás) terjedő skálán
az energiahatékonysági osztály besoroláshoz 
használt sütőprogram
energiafogyasztás (kWh) (normál adag ételre vonatkozik)
hagyományos sütőprogramnál
légkeveréses sütőprogramnál
Hasznos űrtartalom (l)
Sütő típus:  kicsi (12 l ≤űrtartalom≤ 35 l) 

közepes (35 l ≤ űrtartalom ≤ 65 l) 
nagy (65 l ≤ űrtartalom)

a sütéshez szükséges idő normál adagnál (perc)
a főzőlap legnagyobb felülete (cm2)
technikai adatok
maximális hőmérséklet (sütés-tisztítás °c)
grill teljesítmény (kW)
maximális teljesítmény (kW)
Feszültség (V-Hz)
tápkábel
Színek - Kódok
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód

FHS 53 iX/Ha (tK) S

Newstyle

•

5
5

Hagyományos
többszintes sütés 

3 in 1
grill

gratinírozás 
(ventillációs grill)
pecsenyesütés

•

1/2

•

•
2

a

Ventillációs

0,99
0,79
59

közepes

40,5
1150

240
2,25
2,25

220/240-50/60
•

inox
FHS 53 iX/Ha (tk) S

80696
8007842806960

FHS 51 iX/Ha (tK) S

Newstyle

•

5
5

Hagyományos
többszintes sütés 

3 in 1
grill

gratinírozás 
(ventillációs grill)
pecsenyesütés

•

1/1

•

•
2

a

Ventillációs

0,94
0,79
59

közepes

40,5
1150

240
2,25
2,25

220/240-50/60
•

inox
FHS 51 iX/Ha (tk) S

80695
8007842806953

Ft 95V c.1/Ha S

tradizione

•

7
7

Hagyományos
többszintes sütés 

3 in 1
grill

gratinírozás 
(ventillációs grill)
cukrászsütemény

gyors sütés

pizza

Katalitikus

1/2

•

•

•
3

a

cukrászsütemény

1,03
0,76
58

közepes

45,5
1150

240
2,25
2,8

230-50
•

antracit
Ft 95V c.1 (an)/Ha S

80430
8007842804300

antik Fehér
Ft 95V c.1 (oW)/Ha S

80431
8007842804317

FH 1039 p iX/Ha S

Newstyle

•

14
9
5

többszintes sütés

grill

gratinírozás 
Hús lassú tűzön

Hal lassú tűzön
Zöldségek lassú 

tűzön
pizza

cukrászsütemény
eco sütés

linzertészták
Halfilé
marha

Sütemények
kenyér

•

•
•

1/1
1

•

•

•
3

a

gratinírozás

0,79
60

közepes

40,5
1150

250/500
2,7
2,8

220/240-50
•

inox
FH 1039 p iX/Ha S

80432
8007842804324

FH 1039 Xa/Ha S

Newstyle
•

•

14
9
5

többszintes sütés

grill

gratinírozás 
Hús lassú tűzön

Hal lassú tűzön
Zöldségek lassú 

tűzön
pizza

cukrászsütemény
eco sütés

linzertészták
Halfilé
marha

Sütemények
kenyér

•

•
1/1
1

•

•

•
3

a

gratinírozás

0,79
60

közepes

40,5
1150

240
2,7
2,8

220/240-50
•

inox
FH 1039 Xa/Ha S

80445
8007842804454

FH 832 J iX/Ha

Newstyle

•

8
8

Hagyományos
többszintes sütés 

3 in 1
grill

gratinírozás 
(ventillációs grill)
cukrászsütemény

gyors sütés

pizza
kelesztés

•

•
1/2

•

•
3

a

cukrászsütemény

0,95
0,79
62

közepes

45,5
1150

240
2,7
2,8

220/240-50/60
•

inox
FH 832 J iX/Ha

82157
8007842821574

a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket. 
* 2002/40/ce irányelv a villanysütők felcímkézéséről. en 50304 előírás.

Sütők
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modell
Design
Beépíthető
Falipolcra
teljesen beépíthető
általános jellemzők
Vezérlés
Űrtartalom  (l)
ajtónyitás irány
Forgótányér Ř  (cm)
időzítő  (perc)
Jelzés sütés végén
digitális óra
Billenő grill 
gyermekbiztonság
Forgótányér megállítás
Sütés típusa
mikrohullámú sütés

mikrohullámú sütés teljesítményszintjei  (W)

grill
turbo grill
mikrohullámú + grill
légkeveréses sütés
mikrohullám + légkeverés
Funkciók

kiolvasztás

Hal
Hús
Friss zöldségek
rizs
pizza/ fagyasztott ételek
italok
Félkész ételek
Kiegészítők
alsó kerek rács
középső kerek rács
Felső kerek rács
négyszögletű rács
Zsírfogó tálca és sínek
technikai jellemzők
mikrohullámú leadott teljesítmény  (W)
grill teljesítmény  (W)
légkeveréses teljesítmény  (W)
maximális felvett teljesítmény  (W)
Világítás  (W)
Kódok- Színek

Szín

modell
kereskedelmi kód
ean kód

mWK 222 X Ha

Luce

•

elektronikus
24

oldalra
27,5
60
•
•

•

•
150-300-450-

600-750-
850-900

•

•

•

•

•

•

•

900
1450

2750
25

ujjlenyomatmentes 
inox

mWk 222 X Ha
74388

8007842743883

mWK 212 K Ha

Luce

•

mechanikus
24

oldalra
27,5
35
•

•
150-300-450-

600-750-
850-900

•

•

•

•

900
1450

2750
25

Fekete

mWk 212 k Ha
74386

8007842743869

mWHa 222.1 X 

Newstyle

•

mechanikus
25

oldalra
30
60
•

•
150-300-450-

600-750-
850-900

•

•

•

•

900
1450

2750
25

inox

mWHa 222.1 X
82007

8007842820072

mWK 431 XHa S

Luce

•

elektronikus
40

lefelé
36
99
•
•
•
•
•

•
100-200-300-

400-500-600-700-
800-900-1000

•
•
•
•
•

automata: hús, 
hal, félkész ételek, 

zöldségek
•
•
•

•

•
•

1000
1750
1600
1750

25

ujjlenyomatmentes 
inox

mWk 431 XHa S
80278

8007842802788

mikroHullámÚ Sütő

modell
Design
Vezérlés
típus
gőz
Jellemzők
Félautomata univerzális funkciók
gőzsütés
Automata univerzális funkciók
kiolvasztás
melegítés
Hal egészben
Félkész ételek
puding
csokoládé
programozás
programozás (független percszámláló/ időtartam/ 
sütés kezdete, vége)
Kiegészítők
rácsok

párolóedények

technikai jellemzők
Feszültség  (V-Hz)
teljesítményfelvétel  (W)
áramfelvétel  (a)
Hasznos térfogat (liter)
Kód - Szín
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód

mSK 103 Ha S

Luce
Light touch

•

1
•
6
•
•
•
•
•
•

kijelző

1
1 perforált inox 

párolóedény, 1 zárt aljú 
inox párolóedény

220-240
1000

12
23

ujjlenyomatmentes inox
mSk 103 X Ha S

80282
8007842802825

gőZpároló

modell
Design
általános jellemzők
Fő energiaforrás
kábel hossza dugó nélkül  (m)
Jellemzők
készítmény fajtája

kávé típusok

Felhasznált kávéfajta
programozás
őrlési szint szabályozás
kávé krémesség szabályozás
Víztartalék kijelzés
kávétartalék kijelzés
kihúzható fiók
technikai adatok
Víztartály kapacitása  (liter)
kávétartály kapacitása  (g)
Felmelegítési idő  (perc)
névleges feszültség  (V-Hz)
Szivattyú nyomás  (bar)
Szivattyú teljesítmény  (W)
Fűtési teljesítmény  (W)
gőz teljesítmény  (W)
maximális teljesítmény  (W)
üzembe helyezés
Használati/ üzembe helyezési útmutató
csavarok és csapágyak üzembe helyezéshez
Kód - Szín
Szín
modell
kereskedelmi kód
ean kód

mcK 103 X/Ha S

Luce

elektromos áram
1,5

kávé/ meleg víz/ gőz
presszókávé, kis csésze, 

közepes csésze, nagy 
csésze, bögre

őrölt kávé/szemes kávé
elektronikus

•
•
•
•
•

1,8
300

220/240-50/60

48
1200
1000
1350

•
•

ujjlenyomatmentes inox
mck 103 X/Ha S

80280
8007842802801

káVéFőZő

a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket. a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket. 
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Főzőlapok 

a Hotpoint gáz, üvegkerámia és indukciós főzőlapok széles 
választékát kínálja. különböző funkcionális megoldások, 
méretek és design közül választhatunk. Mindegyik főzőlap 
tökéletesen harmonizál a többi Hotpoint háztartási készülékkel, 
kihangsúlyozza bármely konyha egyedi stílusát és minden 
speciális igényt kielégít.

hotpoint.hu
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a főzőlapok öntöttvas vagy zománcozott rácsai maximális 
funkcionalitást nyújtanak.
az új felhajtható rácsoknak köszönhetően a főzőlapok 
tisztítása könnyű és gyors. Egy egyszerű mozdulattal 
a rácsok a falnak támaszthatók, így nem kell őket 
eltávolítani a főzőlapról. az ergonomikus formának 
köszönhetően az edények stabilan fekszenek a rácsokon, 
nagyobb biztonságot garantálva ezzel a konyhában.

BIzToNSÁGoSaBB 
HaSzNÁlaT, kÖNNYEBB 
TISzTÍTÁS

GÁz Főzőlapok
a főzőlap a konyha egyik meghatározó eleme; ezért alapvető fontosságú, hogy teljesen beilleszkedjen a 
környezetbe, hogy összhangban legyen a többi háztartási eszközzel és hatékony megoldást kínáljon az összes 
főzés és design támasztotta igénynek. a Hotpoint új gáz főzőlap kollekciója megfelel ezen kritériumoknak 
funkcionalitásában és esztétikájában avangárd termékkínálatával. a 90, 75 és 60 cm-es főzőlapok mellett 
az új 65 cm-es, normál beépítési méretű Hotpoint főzőlapok segítségével nagyobb felületen dolgozhatunk, 
ami megkönnyíti több étel egyidejű főzését annak köszönhetően, hogy a gázégők 4 cm-rel távolabb vannak 
egymástól.

kIMaGaSló prEcIzITÁS a TÖkélETES FőzéSI 
ErEdMéNYérT
az öt fokozatú szabályozó gombok lehetővé teszik a főzőláng egyszerű és precíz szabályozását. Így sokkal 
egyszerűbb lesz megjegyezni a különböző ételek megfelelő elkészítéséhez szükséges főzési fokozatot.

Minden Hotpoint főzőlap rendelkezik égésbiztosítóval, amelyet az égőbe építettünk. Ez a biztonsági rendszer 
akadályozza meg a gáz szivárgását a láng esetleges kialvásakor. a push & Turn mechanizmusnak köszönhetően 
akár egyetlen mozdulattal csupán egy kézzel is be tudjuk kapcsolni a főzőlapot, csak be kell nyomnunk és el kell 
fordítanunk a szabályzógombot.

ÉgÉsbiztosító És szikragyújtás

Jobb főzési eredmény rövidebb idő alatt. a kettős szabályozás 
lehetővé teszi a gázláng szabad állítását 0,4 kW-tól 5 kW-ig 
mindkét korona esetében. Így ugyanaz a gázégő használható 
a kotyogó kévéfőzőhöz, egy kisebb serpenyőhöz vagy akár egy 
nagy fazékhoz.

kettős szabályozású dupla 
koronás gázÉgők

a dupla koronás gázégő segítségével - köszönhetően a 3,5 
kW-os teljesítménynek és annak, hogy a hő egyenletesen 
oszlik el az edények alatt - bármely étel gyorsabban elkészül.

dupla korona

az innovatív, tripla koronás égő maximális teljesítményt 
nyújt azáltal, hogy homogén hőt termel. Innovatív felépítése 
biztosítja a fazék alatti optimális hőeloszlást, ami akár 
15%-kal csökkenti a főzési időt más gyors égőkhöz képest, 
miközben egyenletes és kiváló főzést tesz lehetővé.

tripla korona

SpEcIÁlIS GÁzéGők
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90 cm-es főzőlap
_ 4 gázégő, amelyből 1 tripla korona 
_ Speciális beefsteak főzőzóna 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás
_ Gázbiztonsági szelep 
_ 3 zománcozott rács 
 
Inox 

pH 941 MSTB (IX)/Ha

90 cm-es főzőlap
_ 4 gázégő, amelyből 1 tripla korona
_ 2 radiant főzőzóna
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás
_ Gázbiztonsagi szelep
_ 3 öntöttvas rács

Inox öntöttvas ráccsal

pH 941 MSTV (GH)/Ha EE

75 cm-es főzőlap
_  5 gázégő, amelyből 1 + 1 kettős 

szabályozású dupla korona (0,4-5 kW)
_ 5 fokozatú gázláng szabályozás 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás
_ Gázbiztonsagi szelep
_ 3 felemelhető öntöttvas rács
_ 60 cm-es főzőlap üregébe illeszhető

Inox öntöttvas ráccsal

pk 750 r GH/Ha

65 cm-es főzőlap
_  4 gázégő, amelyből 1 + 1 kettős 

szabályozású dupla korona 
_ 5 fokozatú gázláng szabályozás 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás
_ Gázbiztonsagi szelep
_ 2 felemelhető öntöttvas rács

Inox öntöttvas ráccsal

pk 640 r GH/Ha

3736
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60 cm-es főzőlap
_ 4 gázégő, amelyből 1 tripla korona 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás 
_ Gázbiztonsági szelep 
_ 2 zománcozott rács 

Inox 

60 cm-es főzőlap
_ 4 gázégő, amelyből 1 tripla korona 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás 
_ Gázbiztonsági  szelep 
_ 2 zománcozott rács 

antracit 

pc 640 T X/Ha

pc 640 T (aN)r/HaTradizione

60 cm-es főzőlap
_ 4 gázégő
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás 
_ Gázbiztonsági szelep 
_ 2 zománcozott rács 

Inox 

pc 640 X/Ha

antik fehér pc 640 T (OW)R/Ha

diamond
60 cm-es kRIsTály főzőlap
_ 4 gázégő, amelyből 1 dupla korona 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás 
_ Gázbiztonsági szelep 
_ 4 zománcozott rács 

fekete

Td 641 S (Bk) IX/Ha Tr

diamond
75 cm-es kRIsTály főzőlap
_ 5 gázégő, amelyből 1 dupla korona 
_ 1 kezes elektromos szikragyújtás 
_ Gázbiztonsági szelep 
_ 5 öntöttvas rács 
_ 60 cm-es főzőlap üregébe illeszthető

fekete 

Td 751 S (Bk) GH/Ha
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a touch Control vezérlés elülső elhelyezésének 
köszönhetően a Hotpoint főzőlapok használata még 
könnyebb. a Touch control vezérléssel minden 
egyes főzőzónát lehetséges pontosan és egymástól 
függetlenül szabályozni, egyetlen érintéssel kiválasztva 
a hőmérsékletet és a funkciót.

touCh Control vezÉrlÉs

az indukciós főzőlapok tökéletesen simák és könnyen 
tisztíthatók, mivel hidegek. Főzés közben ha az étel 
kifut, nem ég oda; így elegendő egy nedves szivaccsal 
eltávolítani az ételmaradványokat, amit akár azonnal is 
megtehetünk, égési sérülések veszélye nélkül. 

egyszerű tisztítás

a booster funkcióval nagyon rövid idő alatt érhetünk 
el magas hőmérsékletet, így gyorsan fejezhetjük be 
a főzést. a Booster funkció használatával a főzőzóna 
maximum 4 percig tartja a hőt, ami gyorsabb főzést, de 
nem kevésbé ízletes eredményt nyújt. 

booster funkCió

a lap csak az edénnyel érintkezve kapcsol be, miközben a felület többi része hideg marad.

edÉny ÉrzÉkelÉs

a szelektív érzékelésnek köszönhetően a főzőlap csak a megfelelő edények érzékelésekor kapcsol be. amennyiben 
egy kisebb fém tárgy, például kiskanál vagy bármi egyéb kerül véletlenül érintkezésbe a lappal, akkor a szelektív 
érzékelés nem kapcsolja azt be. Hangjelzés figyelmeztet az esetleges anomáliákról. 

szelektív ÉrzÉkelÉs

Ha a főzőlapot bekapcsolva felejtjük, az időkorlátozó szerkezet automatikusan kikapcsolja azt. 

időkorlátozó szerkezet

az üvegkerámiás Hotpoint főzőlapokat olyan speciális jelzőkkel láttuk el, amelyek mutatják, ha a főzőzóna a főzőlap 
kikapcsolása után is még meleg. a kijelző automatikusan lekapcsol, miután a hőmérséklet 60°c alá süllyed.

MaradÉkhő kijelző

az üvegkerámiás főzőlapok kifutás érzékelője 
automatikusan lekapcsolja a főzőlapot, amikor véletlenül 
folyadék fut ki a fazékból és eléri a vezérlőpanelt.
azon kívül, hogy lekapcsolja a főzőlapot, hangjelzéssel is 
figyelmeztet. Ha véletlenül fémtárgy kerül a főzőlapra, a 
biztonsági berendezés hangjelzést ad és automatikusan 
kikapcsolja a főzőlapot.

kifutás ÉrzÉkelő

annak elkerülése végett, hogy a Touch control beállítások véletlenül elállítódjanak, vagy a gyerekek be tudják 
kapcsolni, minden üvegkerámiás és indukciós Hotpoint főzőlapot biztonsági zárral láttunk el.

vezÉrlÉs zár

BIzToNSÁG
a gáz, indukciós és üvegkerámiás Hotpoint főzőlapok olyan biztonsági berendezéssel vannak felszerelve, amelyek 
egyszerűvé és veszélyektől mentessé teszik használatukat. 

INdUkcIóS Főzőlapok
az indukciós főzés gyorsaságot, egyenletes főzést, egyszerű tisztítást és tökéletes biztonságot garantál. Ez 
az újszerű technológia a főzőlap és a fémedény alja között keletkező mágneses téren alapul, amely energiát 
termel és azonnal olyan homogén hőforrássá alakul át, amely csak  magát az edényt melegíti fel. 
Ez a sajátosság megakadályozza a hő szétszóródását, tovább csökkentve a főzési időt. Modern és elegáns 
megjelenésükkel tökéletesen beleillenek a konyhai felületbe és sima, hideg üvegkerámia felszínüknek 
köszönhetően egyszerűen tisztíthatók.
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60 cm-es IndukcIós főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 4 indukciós főzőzóna
_ 4 booster
_ 9 teljesítményfokozat
_ 4 elektronikus időzítő

60 cm-es IndukcIós főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 4 indukciós főzőzóna
_ 4 booster
_ 9 teljesítményfokozat
_ 4 elektronikus időzítő

kIX 644 c E 

kIB 644 c E 

60 cm-es üvegkeRámIa főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 2  indukciós főzőzóna
_ 1 booster
_ 2 radiant főzőzóna
_ 9 teljesítményszint
_ 4 maradékhő kijelző

kEc 647 B

60 cm-es üvegkeRámIa főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 4 radiant főzőzóna, amelyből 1 dupla
_ 9 teljesítményszint
_ 4 maradékhő kijelző 

Inox keret

krc 641 d X

60 cm-es üvegkeRámIa főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 4 radiant főzőzóna, amelyből 1 dupla
_ 9 teljesítményszint
_ 4 maradékhő  kijelző 

krc 641 d B

60 cm-es üvegkeRámIa főzőlap
_ Touch control vezérlés
_ 4 radiant főzőzóna
_ 9 teljesítményszint
_ 4 maradékhő kijelző 

Inox keret

kra 640 X S
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A kínálatunkban először szereplő legújabb Hotpoint mosogatótálcák erőssége a minőség. Teljes összhangban 
állnak a főzőlapokkal, mélységük szintén 51 cm, a külső profil vastagsága és formája is azonos, a már 
megszokott nemes anyagokból innovatív eljárással készülnek, mély mosogatókagylóval rendelkeznek és 
kiválóságot, valamint funkcionalitást garantálnak a konyhában.

MosogATóTálcák

Design
Mind a luce, mind a newstyle mosogatótálcák design elemei egyértelműen emlékeztetnek a hozzájuk 
illő főzőlapokéra. A luce mosogatótálcákon a termékvonalra jellemző négyszögletes vonalak köszönnek 
vissza és a csepegtető a főzőlap rácsának mintázatát idézi; míg a newstyle mosogatótálcákon ugyanazokat 
a tompított sarkokat és lekerekített formákat láthatjuk viszont a mosogatókagyló teljes mélységében, mint 
a többi newstyle terméken.

newsTyle TerMékvonAl

luce TerMékvonAl

Azonos méretű külső perem, amely 
azonos szögletű keretet zár be

A munkapadból azonos 
magasságban emelkedik ki a 
mosogatótálca és a főzőlap

A csepegtető vonalai  
a főzőrácsok formáját  

idézik

A főzőlapéval 
megegyező mélység

4544
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DIAMOND®CLEAN ÉS DIAMOND®+ A  kéT egyeDi és innovATÍv AnyAg
HigiéniA MinDenek előTT
Az élek és repedések nélküli molekuláris struktúrának köszönhetően az innovatív anyag mindig baktériumoktól 
mentes, az élelmiszerek számára megfelelő felszínt biztosít.

renDkÍvÜl egyszerŰ TiszTánTArTHATóság
Az akrilgyantával egyesített, lekerekített kvarcrészecskéknek köszönhető sima és nem porózus felszín 
megakadályozza a szennyeződések és a baktériumok megtelepedését.

MóDosÍTHATATlAn felszÍn
Az új anyag ellenálló a fénnyel, az uv sugarakkal, a legmakacsabb foltokkal és a hővel szemben, így felszíne 
kortalan és mindig tökéletes színben ragyog.

MAXiMális ellenállás
A magas kvarctartalom miatt az anyag mindenféle ütésnek és karcolásnak ellenáll, így sima és nagyon szilárd 
felületet eredményez.
Továbbá 280 fokig hőállóságot biztosít a mosogatótálcának.

Aisi 18/10 inoX Acél
Az Aisi 18/10 márka egy olyan speciális acélötvözet, 
amelynek felülete sem hő, sem víz hatására nem 
sérül. ez az ötvözet olyan egyedi, önvédő külsővel 
rendelkezik, amely taszítja a rákerülő anyagokat 
és megakadályozza az oxidáció létrejöttét. Még 
ha a felszín meg is karcolódik vagy meg is sérül, a 
passzív réteg azonnal újrarendeződik és továbbra 
is védi az acélt, amely így mindig fényes és csillogó 
marad, még több éves használat után is.

Az Aisi 18/10 acél képes teljesen antibakteriális környezetet és teljes higiéniát biztosítani. 
A Hotpoint inox acél termékek így a mosogatótálcákkal szemben támasztott egyik legfontosabb 
elvárásnak tesznek eleget. 

* A kiegészítő garancia helytelen vagy nem megfelelő üzembe helyezés/ használat/ tisztítás vagy karbantartás esetén érvényét veszti.
Az egyéb alkatrészekre, mint a lefolyócső és a szifon, nem terjed ki a garancia. A munkadíj és a szállítási költség az ügyfelet terheli.

Mivel a Hotpoint termékek kiemelkedően megbízhatóak, a cég a teljes termékre 
kiterjedő törvényes garancián felül további, a mosogatótálcák 10 éves élettartamára 
vonatkozó kiegészítő garanciát* kínál a gyártásból eredő hibákra, amely nem terjed 
ki az egyéb alkatrészekre.

A Hotpoint mosogatótálcák a legpraktikusabb és legújszerűbb alapanyagokból készülnek: az örök és mindig 
korszerű acélból és az új, színeiben modernebb kompozitból. élenjáró technológiával készültek, hogy az idő 
múlásával is tökéletes állapotban maradjanak.

DiAMonD® cleAn
A szabadalmazott Diamond® clean nanotechnológiának köszönhetően a luce kollekcióhoz tartozó 
kompozit mosogatótálcák külső megjelenése és funkcionalitása igazán egyedi. A különleges anyag 
bársonyos selyem érzetét kelti tapintáskor, csillogása összetéveszthetetlen valamint maximálisan 
ellenáll a szennyeződéseknek és karcolásnak. Továbbá meglepő higiéniai jellemzőkkel bír: akár 
99%-ban képes meggátolni a felszínén lévő baktériumok szaporodását.

kiváló AnyAgok

AntiBActeriA

DiAMonD®+
A higiénia és a funkcionalitás sosem hiányozhat a konyhából. A newstyle kollekció kompozit 
mosogatótálcái a természetes ezüstion alapú Diamond®+ technológiával készültek, amely képes 

99%-kal csökkenteni a felszínén lévő baktériumok szaporodását. Mindig tökéletes külső, tartós színek és időtálló 
ragyogás; mindezek teszik a newstyle mosogatótálcákat bármely konyha értékes részévé.

AntiBActeriA

AntiBActeriA

 Mivel a Hotpoint termékek kiemelkedően megbízhatóak, a cég a teljes termékre 
kiterjedő törvényes garancián felül további, a mosogatótálcák 50 éves élettartamára 
vonatkozó kiegészítő garanciát* kínál a gyártásból eredő hibákra, amely nem terjed 
ki az egyéb alkatrészekre.

50 év gArAnciA a gyártásból eredő hibákra

50
yeArs 

 wArrAnty

10 év gArAnciA a gyártásból eredő hibákra10
yeArs 

 wArrAnty
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HArMonizáló csAPTelePek
A mosogatótálcák és főzőlapok összhangját olyan luce és newstyle csaptelepek egészítik ki, amelyek 
hűen tükrözik a luce és newstyle termékvonalak formai és design elemeit. Anyagok és színek tekintetében 
ugyanolyan széleskörű a választék a személyre szabhatóságban, mint az egyéb konyhai elemeknél: a 
selyemfényű acéltól a krómozott feketéig. A felhasznált anyagok és megoldások maximális higiéniát és 
egészségmegóvást biztosítanak. éppen higiéniai szempontból fontos az is, hogy a csaptelepek olaszországban 
készülnek tanúsított alapanyagokból.
Minden Hotpoint csaptelep 100%-osan tesztelt az életciklusa alatti megnyitások viszonylatában.
Az egyazon termékvonalhoz tartozó mosogatótálcák és csaptelepek esztétikai összhangja már alapvetés. 
Az igazán meglepő innováció abban rejlik, hogy a csaptelep a főzőlappal is harmonizál; vagyis annak külső 
megjelenési jegyeihez igazodik a csaptelep felépítése, a kifolyócső és az emelőkar. A Hotpoint csaptelepek 
értékét az emeli, hogy a konyha minden elemével tökéletes összhangot teremtenek.

*A kiegészítő garancia helytelen vagy nem megfelelő üzembe helyezés/ használat/ tisztítás vagy karbantartás esetén 
érvényét veszti. A használatnak kitett részekre – mint a visszacsapó szelep, a szűrők, a csaptelep betét, a szelepfej a 
nyitáshoz-záráshoz – nem terjed ki a garancia. A munkadíj és a szállítási költség az ügyfelet terheli.

sk100w2A.1 (X) HA
MosogAtótálcA 100x51 cM
A luce főzőlApokkAl hArMonizál 
_  2 hegesztett medence
_  Medenceméret: 330x390x200 mm, 190x320x140 mm
_  Beépítési szélesség: 60 cm (a munkafelület szélén 80 cm)
_  Megfordítható
_  Dugóemelővel

inox

 MosogAtótálcA 100x51 cM
A newstyle főzőlApokkAl hArMonizál 
 _  2 hegesztett medence
 _ Medenceméret: 342x410x200 mm, 145x335x130 mm
 _ Beépítési szélesség: 60 cm (a munkafelület szélén 80 cm)
 _ Megfordítható
 _ Dugóemelővel

inox

sc100w2A.1 (X) HA
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A Hotpoint termékek törvényes garanciájának lejártával, azok 5 éves élettartamáig 
cégünk kiegészítő garanciát* kínál a gyártásból eredő hibákra, amely nem terjed 
ki a használatnak kitett részekre.

5 év gArAnciA a gyártásból eredő hibákra5
yeArs

wArrAnty
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sk 86w1A.1 (X) HA
MosogAtótálcA 86x51 cM
A luce főzőlApokkAl hArMonizál 
_  1 hegesztett medence
_  Medenceméret: 330x390x200 mm
_  Beépítési szélesség: 45 cm (a munkafelület szélén 50 cm)
_  Megfordítható
_  Dugóemelővel

inox

MosogAtótálcA 86x51 cM
A newstyle főzőlApokkAl hArMonizál 
_  1 hegesztett medence
_  Medenceméret: 342x410x200 mm
_  Beépítési szélesség: 45 cm (a munkafelület szélén 50 cm)
_  Megfordítható
_  Dugóemelővel

inox

sc 86w1A.1 (X) HA

MosogAtótálcA 79x51 cM
A newstyle főzőlApokkAl hArMonizál 
_  1 hegesztett medence
_  Medenceméret: 342x410x200 mm
_  Beépítési szélesség: 45 cm (a munkafelület szélén 50 cm)
_  Megfordítható
_  Dugóemelővel

inox

sc 79w1 A.1 (X) HA
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334 334 
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sk 116c2 (Bk) HA
MosogAtótálcA 116x51 cM
A luce főzőlApokkAl hArMonizál
_  Antibakteriális anyag, Diamond® clean technológia
_  2 medence
_  Medenceméret: 2x 334x414x200 mm
_  Beépítési szélesség: 80 cm (a munkafelület szélén 90 cm)
_  Megfordítható

fekete 
fehér 

fekete

fehér

sk 100c2 (Bk) HA
MosogAtótálcA 100x51 cM
A luce főzőlApokkAl hArMonizál 
_  Antibakteriális anyag, Diamond® clean technológia
_ 2 medence
_  Medenceméret: 318x414x200 mm, 150x414x140 mm
_  Beépítési szélesség: 60 cm (a munkafelület szélén 80 cm)
_  Megfordítható

fekete 
fehér 

R 9 

414 

150 

71 
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1000

510 

480 
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200

48

fekete

fehér

5150
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Antracit

Avena

MosogAtótálcA 100x51 cM
A newstyle és A trAdizionAle 
főzőlApokkAl hArMonizál
_ Antibakteriális anyag, Diamond®+ technológia
_ 2 medence
_ Medenceméret: 318x414x200 mm, 150x414x155 mm
_ Beépítési szélesség: 60 cm (a munkafelület szélén 80 cm)
_ Megfordítható

Antracit
Avena

sc 100c2 (An) HA
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Avena

Antracit

MosogAtótálcA 86x51 cM
A newstyle és A trAdizionAle 
főzőlApokkAl hArMonizál
_  Antibakteriális anyag, Diamond®+ technológia
_  1 medence
_  Medenceméret: 330x414x200 mm
_  Beépítési szélesség: 45 cm (a munkafelület szélén 50 cm)
_  Megfordítható

Avena 
Antracit

sc 86c1 (Av) HA
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egykAros csAptelep
A newstyle MosogAtótálcákkAl 
hArMonizál
_  Alap átmérője: 50 mm
_  kihúzható zuhagyfejjel
_  körbeforgatható (360°) kifolyócső
_  gégecső: inox
_  kerámia betétes

inox

Mc1lsH HA

Mk2lP (Bk) HA
egykAros csAptelep
A luce MosogAtótálcákkAl 
hArMonizál
_  Alap: négyszögletes 50x50 mm
_  körbeforgatható (360°) kifolyócső
_  gégecső: inox
_  kerámia betétes

fekete Mk2lp (Bk) hA
inox Mk2lh (Mt) hA

inox

egykAros csAptelep
A newstyle MosogAtótálcákkAl 
hArMonizál
_  Alap átmérője: 50 mm
_  körbeforgatható (360°) kifolyócső
_  gégecső: inox
_  kerámia betétes

inox Mn2th hA

Mn2TH HA

egykAros csAptelep
A newstyle MosogAtótálcákkAl 
hArMonizál
_  Alap átmérője: 55 mm
_  kihúzható zuhagyfejjel
_  korlátozott szögben (100°) forgatható 

kifolyócső
_  gégecső: inox
_  kerámia betétes

inox Mn1tsh hA 
Avena Mn1tsp (AV) hA 
Antracit Mn1tsp (An) hA 

Mn1TsH HA

Avena

Antracit

5352
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A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy bizonyos technikai jellemzőket előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson meg.

gáz főzőlAPok

Modell
külső megjelenés
zománcozott
inox
Üveg
típus
gáz
kombinált
általános jellemzők
gázégők száma, amelyből: 
Dupla koronás égő
kettős szabályozású 
dupla koronás égő
Tripla koronás égő
gyors égő
félgyors égő
segédégő
speciális főzőzóna
Beefsteak
radiant főzőzóna 
olajsütő
égésbiztosító
elektromos szikragyújtás
főzőlap működését jelző fény
edénytartó rácsok

égők

Üveg fedél lehetséges
színkódok

szín

Modell
kereskedelmi kód
ean kód

pc 640 t x/hA

newstyle

•

•

4

1 db 3,6 kw-os
1 db 2,6 kw-os

1 db 1,65 kw-os
1 db 1 kw-os

•
egy kezes

2 zománcozott
zománcozott 

2 darabos
•

inox

Pc 640 T X/HA
77024

8007842770247

pc 640 x/hA

newstyle

•

•

4

1 db 3 kw-os
2 db 1,65 kw-os

1 db 1 kw-os

•
egy kezes

2 zománcozott
zománcozott 

2 darabos
•

inox

Pc 640 X/HA
77034

8007842770346

pc 640 t (ow)r/hA

tradizione
•

•

4

1 db 3,6 kw-os
1 db 2,6 kw-os

1 db 1,65 kw-os
1 db 1 kw-os

•
egy kezes

2 zománcozott
zománcozott 

2 darabos
•

Antik fehér 
bronz fénnyel

Pc 640 T (ow)r/HA
77029

8007842770292

td 641s(Bk) ix/hA tr

diamond

•

•

4
1 db 3,5 kw-os

1 db 2,6 kw-os
1 db 1,65 kw-os

1 db 1 kw-os

•  
egy kezes

4 zománcozott
zománcozott 

2 darabos

fekete

TD 641s(Bk) iX/HA Tr
83865

8007842838657

td 751 s (Bk) gh/hA

diamond

•

•

5
1 db 3,5 kw-os

1 db 2,6 kw-os
2 db 1,65 kw-os

1 db 1 kw-os

•  
egy kezes

5 öntöttvas
zománcozott 

2 darabos

fekete

TD 751 s (Bk) gH/HA
50284

80087842502848

ph 941 MstB (ix)/hA

newstyle

•

•

4

1 db 3,25 kw-os
1 db 2,6 kw-os

1 db 1,65 kw-os
1 db 1 kw-os

1 db 0,9 kw-os

• 
egy kezes

• 
3 zománcozott
zománcozott 

2 darabos
•

inox

PH 941 MsTB (iX)/HA
70683 

8007842706833

ph 941 MstV gh/hA ee

newstyle

•

•

4

1 db 3,25 kw-os
1 db 2,6 kw-os

1 db 1,65 kw-os
1 db 1 kw-os

1 db 0,8 kw-os

• 
egy kezes

• 
3 öntöttvas

zománcozott 
2 darabos

•

inox

PH 941 MsTv gH/HA ee
83856

8007842838565

pk 750 r gh/hA

luce

•

•

5

1 db 4,1 kw-os
1 db 0,9 kw-os

1 db 2,6 kw-os
2 db 1,65 kw-os

1 db 1 kw-os

• 
egy kezes

•
3 öntöttvas

zománcozott 
2 darabos

•

inox

Pk 750 r gH/HA
76605 

8007842766059

pk 640 r gh/hA

luce

•

•

4

1 db 3,6 kw-os
1 db 0,9 kw-os

1 db 2,6 kw-os
1 db 1,65 kw-os

1 db 1 kw-os

• 
egy kezes

•
2 öntöttvas

zománcozott 
2 darabos

•

inox

Pk 640 r gH/HA
76950 

8007842769500

pc 640 t (An)r/hA

tradizione
•

•

4

1 db 3,6 kw-os
1 db 2,6 kw-os

1 db 1,65 kw-os
1 db 1 kw-os

•
egy kezes

2 zománcozott
zománcozott 

2 darabos
•

Antracit 
bronz fénnyel

Pc 640 T (An)r/HA
77028

8007842770285

Modell
külső megjelenés
keret
főzés
Üvegkerámia
indukciós
teljesítmény

Jobb hátsó

Bal hátsó

Jobb első

Bal első

általános jellemzők
vezérlés
Teljesítményszintek

főzőlap működését jelző jelfény

főzés végét jelző elektromos időzítő

színek - kódok
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód

kiB 644 c e

•
4

indukciós
1500/B 2000

indukciós
1200/B 1600

indukciós
1200/B 1600

indukciós
1500/B 2000

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

•

kiB 644 c e
82466

8007842824667

kix 644 c e

•
4

indukciós
1500/B 2000

indukciós
1200/B 1600

indukciós
1200/B 1600

indukciós
1500/B 2000

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

•

kiX 644 c e
82470

8007842824704

kec 647 B

•
•
4

indukciós
1400 (600) w

radiant 
Hilight

180 mm
1800 w

indukciós
2200/B 3000

radiant 
Hilight

145 mm
1200 w

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

•

kec 647 B
79167

8007842791679

krc 641 d x

inox

•

4
radiant 
Hilight

160 mm
1400 w
radiant 
Hilight

210/140 mm
2200/1000 w

radiant 
Hilight

180 mm
1800 w
radiant 
Hilight

145 mm
1200 w

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

inox keret
krc 641 D X

79154
8007842791549

krc 641 d B

•

4
radiant 
Hilight

160 mm
1400 w
radiant 
Hilight

210/140 mm
2200/1000 w

radiant 
Hilight

180 mm
1800 w
radiant 
Hilight

145 mm
1200 w

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

krc 641 D B
79153

8007842791532

krA 640 x s

inox

•

4
radiant 
Hilight

160 mm
1400 w
radiant 
Hilight

210 mm
2300 w
radiant 
Hilight

180 mm
1800 w
radiant 
Hilight

145 mm
1200 w

Touch control
9

4 maradékhő 
kijelzés

inox keret
krA 640 X s

80045
8007842800456

inDukciós és ÜvegkeráMiA főzőlAPok

5554
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Modell

design
Anyag

szín

Maximális magasság
Munkalap maximális vastagsága
Alap
Típus
kihúzható zuhagyfej
kifolyócső forgathatósági foka
gégecső
Betét
színek - kódok 
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód

Mn1tsh hA
Mn1tsp (AV) hA
Mn1tsp (An) hA

newstyle
sárgaréz

króm, 
zománcozott Avena, 

zománcozott Antracit
185 mm
40 mm

átmérő: 55 mm
egykaros csaptelep

igen
100°
inox

kerámia

inox
76737

Mn1TsH HA
8007842767377

Avena
76787

Mn1TsP (Av) HA
8007842767872

Antracit
76783

Mn1TsP (An) HA
8007842767834

Mn2th hA

newstyle
sárgaréz

króm

165 mm
40 mm

átmérő: 50 mm
egykaros csaptelep

nem
360°
inox

kerámia

inox
76736

Mn2TH HA
8007842767360

Mc1lsh hA

newstyle
sárgaréz

króm

274 mm
40 mm

átmérő: 50 mm
egykaros csaptelep

igen
360°
inox

kerámia

inox
76738

Mc1lsH HA
8007842767384

Mk2lh (Mt) hA
Mk2lp (Bk) hA

luce
sárgaréz

selyemfényű króm, 
zománcozott fekete

260 mm
40 mm

négyszögletes 50x50 mm
egykaros csaptelep

nem
360°
inox

kerámia

selyemfényű króm
76785

Mk2lH (MT) HA
8007842767858

fekete
76778

Mk2lP (Bk) HA
8007842767780

csAPTelePek

A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy bizonyos technikai jellemzőket előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson meg.

Modell
design
Anyag
Mosogatókagyló bevonata
Medence bevonata
Mosogatótálca mérete
Beépítési méret
csepegtető elhelyezkedése
Medencék száma
Medencék típusa
kis medence
nagy medence
Medencék mélysége

csomagolás típusa

lefolyó  (88,9 mm)
szifonok
klipszek a beépítéshez
Tömítés 
Dugóemelő
Mosogatótálca nettó tömege (kg)
színek - kódok 
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód

sc100w2A.1 (x) hA

newstyle
inox Aisi 304
selyemfényű 
selyemfényű 
100x51 cm
98x48 cm

Megfordítható
1+1/2

Préselt+hegesztett
145x335 mm
342x410 mm
130/200 mm

karton+polisztirol
+nylon

2
1 db dupla

8
igen
igen
5,94

inox
sc100w2A.1 (X) HA

82002
8007842820027

sc 86w1A.1 (x) hA

newstyle
inox Aisi 304
selyemfényű 
selyemfényű 

86x51 cm
84x48 cm

Megfordítható
1

Préselt+hegesztett
-

342x410 mm
200 mm

karton+polisztirol
+nylon

1
1 db szimpla

8
igen
igen
4,48

inox
sc 86w1A.1 (X) HA

82003
8007842820034

sk100w2A.1 (x) hA

luce
inox Aisi 304
selyemfényű 
selyemfényű 
100x51 cm
98x48 cm

Megfordítható
1+1/2

90°-ban hegesztett
190x320 mm
330x390 mm
140/200 mm

karton+polisztirol
+nylon

2
1 db dupla

8
igen
igen
8,59

inox
sk100w2A.1 (X) HA

81991
8007842819915

sk 86w1A.1 (x) hA

luce
inox Aisi 304
selyemfényű 
selyemfényű 

86x51 cm
84x48 cm

Megfordítható
1

90°-ban hegesztett
-

330x390 mm
200mm

karton+polisztirol
+nylon

1
1 db szimpla

8
igen
igen
6,6

inox
sk 86w1A.1 (X) HA

81992
8007842819922

neMesAcél MosogATóTálcák
sc 79w1 A.1 (x) hA

newstyle
inox Aisi 304
selyemfényű 
selyemfényű 
79,5x51 cm
77,5x48 cm

Megfordítható
1

Préselt+hegesztett
-

342x410 mm
200 mm

karton+polisztirol
+nylon

1
1 db szimpla

8
igen
igen
3,57

inox
sc 79w1 A.1 (X) HA

83962
8007842839623

A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy bizonyos technikai jellemzőket előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson meg.

Modell
design
Anyag
szín
Mosogatótálca mérete
Beépítési méret
csepegtető elhelyezkedése
Medencék száma
kis medence
nagy medence
Medencék mélysége
csomagolás típusa
lefolyó  (88,9 mm)
szifonok
klipszek a beépítéshez
Tömítés 
Mosogatótálca nettó tömege (kg)
színek - kódok 
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód
szín
Modell
kereskedelmi kód
eAn kód

sc 100c2 hA

newstyle
Diamond®+

Antracit-Avena
100x51 cm
98x48 cm

Megfordítható
1+1/2

150x414 mm
318x414 mm
155/200 mm
kartondoboz

2
1
8

igen
16

Antracit
sc 100c2 (An) HA

76703
8007842767032

Avena
sc 100c2 (Av) HA

76704
8007842767049

sc 86c1 hA

newstyle
Diamond®+

Avena-Antracit
86x51 cm
84x48 cm

Megfordítható
1
-

330x414 mm
200 mm

kartondoboz
1
1
6

igen
13,5

Avena
sc 86c1 (Av) HA

76717
8007842767179

Antracit
sc 86c1 (An) HA

76706
8007842767063

sk 116c2 hA

luce
Diamond® clean

fekete-fehér
116x51 cm
114x48 cm

Megfordítható
2
-

2x334x414 mm
200 mm

kartondoboz
2
1

10
igen
19

fekete
sk 116c2 (Bk) HA

76712
8007842767124

fehér
sk 116c2 (wH) HA

76714
8007842747148

koMPoziT MosogATóTálcák
sk 100c2 hA

luce
Diamond® clean

fekete-fehér
100x51 cm
98x48 cm

Megfordítható
1+1/2

150x414 mm
318x414 mm
140/200 mm
kartondoboz

2
1
8

igen
16

fehér
sk 100c2 (wH) HA

76699
8007842766998

fekete
sk 100c2 (Bk) HA

76708
8007842767087
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hotpoint.hu

Elszívók
Az innovatív, HD technológiás légkivezetéses és belső 
keringetésű Hotpoint elszívók kiemelkedő elszívó és szűrő 
teljesítményt, valamint korábban még nem tapasztalt 
eredményt biztosítanak. A Dual Filter kettős szűrő egy 
forradalmi, alumíniumból és inox acélból készült zsírtalanító 
szűrő, amely nagyon hatékonyan tisztítja meg a helyiséget, 
mivel az összes szennyeződést felfogja és a teljesen 
megtisztított levegőt engedi vissza. Továbbá a belső keringetésű 
modellek innovatív aktív szénszűrőinek köszönhetően nincs 
többé kellemetlen szag vagy túlzott páratartalom, így a konyha 
levegője tiszta és az ott töltött idő még kellemesebb.

A Hotpoint elszívói hosszú távon is rendkívül hatékonyak, 
számos méretben és modellben választhatók, tökéletes 
kiegészítői a főzőlapoknak és a sütőknek. sima és egyenletes 
felületüknek köszönhetően pedig könnyen tisztíthatók és 
alumíniumból készült részei mosogatógépben moshatók. 

Az új legkiválóbb minőségű és avantgárd Hotpoint elszívók 
nem csupán hatékony működésükkel vívtak ki elismerést, de 
modern designjukkal, maximális csendességükkel és magas 
szintű energia megtakarításukkal is, amely a szénkefe nélküli 
villanymotoros alkalmazásának köszönhető.
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A teljesen újszerű Dual Filter egy olyan exkluzív zsírtalanító szűrő, amely tökéletesen tiszta levegőt garantál: 
először a zsírrészecskéket (a legtestesebb szennyeződéseket) fogja fel, majd magába zárja őket, hogy 
megakadályozza azt, hogy az elszívó belsejébe hatoljanak és eljussanak a motorhoz, ezáltal hosszú távon 
megőrzik annak hatékonyságát. „Dual” azaz kettős, mivel két szűrőből áll; ez a sajátosság megnöveli a 
szűrési lehetőséget: az egyik alumínium, amely kényelmes, mert mosogatógépben mosható, a másik pedig 
egy labirintus formájú acél, amely minden elváráson túlmutató teljesítményt biztosít.
A szűrőket bizonyos időközönként szükséges elmosogatni, ez jelzésre kerül az elektronikus kezelőfelületen.

Az új Hotpoint elszívók a szűrés egy új dimenzióját nyújtják a teljesítmény és a kiváló eredmények tekintetében, 
köszönhetően a Dual Filter technológiának, amely egy innovatív, kizárólagosan az Indesit Company által 
használt acélból és alumíniumból készült zsírtalanító szűrő, amely akár 91%-os kiemelkedő teljesítményt 
biztosít.
A belső keringetésű elszívókban egy forradalmi, aktív szenes szagtalanító szűrő található, amely magas 
minőségű anyagok kombinációjából készült, hogy a szűrés kiválóan működjön ennél a készüléktípusnál is.

A PRAkTIkUM És Az EszTÉTIkUM MEGFElElŐ EGYENsÚlYA
Az évek során szerzett technológiai know-how-nak köszönhetően a Hotpoint elszívók a vásárlók valódi 
igényeire szabottak és tökéletesen látják el legfontosabb feladatukat: főzés közben eltávolítják a zsírral 
és szagokkal telített füstöt és gőzt tiszta levegőt juttatva vissza a környezetbe. Ám a magas teljesítményt 
mindig kíséri formai megújulás is, amely szintén a maximális funkcionalitás szolgálatában áll, hogy ebből a 
szempontból is minden elvárásnak hatékonyan feleljenek meg modernitásukkal és külső megjelenésükkel.

A szŰRÉsI 
EREDMÉNYEk 
ÚJ DIMENzIóJA 

szAGTAlANíTó szŰRŐ
MAXIMÁlIs MINŐsÉG És szŰRÉs
A szagtalanító szűrő csak a belső keringetésű 
modellekben található meg, vagyis a füstkivezetés nélküli 
konyhákhoz lettek tervezve. A belsejében aktív szén 
nyeli el nemcsak a kellemetlen szagokat, de a zsírokat 
és a párát is; és csak a megtisztított levegőt juttatja 
vissza a környezetbe. A Hotpoint szagtalanító szűrő, 
amely a legjobb minőségű ásványi szénszemcsékből 
készült, olyan kiváló, a légkivezetéses készülékekhez 
hasonlítható, akár 96%-os szűrő teljesítményt ér el, 
amely a legmagasabb érték a piacon.
Mindez köszönhető:

•A SZÉLESEBB SZŰRŐFELÜLETNEK

•AZ AKTÍV SZÉNSZEMCSÉK KIVÁLÓ, az 
átlagosnál háromszor jobb minőségének

•A MOTOR FELSŐ ELHELYEZKEDÉSÉNEK  
(annak elkerülése érdekében, hogy a konyhában 
keletkezett  gőz benedvesítse és csökkentse a 
teljesítményét)

egy labirintus formájú acél, amely minden elváráson túlmutató teljesítményt biztosít.
A szűrőket bizonyos időközönként szükséges elmosogatni, ez jelzésre kerül az elektronikus kezelőfelületen.

szAGTAlANíTó szŰRŐ

A szűrőket bizonyos időközönként szükséges elmosogatni, ez jelzésre kerül az elektronikus kezelőfelületen.A szűrőket bizonyos időközönként szükséges elmosogatni, ez jelzésre kerül az elektronikus kezelőfelületen.

és szagokkal telített füstöt és gőzt tiszta levegőt juttatva vissza a környezetbe. Ám a magas teljesítményt 
mindig kíséri formai megújulás is, amely szintén a maximális funkcionalitás szolgálatában áll, hogy ebből a 
szempontból is minden elvárásnak hatékonyan feleljenek meg modernitásukkal és külső megjelenésükkel.

DUAl FIlTER 
kETTŐs szŰRŐ

AZ ACÉL ÉS AZ ALUMÍNIUM DUPLA HATÉKONYSÁGA

A DUAL FILTER 91%-OS 
SZŰRÉSI hatékonyság elérésére 
képes a piacon elterjedt szűrők 60-70%-os 
teljesítményéhez képest, amely különösen 
az alumínium szűrők esetében érvényes.
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EXTRA CsENDEs MŰkÖDÉs
Mind a motor mozgása, mind a levegő áramlása a csövekben jelentős zajjal 
jár, különösen amikor a készülék nagyobb sebességgel működik. Azonban az 
Indesit company által szabadalmazott innovatív rendszernek köszönhetően ma 
már nézhetünk filmet vagy hallgathatunk zenét főzés közben anélkül, hogy az 
elszívó hangja zavaró lenne.

CSAK 52 DB A LEGMAGASABB SEBESSÉGI SZINTEN A NORMÁL 
ELSZÍVÓK 64 dB-es zajszintjével szemben köszönhetően:

• A NAGYOBB KÜRTŐNEK
• A HANGELNYELŐ MELAMIN ANYAGNAK, amely speciális elhelyezése tompítja a 
levegő természetes áramlását

• A VASTAGABB ACÉLNAK (0,8 mm helyett 1,2 mm a vibráció csökkentése érdekében)

• A 33 CM-REL MAGASABBAN LÉVŐ MOTORNAK

TECHNOLÓGIAI DESIGN, 
MINŐsÉGI TElJEsíTMÉNY
A Hotpoint gépek nem csupán önmagukban szépek, hanem éppen ellenkezőleg, az esztétika a teljesítmény 
és a funkcionalitás kiemelésének eszköze. Ezért a modern elszívók képesek tökéletesen párosítani a külső 
szépséget a funkcionális értékkel. 

A design így tehát az, ami közvetíteni tudja a funkcionális hatékonyságot, amely csakis avantgárd technológiával 
valósítható meg. A szépség a külső megjelenés és a sajátos működés hibátlan párosítása. 

ALACSONY FOGYASZTÁS
A Hotpoint a legjobb teljesítmény biztosítása mellett az energiafogyasztásra és a 
környezetvédelemre is különös figyelmet fordít. Az állandómágneses szénkefe nélküli 
villanymotornak köszönhetően az energiafogyasztás érzékelhetően csökken, akár 63%-
kal alacsonyabb mint egy hagyományos motor esetében.

- 63% energiafogyasztás évente =
+ 230 filmet nézhetünk

+ 4229-szer tölthetünk fel okostelefont
+ 822 órát szörfözhetünk az interneten

TECH
eco
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A KONYHA MÉRETE
A megfelelő elszívó teljesítmény kiszámításához bármilyen típusú konyha esetén 
a konyha légterének ismerete a legfontosabb, vagyis a belmagasság, a szélesség 
és a hosszúság.

(szélesség x hosszúság x magasság) x 10 légcsere/ óra

A FŐzŐlAP szÉlEssÉGE
A másik alapvető adat, amelyet figyelembe kell venni a főzőlap szélessége, amely 
30-90 cm-ig terjedhet. 

LÉGKIVEZETÉSES VAGY BELSŐ KERINGETÉSŰ ELSZÍVÓK
Az elszívó típusának kiválasztásához ellenőrizni kell, hogy létezik-e füstkivezető 
nyílás a konyhában. 

INsTAllÁCIó TíPUsA
A választásnál a konyha típusa is szerepet játszik abban, hogy a szigetszerű, a 
beépíthető vagy a falra szerelhető elszívó-e az ideális, számításba véve, hogy 
minden méter hozzáadott vezeték után  magasabb elszívó teljesítmény szükséges.

KONYHAI SZOKÁSOK
A konyhai szokások is befolyásolják a szükséges elszívó teljesítményt. A 
felhasználókat megkülönböztethetjük aszerint, hogy csak egyetlen edényben 
főznek egyszerre, vagy egyidejűleg kevés edényt használnak, vagy nagyon bonyolult 
fogásokat készítenek számos edény bevetésével különböző főzési stílusokban.

A Hotpoint háztartási készülékek mindig a piacon kínálható legjobb megoldásokat nyújtják. A Hotpoint elszívók 
kiváló elszívó és szűrő teljesítményt biztosítanak és segítik a felhasználót, hogy az igényeinek legjobban 
megfelelő gépet válassza.

A MEGFElElŐ Elszívó 
kIvÁlAszTÁsA

A Hotpoint elszívók légkivezetéssel vagy belső keringetéssel is üzembe helyezhetők. Az első típus hatékonyabb, 
hiszen ténylegesen megtisztítja a levegőt, azonban közvetlen külső kivezetést igényel. Ezzel szemben a belső 
keringetésű elszívók bárhol elhelyezhetők a konyhában, felszívják a főzőfelületről felszálló párát és szagokat, 
szűrőik segítségével megtisztítják, majd visszavezetik azokat a környezetbe. A szűrők rendszeres cseréje 
mellett az elszívók kiváló eredményt biztosítanak.

lÉGkIvEzETÉsEs vAGY 
BELSŐ KERINGETÉSŰ 
Elszívók

kÖNNYŰ TIszTÁN TARTÁs
A minőség filozófiáját követve a Hotpoint elszívók a legmodernebb technológiákat ötvözik  és anyaguk nem 
csupán első osztályú, hanem könnyedén tisztán is tartható. Ilyen a Dual Filter zsírtalanító szűrő, amely hosszú 
élettartamú alumíniumból és inox acélból készült, nagyon egyszerűen szétszedhető és az alumínium része 
mosogatógépben mosható. 
Továbbá a Touch Control vezérléssel ellátott sima és egyenletes felületek is rendkívül könnyen tisztíthatók, 
hogy mindig tökéletesek és ragyogóak legyenek. 
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TECHNOLÓGIAI RÉSZLETEK

AUTOMATA SZENZOR 
Az automata szenzor folyamatosan érzékeli a főzés során keletkezett gőzt és szagokat automatikusan aktiválva az 
elszívó be-és kikapcsolását. Az elszívási teljesítmény automatikus szabályozásával optimalizálható a fogyasztás, mivel 
az elszívó csak akkor kapcsol be amikor szükséges és magától kikapcsol amikor nem érzékeli a szagokat és gőzt a 
levegőben.

BOOSTER FUNKCIÓ 
A Booster funkció kiválasztásával az elszívó teljesítménye fokozható, így pillanatok 
alatt elszívja a kellemetlen szagokat vagy a füstöt. Az időzített Booster funkcióval 
ellátott készülékekben ez öt perc működés után automatikusan lekapcsol.

KERÜLETI ELSZÍVÁS
A Hotpoint egy olyan alternatív elszívó technológiát alkalmaz, amely a levegőt az 
elszívó külső pereméhez vezeti. A rendszer különösen hatékony a fogyasztás és 
a zaj csökkentésében.
A szűrők egy acél panel alatt helyezkednek el, amely esztétikusabbá teszi az 
elszívót és egyszerűsíti a tisztítást és karbantartást.

SZŰRŐ TELÍTETTSÉG JELZÉS 
Az elszívók olyan kijelzővel rendelkeznek, amely a zsírtalanító és az aktív szenes 
szűrők telítettségét mutatja. Amikor a jelzőfény bekapcsol, el kell mosni a 
zsírtalanító szűrőt vagy ki kell cserélni az aktív szén szűrőt.

KARBANTARTÁS
A Hotpoint elszívók karbantartása nagyon egyszerű és praktikus. A zsírszűrő pillanatok alatt eltávolítható és mo-
sogatógépben is mosható, az aktív szén szűrő cseréje szintén egyszerű és nem igényel különleges hozzáértést. Az 
aktív szénszűrőket 3-4 havi használat után cserélni kell ahhoz, hogy a motor jól működjön. Fontos megjegyezni, hogy 
az elszívó megfelelő használata csökkenti a zajkibocsátást. A csendesebb működéshez elég csak néhány apróságot 
betartani. Például a főzés kezdetekor a legalacsonyabb teljesítményre ajánlatos kapcsolni az elszívót, majd úgy emelni 
a teljesítményt, ahogy erősödnek a szagok és a gőz, és végül visszatérni a minimális működésre, valamint megtartani 
azt még 5 percig a főzés befejezése után.

Az elszívó üzembe helyezésénél mindössze néhány egyszerű szabályt kell betartani:
• Az elszívót a főzőlap középpontjához igazítva kell felszerelni
•  Az elszívó és a főzőlap közötti távolság elektromos főzőlap esetén legalább 65, gáz főzőlap esetén 70 cm legyen 

és ne haladja meg a 75 cm-t
•  Ideális ha a kivezető cső minél egyenesebb és a kivezető nyílás peremével egyező az átmérője
• Az elszívó ne kerüljön légáramok közelébe
• A beszívott levegő ne kerüljön más készülékek füstkivezetőivel azonos csatornába

ÜZEMBE HELYEZÉS

VEZÉRLÉS 
A Hotpoint nagy gondot fordít a részletekre és ez megnyilvánul az elszívók logikus 
és könnyen átlátható vezérlésében is. legyen szó mechanikus nyomógombokról, 
soft Touch érintőgombokról vagy az ergonomikus Touch Control érintőkijelzőről, 
az elszívó működtetése és beállítása mindig egyszerű és kényelmes. különleges 
módon a Touch Control érintőkijelző vezérlése nem töri meg a felszín 
folyamatosságát, emeli az elegancia érzetét és egyszerűsíti a tisztítást. Elegendő 
ujjainkkal finoman megérinteni és a vezérlés háttérvilágítása máris bekapcsol. 

VILÁGÍTÁS
A Hotpoint elszívókat úgy terveztük, hogy a teljes főzőlapot bevilágítsák és ezáltal 
megkönnyítsék a készülő ételek elkészítését és ellenőrzését, valamint barátságos 
hangulatot teremtsenek, ami minden környezetet melegebbé varázsol. 
A különböző modellek alacsony fogyasztású izzólámpákkal, halogén vagy lED (light 
Emitting Diodel, fénykibocsátó dióda)  égőkkel világítanak.
A lED égők különösen hatékonyan képesek megvilágítani a főzőlapot úgy, hogy a teljes 
felület árnyékmentes lesz. Továbbá a lED égők akár 90%-os energia megtakarítást 
is eredményezhetnek és tízszer tartósabbak a hagyományos égőknél.
A főzőlap megvilágítása nemcsak funkcionális követelmény, de alapvető esztétikai 
feladata is van, mert hozzájárul a megfelelő hangulatú környezet megteremtéséhez 
és kiemeli a konyhai készülékek megjelenését és anyagát.
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898

348

603

350

min 1102
max 1536

506

60

394

336
322

ø 150

898

428

430

335

653950

560

filt: min 700
max 1170

asp: min 650
max 1170

397

99

65
37

336

HLB 9.8 AADC X/HA
90 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 251 m3/h 

max. 493 m3/h  (booster funkcióval 666 m3/h) 
_  Zajszint: min. 49, max. 64 dB(A)  

(booster funkcióval 75 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  szűrő telítettség kijelzés
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  3 Dual Professional mosogatógépben 

mosható zsírszűrő
_  Hengeres szénszűrő
_  2 halogén égő (20 Watt)
Inox

HLQB 9.8 LSHSI X/HA
90 cm-es üveg kürtős elszívó
_  légkivezetéses
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 275 m3/h 

max. 543 m3/h (booster funkcióval 756 m3/h) 
_  Zajszint: min. 39, max. 52 dB(A) 

(booster funkcióval 60 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  szűrő telítettség kijelzés
_  Automata szenzor
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  Mosogatógépben mosható inox acél 

zsírszűrő
_  Hengeres szénszűrő
_  2 lED égő (3 Watt)

Inox 

LED

ø 150

277

257

418
528

filt: min 730
max 1090

asp: min 650
max 1090

500

84

87

41
898

HLC 9.B LSHE X/HA
90 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 szénkefe nélküli villanymotor - elszívó 

teljesítmény min. 245 m3/h, max. 512 m3/h  
(booster funkcióval 752 m3/h) 

_  Zajszint: min. 44, max. 62 dB(A)  
(booster funkcióval 72 dB(A)) 

_  3 fokozat időzített boosterrel
_  szűrő telítettség kijelzés
_  Automata szenzor
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  3 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Hengeres szénszűrő
_  2 lED égő (3 Watt)

Inox

LED

HLB 9.8 AA X/HA
90 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 276 

m3/h, max. 545 m3/h (booster funkcióval 762 
m3/h) 

_  Zajszint: min. 49, max. 64 dB(A) 
(booster funkcióval 71 dB(A)) 

_  3 fokozat időzített boosterrel
_  szűrő telítettség kijelzés
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  3 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  szénszűrő 
_  2 halogén égő (20 Watt)

Inox

ø 150

898

277

257

377
528

filt: min 700
max 1060

asp: min 630
max 1060

500

86

50
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HNB 6.5S CB X/HA HNP 6.5 CM X/HA

HNP 9.6 AM X/HAHNB 9.5S CB X /HA

60 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 260 m3/h 

max. 330 m3/h (booster funkcióval 490 m3/h) 
_  Zajszint: min. 52, max. 56 dB(A) 

(booster funkcióval 61 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Soft Touch érintőgombok
_  2 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (25 Watt)

Inox

60 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 267 m3/h 

max. 345 m3/h 
_  Zajszint: min. 57, max. 70 dB(A) 
_  3 fokozat 
_  Mechanikus nyomógombok
_  2 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (25 Watt)

Inox

90 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 185 m3/h 

max. 419 m3/h (booster funkcióval 550 m3/h) 
_  Zajszint: min. 39, max. 56 dB(A)  

(booster funkcióval 61 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Mechanikus nyomógombok
_  3 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (20 Watt)

Inox

90 cm-es kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 260 m3/h 

max. 330 m3/h (booster funkcióval 490 m3/h) 
_  Zajszint: min. 52, max. 56 dB(A) 

(booster funkcióval 61 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Soft Touch érintőgombok
_  3 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (25 Watt)

Inox

ø 150

598

277

257

377528

filt: min 700
max 1060

asp: min 630
max 1060

500

86

50

197

296

500

200

324

84

filt: min 685
max 820

200

30

197

asp: min 610
max 820

575

ø 150

598

197

296

500

200

324

84

filt: min 685
max 820

200

30

197

asp: min 610
max 820

575

ø 150

898

ø 150

898

277

257

377
528

filt: min 700
max 1060

asp: min 630
max 1060

500

86

50
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IKT 4 LS X/HA
Kürtős sziget elszívó 
_  48,5 cm átmérő
_  Belső keringetésű 
_  1 motor – elszívó teljesítmény min. 260 m3/h, 

max. 510 m3/h (booster funkcióval 650 m3/h) 
_  Zajszint min. 49, max. 63 dB(A) 

(booster funkcióval 69 dB(A)) 
_  Perimetrikus, kerületi elszívás 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Szűrő telítettség kijelzés
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  Szenzor Plusz rendszer
_  Mosogatógépben mosható zsírszűrő 
_  2 LED égő (3 Watt)
_  Szénszűrő 57768 - KIT FC 15 

inox 

HKT 4 X/HA
Kürtős fali elszívó
_  43 cm átmérő
_  Belső keringetésű
_  1 motor – elszívó teljesítmény min. 240 m3/h, 

max. 490 m3/h (booster funkcióval 650 m3/h) 
_  Zajszint: min. 47, max. 63 dB(A) 

(booster funkcióval 69 dB(A)) 
_  Perimetrikus, kerületi elszívás 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Szűrő telítettség kijelzés
_  Soft Touch érintőgombok
_  Mosogatógépben mosható zsírszűrő
_  2 halogén égő (20 Watt)
_  Szénszűrő 57768 - KIT FC 15 

inox 

Feketében is kapható: 
fekete HKt 4 K/Ha 

LED

HRP 9.6 CM (OW)/HATradizione
90 cm-es piramis elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 185 m3/h, 

max. 419 m3/h (booster funkcióval 550 m3/h) 
_  Zajszint: min. 39, max. 56 dB(A)  

(booster funkcióval 61 dB(A)) 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Mechanikus nyomógombok 
_  3 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (25 Watt)

antik fehér 

HRP 6.5 CM (AN)/HATradizione
60 cm-es Kürtős elszívó
_  Belső keringetésű
_  1 motor - elszívó teljesítmény min. 267 m3/h 

max. 451 m3/h 
_  Zajszint: min. 57, max. 70 dB(A) 
_  3 fokozat 
_  Mechanikus nyomógombok
_  2 mosogatógépben mosható alumínium 

zsírszűrő
_  Szénszűrő 
_  2 halogén égő (25 Watt)

antracit

Antik fehérben is kapható
antik fehér Hrp 6.5 cm (OW)/Ha

197

296

500

200

324

84

filt: min 685
max 820

200

30

197

asp: min 610
max 820

575

ø 150

598-898

197

296

500

200

324

84

filt: min 685
max 820

200

30

197

asp: min 610
max 820

575

ø 150

598
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281

598

501

430

281

69,6

135

40

25

=
=

ø 120

175

AH 61 T X/HA
Teleszkópos elszívó 
_  Belső keringetésű 
_  1 motor –elszívó teljesítmény min. 198 m3/h 

max. 410 m3/h 
_  Zajszint: min. 53 max. 67 dB(A) 
_  3 fokozat
_  Kihúzható
_  2 mosogatógépben mosható zsírtalanító 

szűrő
_  2 égő (28 Watt)
_  Szénszűrő 30257 - CA SLM GRP

Inox 

HKQV 9 K/HA
90 cm-es függőleges elszívó
_  Belső keringetésű 
_  1 motor – elszívó teljesítmény min. 270 m3/h 

max. 550 m3/h (booster funkcióval 685 m3/h) 
_  Zajszint min. 39 max. 57 dB(A)  

(booster funkcióval 63 dB(A)) 
_  Perimetrikus, kerületi elszívás 
_  3 fokozat időzített boosterrel
_  Szűrő telítettség kijelzés
_  Touch Control elektronikus vezérlés
_  Mosogatógépben is mosható zsírszűrő
_  4 halogén égő (20 Watt)
_  Szénszűrő 57764 - KIT FC 31 

fekete

HDSI 9 IX/HA
90 cm-es szIgeT elszívó
_  Belső keringetésű 
_  1 motor – elszívó teljesítmény min. 210 m3/h 

max. 390 m3/h 
_  Zajszint min. 44 max. 60 dB(A) 
_  3 fokozat
_  Mosogatógépben mosható alumínium szűrő
_  2 halogén égő (20 Watt)
_  Szénszűrő 57768 - KIT FC 15 

Inox 

Diamond
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modell
Design
Anyag
Típus
Dekor sziget elszívó
Dekor fali elszívó
Klasszikus elszívó
Beépíthető elszívó
Integrált elszívó
elszívás
Típus
Belső keringetésűvé alakítható (opcionális 
szénszűrő a csomagolásban)
Perimetrikus, kerületi elszívás
Teljesítmény IEC* (m3/h)
Zajszint** max/booster (dB(A))
fő jellemzők

Vezérlés típusa

Motorok száma
Fokozatok száma
Booster funkció
Világítás
Zsírtalanító szűrő
Mosogatógépben mosható szűrők
Szűrő telítettség kijelzés

speciális jellemzők

Technikai jellemzők
Maximális teljesítmény (W)
Motor teljesítménye (W)
Lámpaizzók teljesítménye (W)
Tápkábel
üzembe helyezés
Méret (magasság x szélesség x mélység) (mm)
Légkivezető átmérője (mm)
Szabályozható füstcső min/max (mm)
választható kiegészítők
Szénszűrő - kód
Falvédő (Magyasság 650 x Szélesség 900 x 
Mélység 20 mm)
kódok - színek
Szín
Modell
Kereskedelmi kód
EAN kód

HlB 9.8 AADc X/HA

lUce
Inox és üveg

•

Belső keringetésű

493/666
64/75

Touch Control

1
3
•

2 halogén égő (20 W)
3 kettős szűrő

•
•

magas 
szűrőteljesítmény

290
250
40
•

1102x898x506
150

1102-1536

BSS 90 X

Inox
HLB 9.8 AADC X/HA

81971
8007842819717

HlQB 9.8 lsHsI X/HA

lUce
Inox és üveg

•

Légkivezetéses

543/756
52/60

Touch Control

1
3
•

2 LED égő (3 W)
1 inox
•
•

Automata szenzor 
Abszolút csendesség

256
250

6
•

650x898x397
150

700-1170

BSS 90 X

Inox
HLQB 9.8 LSHSI X/HA

81972
8007842819724

Hlc 9.B lsHe X/HA

lUce
Inox és üveg

•

Belső keringetésű

512/752
62/72

Touch Control

1
3
•

2 LED égő (3 W)
3 alumínium

•
•

Automata szenzor 
energia megtakarítás

126
120

6
•

650x898x500
150

730-1090

BSS 90 X

Inox
HLC 9.B LSHE X/HA

81987
8007842819878

HlB 9.8 AA X/HA

lUce
Inox 

•

Belső keringetésű

545/762
64/71

Touch Control

1
3
•

2 halogén égő (20 W)
3 alumínium

•
•

290
250
40
•

640x898x506
150

640-1070

BSS 90 X

Inox
HLB 9.8 AA X/HA

82024
8007842820249

HNB 9.5s cB X/HA

Newstyle
Inox 

•

Belső keringetésű

330/490
56/61

Soft Touch 
érintőgombok

1
3
•

2 halogén égő (25 W)
3 alumínium

•

185
145
50
•

620x898x506
150

700-1060

BSS 90 X

Inox
HNB 9.5S CB X/HA

82035 
8007842820355

HNB 6.5s cB X/HA

Newstyle
Inox 

•

Belső keringetésű

330/490
56/61

Soft Touch 
érintőgombok

1
3
•

2 halogén égő (25 W)
2 alumínium

•

185
145
50
•

620x598x506
150

700-1060

BSS 60 X

Inox
HNB 6.5S CB X/HA

82034
8007842820348

HNp 9.6 Am X/HA

Newstyle
Inox

•

Belső keringetésű

550
61

Mechanikus 
nyomógombok

1
3
•

2 halogén égő (20 W)
3 alumínium

•

210
170
40
•

620x898x506
150

700-1060

BSS 90 X

Inox
HNP 9.6 AM X/HA

83173 
8007842831733

HRp 9.6 cm (oW)/HA

Tradizione
Lemez

•

Belső keringetésű

419/550
56/61

Mechanikus 
nyomógombok

1
3
•

2 halogén égő (25 W)
3 alumínium

•

220
170
50
•

610x898x500
150

685-820

Antik fehér
HRP 9.6 CM (OW)/HA

81933
8007842819335

HNp 6.5 cm X/HA

Newstyle
Inox 

•

Belső keringetésű

451
70

Mechanikus 
nyomógombok

1
3

2 halogén égő (25 W)
2 alumínium

•

160
110
50
•

610x598x500
150

685-820

BSS 60 X

Inox 
HNP 6.5 CM X/HA

79187 
8007842791877

HRp 6.5 cm (AN)/HA

Tradizione
Lemez

•

Belső keringetésű

451
70

Mechanikus 
nyomógombok

1
3

2 halogén égő (25 W)
2 alumínium

•

160
110
50
•

610x598x500
150

685-820

Antracit
HRP 6.5 CM (AN)/HA 

82036
8007842820363

HRp 6.5 cm (oW)/HA

Tradizione
Lemez

•

Belső keringetésű

451
70

Mechanikus 
nyomógombok

1
3

2 halogén égő (25 W)
2 alumínium

•

160
110
50
•

610x598x500
150

685-820

Antik fehér
HRP 6.5 CM (OW)/HA 

82026
8007842820263

ELSZÍVÓK

A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket.

* Elszívókapacitás (m3/h) légkivezetéses üzemmódban az IEC/EN 61591 szabvány szerint mérve. Ez a módszer megbízhatóan szimulalja a használat és az installáció normál 
körülményeit korrekt információt biztosítva.
Ezen katalógusban található gépek teljesítményértékei maximális fokozatban, illetve amelyiknél elérhető intenzív fokozatban vannak feltüntetve.

** Zajszint (dB(A)) az  EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően.
 A deklarált érték "akusztikus teljesítményként" van feltüntetve, amely a gép tényleges zajszintjét jelöli.
Ezen katalógusban található gépek akusztikus teljesítménye maximális fokozatban, illetve amelyiknél elérhető intenzív fokozatban vannak feltüntetve.
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modell
Design
Anyag
Típus
Dekor sziget elszívó
Dekor fali elszívó
Klasszikus elszívó
Beépíthető elszívó
Integrált elszívó
elszívás
Típus
Belső keringetésűvé alakítható (opcionális 
szénszűrő a csomagolásban)
Perimetrikus, kerületi elszívás
Teljesítmény IEC* (m3/h)
Zajszint** max/booster (dB(A))
fő jellemzők

Vezérlés típusa

Motorok száma
Fokozatok száma
Booster funkció
Világítás
Zsírtalanító szűrő
Mosogatógépben mosható szűrők
Szűrő telítettség kijelzés

speciális jellemzők

Technikai jellemzők
Maximális teljesítmény (W)
Motor teljesítménye (W)
Lámpaizzók teljesítménye (W)
Tápkábel
üzembe helyezés
Méret (magasság x szélesség x mélység) (mm)
Légkivezető átmérője (mm)
Szabályozható füstcső min/max (mm)
választható kiegészítők
Szénszűrő - kód
Falvédő (Magyasság 650 x 
Szélesség 900 x Mélység 20 mm)
kódok - színek
Szín
Modell
Kereskedelmi kód
EAN kód
Szín
Modell
Kereskedelmi kód
EAN kód

IkT 4 ls X/HA

lUce
Inox és üveg

•

Belső keringetésű

•
510/650

63/69

Touch Control

1
3
•

2 LED égő (3 W)
1 alumínium

•
•

szenzor plusz

321
315

6
•

960xØ485
150

57768 - KIT FC 15

Inox 
IKT 4 LS X/HA

74130
8007842741308

HkT 4 X/HA

lUce
Inox

•

Belső keringetésű

•
490/650

63/69

Soft Touch 
érintőgombok

1
3
•

2 halogén égő (20 W)
1 alumínium

•
•

355
315
40
•

802xØ430
150

57768 - KIT FC 15

Inox
HKT 4 X/HA

74129
8007842741292

Fekete
HKT 4 K/HA

74127
8007842741278

HkQv 9 k/HA

lUce
Alumínium és üveg

•

Belső keringetésű

•
550/685

57/63

Touch Control

1
3
•

4 halogén égő (20 W)
1 alumínium

•
•

330
250
80
•

481x898x439
150

57764 - KIT FC 31

Fekete
HKQV 9 K/HA

74128
8007842741285

HDsI 9 IX/HA

Diamond
Inox és üveg

•

Belső keringetésű

390
60

Nyomógombok

1
3

2 halogén égő (20 W)
1 alumínium

•

160
120
40
•

722x898x500
150

692/1100

57768 - KIT FC 15

Inox
HDSI 9 IX/HA

55090
8007842550900

AH 61 T X/HA

Inox

•

Belső keringetésű

410
67

Mechanikus 
kihúzható 

1
3

2 égő (28 W) 
2 alumínium

•

196
140
56
•

135x598x430
120

30257 - CA SLM GRP

Inox
AH 61 T X/HA

78925
8007842789256

ELSZÍVÓK

A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket.

* Elszívókapacitás (m3/h) légkivezetéses üzemmódban az IEC/EN 61591 szabvány szerint mérve. Ez a módszer megbízhatóan szimulalja a használat és az installáció normál 
körülményeit korrekt információt biztosítva.
Ezen katalógusban található gépek teljesítményértékei maximális fokozatban, illetve amelyiknél elérhető intenzív fokozatban vannak feltüntetve.

** Zajszint (dB(A)) az  EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően.
 A deklarált érték "akusztikus teljesítményként" van feltüntetve, amely a gép tényleges zajszintjét jelöli.
Ezen katalógusban található gépek akusztikus teljesítménye maximális fokozatban, illetve amelyiknél elérhető intenzív fokozatban vannak feltüntetve.
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Hűtőgépek   
és fagyasztók 

hotpoint.hu

a Hotpoint az új kiemelkedően modern hűtőgép termékvonalával 
forradalmasítja a hűtés fogalmát bevezetve az új, High 
Definition (HD) dimenziót. az ételek frissessége tökéletesen 
megmarad a technológiai innovációk szülte funkciók 
tanulmányozásának köszönhetően. Ilyen innovatív technológia 
az Active Oxygen, amely az aktív oxigénmolekulák időzített 
kibocsátásának köszönhetően az ételek egészségesebb és 
tartósabb konzerválását garantálja.
az AIR rendszer biztosítja a hűtőtér hőmérsékletének 
homogenitását és a nedvességtartalom optimális szintjét; 
amíg a Hygiene Advance különleges ezüstionos bevonat 
természetes módon védi meg a belső falakat a penésztől és a 
baktériumoktól, így garantálva az ételmegőrzéshez tökéletes 
környezetet. Mindemelett a penésztaszító és antibakteriális 
tömítőelemek teljes körű védelmet nyújtanak az étleleink 
számára.
a funkciók széles választékával és a jól felszerelt nagy 
hűtőterekkel rendelkező termékkínálat lehetővé teszi a jelentős 
mennyiségű élelmiszer tárolását csakúgy az egyajtós mint a 
kétajtós hűtőszekrények, de leginkább a nagy tárolókapacitású 
kombinált hűtőszekrények esetében. annak köszönhetően, 
hogy a hűtők – legyen szó akár a No frost modellekről is – A+ 
energiaosztályúak, a Hotpoint maximális energia megtakarítást 
és környezettudatosságot garantál.
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létrejött egy új fogalom: a High definition hűtés, amely a Hotpoint új kombinált hűtőinek 
különlegessége. ezek olyan fejlett háztartási készülékek, amelyek megőrzik akár a 
legromlandóbb ételek frissességét és eredeti állapotát is, teljesen természetes módon 
meghosszabbítva élettartamukat. a Hotpoint által kifejlesztett újszerű technológia a 
hűtőket az ételek megőrzésére ideális környezetté teszi, megóvja azokat a penész és a 
baktériumok romlandóságot gyorsító káros hatásaitól. 

HIgH defINItIoN  
tecHNológIa az 
ételMegőRzésBeN

a belső falak speciális antibakteriális 
bevonata garantálja az ételmegőrzéshez 
tökéletes környezetet. 

HygIeNe adVaNce tecHNológIa

az active oxygen innovatív technológiának 
köszönhetően az ételek tökéletes 
frissessége tovább megmarad.

actIVe oXygeN tecHNológIa

a tökéletes ételmegőrzés a 
nedvességtartalom ideális szintjének és 
a levegő keringetésének köszönhetően.

aIR tecHNológIa

actIVe oXygeN: az 
ételek olyaN fRIssek 
akáR az első NapoN

a kelleMetleN 
szagok csÖkkeNtése

VédeleM a 
BaktéRIuMokkal
szeMBeN
laboratóriumi tesztek kimutatták, hogy az active 
oxygen technológia akár 90%-os biztonsággal 
meggátolja a baktériumok képződését.

az egészség és a jó közérzet egyik alapeleme az 
ételek körültekintő tárolása. ezért az új Hotpoint 
hűtőgépek rendelkeznek az innovatív active oxygen 
szerkezettel, amely képes olyan természetes 
környezetet kialakítani, melyben az oxigén 
molekulák ózonná alakulnak. az ózon aktiválása 
valójában az aktív oxigénrészecskék automatikus 
kiengedését jelenti a hűtőtérbe, melyek megtisztítva 
a levegőt természetes módon lelassítják az ételek 
megromlását, egyben megőrizve azok épségét.

fRIss ételek akáR 9 NapIg 

actIVe oXygeN tecHNológIa 
NélkÜl

actIVe oXygeN tecHNológIáVal

az active oxygen technológia hatékonyságát 
tudományosan teszteltük. az étel 9 
napig láthatóan friss marad megtartva 
eredeti színét és állagát, miközben 
csökken a mikroorganizmusok száma és 
megszűnnek a kellemetlen szagok.

a sereco-Biotest által kiadott Iso 9001: 2001 tanusítvány 
garantálja.
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*Listeria baktérium
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Ózonnal (0 )3 , Active Oxygen technológia

tesztelte a milánói egyetem, a Materiali e Ingegneria chimica 
del politecnico di Milano kémia tanszéke.
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3Ózon (0 )  nélkül, 
Active Oxygen technológia nélkül

Ózonnal (0 ), Active Oxygen technológia 3

-70%

0 5 71 3

akár 70%-kal csökkenti a kellemetlen szagok 
koncentrációját és megőrzi az élelmiszerek eredeti 
illatát.
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HygIeNe adVaNce
tecHNológIa
e technológiának köszönhetően a hűtő teljesen higiénikus, az ételek pedig tökéletesen frissek 
maradnak. a Hygiene advance technológia, azaz a belső falak speciális ezüstionos bevonata 
garantálja az ételmegőrzéshez tökéletes környezetet. ez a természetes megoldás meggátolja 
a penészképződést valamint a káros mikroorganizmusok kialakulását; így garantálva az 
optimális higiéniát ahhoz, hogy az ételek tökéletesen frissek maradjanak. Ráadásul ez a 
természetes bevonat állandó, nem tűnik el a hűtő tisztításakor.

peNésztaszÍtó és 
aNtIBakteRIálIs 
tÖMÍtések
az innovatív penésztaszító és 
antibakteriális tömítések még a 
hűtő legkülső részei esetében is 
természetes védelmet biztosítanak. 
Öt különböző penésztípuson végzett 
tesztek igazolják a tömítőelemek 
hatékonyságát, amelyek állandó 
védelmet nyújtanak.

aIR tecHNológIa

No fRost 
tecHNológIa

az új, dinamikus aIR cirkulációval jobban 
oszlik el a hideg levegő a hűtő bármely 
pontján. a folyamatos légmozgás így 
egyenletes hőmérsékletet biztosít. 
az innovatív cirkulációs rendszer 
megfelelően szinten tartja a belső 
páratartalmat, megakadályozva ezzel 
az ételek kiszáradását.
az új lényegre törő és kompakt design 
maximális teljesítményt kínál minimális 
helyigénnyel és maximálisan csendes 
működéssel.

a fagyasztórész hátsó falába helyezett új 
ventillációs rendszernek köszönhetően 
a No frost technológia a hideg levegő 
tökéletes cirkulációját biztosítja, ami 
nedvesség hiányában megakadályozza a 
jegesedést, így tökéletesen konzerválva 
az ételeket. Mivel a hűtőtérben és a 
fagyasztótérben a levegő áramoltatása 
külön szabályozható, ezért csökken a 
kellemetlen szagok keveredése a két 
tér között.

pontján. a folyamatos légmozgás így 
egyenletes hőmérsékletet biztosít. 
az innovatív cirkulációs rendszer 
megfelelően szinten tartja a belső 
páratartalmat, megakadályozva ezzel 

az új lényegre törő és kompakt design 
maximális teljesítményt kínál minimális 
helyigénnyel és maximálisan csendes 

a fagyasztórész hátsó falába helyezett új 
ventillációs rendszernek köszönhetően 
a No frost technológia a hideg levegő 
tökéletes cirkulációját biztosítja, ami 
nedvesség hiányában megakadályozza a 
jegesedést, így tökéletesen konzerválva 
az ételeket. Mivel a hűtőtérben és a 
fagyasztótérben a levegő áramoltatása 
külön szabályozható, ezért csökken a 
kellemetlen szagok keveredése a két 
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a Hotpoint hűtőknél a design mindig a funkcionalitás szolgálatában áll, hogy praktikusabbá és könnyebbé 
tegye a készülék használatát. a terek gondos és logikus kialakítása, az ergonomikus formák és a részletekre 
való odafigyelés garanciát jelent a fogyasztók elégedettségére és a gépek egyszerű használatára. 

egy magas szintű, innovatív technológiának mindig 
valóságos funkcióban kell megjelennie. a Vakáció 
funkció éppen ilyen: az otthontól való hosszabb 
távollét esetén ez az opció lehetővé teszi, hogy a 
hűtő jelentős energia megtakarítással működő 
állapotban maradjon. a Vakáció funkció választásakor 
a fagyasztórész szabályosan működik tovább és 
konzerválja a fagyasztott ételeket hazatérésig, az 
üres hűtőrész pedig a beállított készenléti állapot 
hőmérsékletét tartja, ami lehetővé teszi, hogy a 
hűtőajtó csukva maradjon és ne keletkezzen penész 
vagy kellemetlen szag. 

VAkácIó funkcIó 

a gyorshűtés funkció - az aIR cirkuláció intelligens 
vezérlésének köszönhetően - segítségével a hűtőtér 
hőmérséklete pillanatok alatt lecsökkenthető. 
akárhányszor csak újonnan vásárolt élelmiszer 
kerül a hűtőbe, a gyorshűtés funkció minimalizálja 
a hőmérsékleti ugrásokat. Így mind a már a hűtőben 
levő, mind az újonnan vásárolt ételek íze és illata 
is változatlan marad. a gyorshűtés funkció magától 
kikapcsol amikor az ételek hőmérséklete eléri az 
optimális szintet.

GyORsHűtés funkcIó

a szuper fagyasztás funkció használatakor a 
fagyasztó belső hőmérséklete lecsökken és így 
lehetővé válik, hogy rekordidő alatt fagyasszunk 
le az ételeket vagy jeget készítsünk. a fagyasztás 
végeztével a hőmérséklet visszaáll a korábban 
beállított szintre.

szupeR fAGyAsztás funkcIó

az összes No frost modellben megtalálható 
gyorsfagyasztás funkció segítségével még rövidebb 
idő alatt le lehet fagyasztani az ételeket. ezzel a 
módszerrel az ételekben levő víz mikro méretű 
jégkristályokká alakul; ezzel megtartva mind a 
friss, mind a már főtt ételek tápértékét. a fagyasztás 
végeztével a hőmérséklet visszaáll a korábban 
beállított szintre.

GyORsfAGyAsztás funkcIó

Új desIgN

a beépített kettős vezérlésnek köszönhetően 
eltérő módon állíthatjuk be a hűtő és a fagyasztó 
hőmérsékletét, mindezt egyetlen kompresszor 
használatával.

kettős VezéRlés

az interaktív, ergonomikus és egyszerűen használható, digitális kijelző megdöntött felületének köszönhetően 
a menü navigációja kényelmesebb, a funkciók láthatóbbak  és a hőmérséklet beállítása könnyebb.

Új DIGItálIs kIjelző

az új Hotpoint hűtőgépek elülső polcain és tárolórészein elegáns alumínium keret található, amely esztétikai 
szempontból még elegánsabba teszi őket megspékelve egy kis design-nal.

az összes hűtőgép modell esetében egyforma új 
zöldségtartó fiók tágasabb lett, hogy  több gyümölcs 
és zöldség férjen bele; így a 23 literes űrtartalmával 
a befogadóképessége 20%-kal több mint két 
különálló fiók esetében. továbbá az új rögzítési 
rendszer meggátolja, hogy a fiók elmozduljon a 
helyéről, így az étlek védve vannak a  közvetlen 
hűtéstől és tovább frissek maradnak.

fResH zOne fIók

az innovatív palacktartó a hűtőtér kihasználásának 
maximális flexibilitást garantálja azáltal, hogy a 
polc a kívánt magasságba helyezhető. a különleges 
formájának köszönhetően különböző méretű és 
formájú üvegek tárolására alkalmas, mint a nagy 
pezsgősüvegek vagy kis borosüvegek; ám úgyanígy 
tarthatunk benne téglalap alakú ( pl. gyümölcslé), 
hengeres (pl.  tej) vagy akár lapos dobozos illetve 
üveges folyadékokat is.

pAlAcktARtó

az új No frost kombinált hűtők esetében a 
fagyasztórészben megtalálható egy még tágasabb 
fagyasztó fiók, amely egy hagyományos fióknál 
kétszer nagyobb. Ideális bármely méretű étel 
tárolására.

extRA spAce fAGyAsztó fIók

a fuNkcIoNálIs desIgN

fOOD cARe zOne 0°c-Os Rekesz 
és A bIztOnsáGOs fAGyAsztás
Néhány különösen érzékeny étel gyorsabban romolhat 
meg más élelmiszereknél. a food care zone 0°c-
os innovatív, speciálisan a hal és a hús tárolására 
kifejlesztett rekesz használatával ezek az élelmiszerek 
maximális gondoskodásban és a legjobb megőrzésben 
részesülnek. a 0°c-os  hőmérsékletnek köszönhetően 
ez a rekesz ideális környezetet biztosít ahhoz, hogy  
a legnehezebben eltartható ételek tovább frissek 
maradjanak. az így tárolt élelmiszerek akár háromszor 
hosszabb ideig tartják meg tápértéküket, kinézetüket 
és aromájukat. 

páRAszInt ellenőRzés
egy újszerű megoldás, amely lehetővé teszi a zöldséges 
fiók megfelelő páratartalom szintjének könnyű és 
közvetlen fenntartását. a mechanikus sínrendszer 
segít a megfelelő páraszint elérésében azért, hogy a 
gyümölcsök és zöldségek jobban és tovább elálljanak.
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BdR 190 aaI/Ha
90 CM SZÉLES HŰTŐ
_   Bruttó űrtartalom: 190 liter
_   A+ energiaosztály
_   felső fiók: +5 -től +7°c –ig 

szabályozható hőmérséklet
_   alsó fiók: +2 -től +4°c –ig 

szabályozható hőmérséklet
_   antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_   Ventillációs hűtés
_   statikus hűtés  
_   különleges kiegészítők: bortartó 

rekesz, kivehető zöldségtartók, 2 doboz  
gastronorm®

 BcB 33 aa f c
KOMBINÁLT NO FROST HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 274 liter

(217 l hűtő + 57 l fagyasztó) 
_  A+ energiaosztály
_  kettős vezérlés: 2 független, 

elektronikus termosztát
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  Új, interaktív kijelző funkciókkal: 

szuper hűtés, Vakáció, 
gyorsfagyasztás

_  Új a.I.R hűtőrendszer a hűtőben 
_  No frost hűtőrendszer a fagyasztóban
_  dupla hűtővilágítás 
_  zöldségtartó páraszint ellenőrzéssel
_  food care zone 0° rekesz
_  extraspace fagyasztó fiók
_  4 üvegpolc 
_  1 jégkockatartó

 BcB 31 aa
KOMBINÁLT HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 275 liter

(200 l hűtő + 75 l fagyasztó) 
_   A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  statikus hűtés a hűtőben
_  statikus hűtés a fagyasztóban
_  zöldségtartó páraszint ellenőrzéssel
_  frissentartó doboz
_  3 üvegpolc  
_  1 jégkockatartó

 BcB 31 aa e c o3
KOMBINÁLT HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 275 liter 

(200 l hűtő + 75 l fagyasztó) 
_  A+ energiaosztály
_  kettős vezérlés: 2 független, 

elektronikus termosztát
_  active oxygen technológia
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  Új antibakteriális és penésztaszító 

tömítések
_  Új, interaktív kijelző funkciókkal: 

gyorshűtés, Vakáció, szuper fagyasztás
_  Új a.I.R hűtőrendszer a hűtőben 
_  statikus hűtőrendszer a fagyasztóban
_  zöldségtartó páraszint ellenőrzéssel
_  food care zone 0° rekesz
_  Bortartó rész
_  frissentartó doboz
_  3 üvegpolc 
_  1 jégkockatartó
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Bs 3022 V
EGYAJTÓS HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 309 liter
_  A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  a.I.R. hűtési rendszer
_  6 üvegpolc 
_  kombinálható "side by side" 

fagyasztóval Bf 3022 Nf 

 Bsz 2332
EGYAJTÓS HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 194 liter

(178 l hűtő + 16 l fagyasztó) 
_  A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  statikus hűtés a hűtőszekrényben
_  statikus hűtés a fagyasztóban
_  3 üvegpolc 

 Btsz 1632/Ha

 Bts 1622/Ha

PULT ALÁ ÉPÍTHETŐ HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 102 liter

(83 l hűtő + 19 l fagyasztó) 
_  A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  Ventillációs hűtés
_  statikus hűtés a hűtőszekrényben
_  statikus hűtés a fagyasztóban

PULT ALÁ ÉPÍTHETŐ HŰTŐ
_  Bruttó űrtartalom: 127 liter
_  A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia
_  Ventillációs hűtés
_  statikus hűtés 

Bf 3022 Nf
FAGYASZTÓ
_  Bruttó űrtartalom: 202 liter
_  A+ energiaosztály
_  antibakteriális és penésztaszító 

HygIeNe adVaNce technológia 
_  No frost hűtési rendszer
_  4 Ice care jégkockatartó
_  kombinálható "side by side" 

hűtőszekrénnyel Bs 3022 V 
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Modell
Energiaosztály

Háztartási célú hűtőgép modellek kategóriája 1)

energiahatékonysági osztály a+++-tól (alacsony 
fogyasztás) g-ig (magas fogyasztás) terjedő skálán

energiafogyasztás kWh/évben kifejezve 2)

a hűtőtér tárolási térfogata (l)
a többfunkciós tér tárolási térfogata (l)
a mélyhűtőtér tárolási térfogata 3) (l)
a többfunkciós tér csillagbesorolása
Mélyhűtőtér csillagbesorolása
a hűtőtér tervezési hőmérséklete
a többfunkciós tér tervezési hőmérséklete
a mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete
egyéb terek tervezési hőmérséklete
No-frost (jegesedésmentes) tér
Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén
fagyasztókapacitás” kg/24 órában kifejezve
klímaosztály: W '[klímaosztály] 4)

zajkibocsátás dB(a)-ben kifejezve 1 pW 
hangteljesítményre vonatkoztatva
Beépíthető készülék
Általános jellemzők
Megfordítható ajtónyitás irány
kompresszorok száma
antibakteriális tömítések
Hűtőtér

Hűtési rendszer

leolvasztás
polcok típusa
frissentartó doboz
Bortartó rész
fresh zone fiók (Maxi zöldségtartó fiók)
zöldségtartó fiók
antibakteriális és penésztaszító HygIeNe adVaNce 
technológia
food care zone rekesz
led világítás
Új világítás
active oxygen technológia 
páraszint ellenőrzés
Hőszigetelt hűtőajtó
Hőszigetelt hűtőajtó szintjeinek száma
Fagyasztótér
Hűtési rendszer

leolvasztás

Összes rekesz
jégkockatartók száma
led világítás
Kódok
Modell – jobbra nyíló ajtóval
kereskedelmi kód
eaN kód

két ajtós és egy ajtós koMBINált Hűtők

BCB 31 AA E C O3

7

a+

311
191

57

1
+5°c

-18°c

18
6

sN, N, st, t

38

•

•
1
•

statikus 
ventillációval
automatikus

3 üveg
•
•

•

0°c-on

1
•
•

3

statikus
 drain leolvaszó 

rendszer
3
1

BcB 31 aa e c o3
82372

8007842823721

BCB 33 AA F C

7

a+

327
208

54

1
+5°c

-18°c

•
11
4,5

sN, N, st, t

39

•

•
1
•

statikus 
ventillációval
automatikus

4 üveg

•

•

0°c-on

2

•

4

No frost

2
1

BcB 33 aa fc
82366

8007842823660

BCB 31 AA

7

a+

277
198

57

1
+5°c

-18°c

16
2

N, st

39

•

•
1

statikus

automatikus
3 üveg

•

•

•

1

3

statikus
 drain leolvaszó 

rendszer
3
1

BcB 31 aa 
77897

8007842778977

BS 3022 V

1

a+

151
303

l

+5°c

N, st, t

40

•

•
1

Ventillációs

automatikus
6 üveg

1

•

5

Bs 3022 V
75578

8007842755787

BSZ 2332 

7

a+

226
174

16

1
+5°c

-18°c

11
2

N-st

39

•

•
1

statikus

automatikus
3 üveg

1

•

4

statikus

Manuális

1
2

Bsz 2332 
55939

8007842559392

BTSZ 1632/HA

7

a+

186
79

19

1
+5°c

-18°c

11
2

N, st

40

•

•
1

statikus

automatikus
1 rácsos

•

3

statikus

Manuális

1
1

Btsz 1632/Ha
77793

8007842777932

BTS 1622/HA

1

a+

125
123

l

+5°c

sN, N, st, t

39

•

•
1

statikus

automatikus
2 rácsos

•

3

Bts 1622/Ha
78381

8007842783810

pult alá épÍtHető 
fIókos Hűtő 

Modell
Energiaosztály
Háztartási célú hűtőgép modellek kategóriája 1)

energiahatékonysági osztály a+++-
tól (alacsony fogyasztás) g-ig (magas 
fogyasztás) terjedő skálán
energiafogyasztás kWh/évben kifejezve 2)

a hűtőtér tárolási térfogata (l)
a többfunkciós tér tárolási térfogata (l)
a mélyhűtőtér tárolási térfogata 3) (l)
a többfunkciós tér csillagbesorolása
Mélyhűtőtér csillagbesorolása
a hűtőtér tervezési hőmérséklete
a többfunkciós tér tervezési hőmérséklete
a mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete
egyéb terek tervezési hőmérséklete
No-frost (jegesedésmentes) tér
Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás 
esetén
fagyasztókapacitás” kg/24 órában kifejezve
klímaosztály: W '[klímaosztály] 4)

zajkibocsátás dB(a)-ben kifejezve 1 pW 
hangteljesítményre vonatkoztatva
Beépíthető készülék
Általános jellemzők
Megfordítható ajtónyitás irány
kompresszorok száma
Hűtőtér
Hűtési rendszer
leolvasztás
polcok típusa
frissentartó doboz
Bortartó rész
zöldségtartó fiók
antibakteriális és penésztaszító HygIeNe 
adVaNce technológia
active oxygen technológia 
Kód
Modell
kereskedelmi kód
eaN kód

BDR 190 AAI/HA

1

a+

130
150

l

+5°c

sN, N, st, t

44

•

1

statikus
automatikus

•
2 kihúzható

•

BdR 190 aaI/Ha
50493

8007842504934

1)  (1) Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel. 
(2) Hűtőszekrény-borhűtő, borhűtő és bortároló készülékek. 
(3) Hűtőszekrény-sokkolóhűtő és hűtőszekrény nulla csillagos térrel. 
(4) Hűtőszekrény egycsillagos térrel. 
(5) Hűtőszekrény kétcsillagos térrel. 
(6) Hűtőszekrény háromcsillagos térrel. 
(7) Hűtőszekrény-fagyasztó. 
(8) fagyasztószekrény. 
(9) fagyasztóláda. 
(10) többfunkciós és egyéb hűtőkészülékek.

2) 24 órás szabványos teszteredmények alapján. a tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.
3) ha a készülék nem rendelkezik  fagyasztótérrel a táblázatban ""l"" jelölés található, és a csillagszám helye üres marad.
4)  sN= Bővített mérsékelt klímaosztály, a környezeti hőmérséklet + 10°c és + 32°c között; N= Mérsékelt klímaosztály,  a környezeti hőmérséklet  + 16°c és + 32°c között; st= 

szubtrópusi klímaosztály,  a környezeti hőmérséklet  + 16°c és + 38°c között; t= trópusi klímaosztály,  a külső hőmérséklet  + 16°c és + 43°c között.

a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a technikai jellemzőket.

fagyasztó

Modell 
Energiaosztály

Háztartási célú hűtőgép modellek kategóriája 1)

energiahatékonysági osztály a+++-tól (alacsony 
fogyasztás) g-ig (magas fogyasztás) terjedő 
skálán
energiafogyasztás kWh/évben kifejezve 2)

a hűtőtér tárolási térfogata (l)
a többfunkciós tér tárolási térfogata (l)
a mélyhűtőtér tárolási térfogata 3) (l)
a többfunkciós tér csillagbesorolása
Mélyhűtőtér csillagbesorolása
a hűtőtér tervezési hőmérséklete
a többfunkciós tér tervezési hőmérséklete
a mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete
egyéb terek tervezési hőmérséklete
No-frost (jegesedésmentes) tér
Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás 
esetén
fagyasztókapacitás” kg/24 órában kifejezve
klímaosztály: W '[klímaosztály] 4)

zajkibocsátás dB(a)-ben kifejezve 1 pW 
hangteljesítményre vonatkoztatva
Beépíthető készülék
Általános jellemzők
Megfordítható ajtónyitás irány
kompresszorok száma
Hűtőtér
Hűtési rendszer
leolvasztás
polcok típusa
frissentartó doboz
Bortartó rész
Maxi zöldségtartó fiók
zöldségtartó fiók
antibakteriális és penésztaszító HygIeNe 
adVaNce technológia
food care zone rekesz
led VIlágÍtás
Új világítás
active oxygen technológia 
páraszint ellenőrzés
Hőszigetelt hűtőajtó
Hőszigetelt hűtőajtó szintjeinek száma
Fagyasztótér
Hűtési rendszer
leolvasztás
Összes rekesz
jégkockatartók száma
led világítás
Kódok
Modell – jobbra nyíló ajtóval
kereskedelmi kód
eaN kód

BF 3022 NF

8

a+

305

190

1

-18°c

•

8

10
sN, N, st, t

42

•

•
1

•

No frost

7
4 Ice care

Bf 3022 Nf
64883

8007842648836
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Mosogatógépek 

hotpoint.hu

az új Hotpoint mosogatógépek mindig a legkimagaslóbb eredményt 
garantálják. az innovatív Zone Wash technológia lehetővé teszi 
annak kiválasztását, hogy a mosogatógép melyik zónában fejtse 
ki a legnagyobb tisztítóerőt. a lokalizált mosogatási technológiával 
maximális hatékonyság érhető el jelentős energiamegtakarítás 
mellett a három fúvóka független működésén alapuló új hidraulikus 
rendszernek és a modern, még hatékonyabb, változtatható 
nyomású Flexipower motornak köszönhetően.
ezen kívül a Zone Wash technológia segítségével a mosogatási 
ciklus minden kosár esetében vizsgálatra kerül, figyelembe 
véve a tisztítandó edények különböző zónák szerinti típusát és 
szennyezettségi fokát.

az új Flexiload rendszer minden eddiginél rugalmasabb 
helykihasználást és kényelmesebb használatot biztosít. a 
teljesen ledönthető rácsoknak és a 3 szintű elhelyezésnek 
köszönhetően akár 14 teríték is elmosható, még méretes 
edényekből is.

a Hotpoint szem előtt tartja a környezetvédelmet és az 
energiatakarékosságot, mosogatógép kínálatában A++ 
energiaosztályú és csupán 9 liter vizet fogyasztó készülékeket 
is találunk. ez a jelentős megtakarítás nem csökkenti a 
teljesítményt és nem veszélyezteti az eredményt, az edények 
és étkészletek mindig ragyogóak és zsírmentesek.
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a Zone Wash technológia egy olyan Hotpoint fejlesztés, amely a mosogatás 
lokalizálásának újdonságát nyújtja, ezáltal a maximális tisztítóerőt csak ott fejti ki, 
ahol szükséges.
az új hidraulikus rendszer rugalmasságának és az egyes kosarak speciális 
mosogatóprogramjainak köszönhetően a Zone Wash a makacs szennyeződéseket is 
a lehető leghatékonyabban távolítja el és forradalmasítja a mosogatógép használatát, 
minden eddiginél tökéletesebb tisztítóhatást biztosítva.

2

1

Zóna Mosogatás
a Mosogatós új 
diMenZiója

a Zóna Mosogatás  
tecHnológiája

az új hidraulikus rendszernek köszönhetően a Zone Wash technológia lehetővé teszi, hogy a kiválasztott 
mosogatási zónára irányuljon a maximális tisztítóerő. a fuvókák egymástól függetlenül irányíthatók, azaz 
működhet csak egy, vagy pedig egyidejűleg kettő, csak ott és csak akkor, ahol és amikor szükséges, a 
megfelelő nyomással az előre kiválasztott kosárban, legyen az akár a fenti, akár a lenti. 

új Hidraulikus rendsZer

a modern változtatható nyomású Flexipower 
motor lehetővé teszi az ideális víznyomás 
beáll ítását bármely pil lanatban. a több 
mágnesnek köszönhetően (6 helyett 8) mára 
még jobb a motor teljesítménye, a mosogatóerő 
szabályzása gördülékenyebbé vált, az edények 
helyzete még stabilabb a mosogatási ciklus alatt 
még az olyan különleges helyzetekben is, mint 
a részben eltömődött szűrők vagy a túlhabzás. 
Mindez tökéletes mosogatási eredményt 
garantál.

FlexipoWer
a modern változtatható nyomású Flexipower 
motor lehetővé teszi az ideális víznyomás 
beáll ítását bármely pil lanatban. a több 
mágnesnek köszönhetően (6 helyett 8) mára 
még jobb a motor teljesítménye, a mosogatóerő 
szabályzása gördülékenyebbé vált, az edények 
helyzete még stabilabb a mosogatási ciklus alatt 
még az olyan különleges helyzetekben is, mint 
a részben eltömődött szűrők vagy a túlhabzás. 
Mindez tökéletes mosogatási eredményt 
garantál.

FlexipoWer

a Zone Wash funkcióval kiválasztható, hogy melyik kosárra összpontosuljon a mosogatás, a tisztítandó edények 
és a szennyeződés jellegének megfelelően. intenzív és normál mosogatóprogram során is használható funkció. 
az első esetben a kiválasztott zóna extra intenzív mosogatásban részesül, amely maximális tisztítóerőt fejti ki. 
a második esetben normál intenzitású, zóna mosogatás megy végbe, amely kevesebb edény esetén ideális, 
így a fogyasztása is alacsonyabb a teljes töltetű programénál.
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aZ új Flexiload 
rendsZer
MaxiMális rugalMasság a tér 
kiHasZnálásban

az új Hotpoint mosogatógépek bepakolása a Flexiload rendszernek köszönhetően rendkívül rugalmassá vált, 
amely a még nagyobb töltet rugalmasság és az edények – legyen szó akár a legmodernebb és legkülönlegesebb 
formájúakról is –  megfelelőbb elrendezése miatt újult meg. a Hotpoint mosogatógépek kínálatában 13 vagy 
több terítékes készülékeket találunk. a kifogástalanul egyszerű és praktikus feltöltés érdekében minden modellt 
mobil elemekkel láttunk el.  továbbá a kosarak használatát még átláthatóbbá teszi a belső tér szabályzására 
használt elemek színe.

Visszahajtható 3 pozíciós 
billenőpolc
3 vagy 6 pohár elhelyezésére alkalmas, 3 különböző magasságba 
állítható a poharak nagysága vagy formája alapján, avagy csészéknek 
és kisebb tárolóedényeknek is helyet adhat.

Új kosáremelő fogantyÚ
a kosáremelő fogantyú minden új modellnél megtalálható. teljes 
töltet esetén is 3,5 cm-rel emelhető vagy süllyeszthető a kosár az 
oldalsó, színes karok lenyomásával, hogy helyet biztosítson az alsó 
kosárban elhelyezett terjedelmes edényeknek.
továbbá a gördülékenyebb mozgatás érdekében minden kosár 
teleszkópos sínekkel és gördülő csapággyal rendelkezik.

edényelVálasztó rács a második 
kosárban
a felső kosár 2 lehajtható edényelválasztó ráccsal rendelkezik, hogy 
a különböző méretű poharak és edények is elférjenek.

edényelVálasztó rács az első 
kosárban
az alsó kosarat 4 egymástól függetlenül kezelhető területre osztja 
fel a 8 db lehajtható rács, hogy mindig az aktuális igények szerint 
tudjon helyet biztosítani a tányéroknak és edényeknek.

kihÚzható serpenyő akasztó
tepsik és serpenyők függőleges elhelyezését teszi lehetővé, növeli a 
stabilitást és minimálisra csökkenti a helyigényt.

eVőeszköztartó tálca
néhány 13 és 14 terítékes modell esetében a klasszikus evőeszköztartó 
kosár mellett megtalálható egy praktikus gördíthető és kivehető 
evőeszköztartó tálca, amely még rugalmasabb tölthetőséget eredményez.

ergonomikus fogantyÚk
a 14 és 15 terítékes modelleket rozsdamentes acél betétes, ergonomikus 
fogantyúkkal láttuk el, hogy megkönnyítsük a kosarak megfogását és 
kihúzását.

Új ergonomikus fogantyÚk

kihÚzható serpenyő akasztó

Visszahajtható 
3 pozíciós billenőpolc

lehajtható 
edényelVálasztó  
rácsok

lehajtható 
edényelVálasztó  
rácsok

Új 
kosáremelő 
fogantyÚ
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MosogatóprograMok

intenzíV program
különösen a ráégett ételmaradékoktól erősen 
szennyezett edények mosogatására alkalmas 

program. ez az energiaigényes mosogatóciklus magasabb 
hőmérsékleten és nyomással dolgozik.

normál program
ez a program az átlagosan szennyezett 
edényekhez javasolt. nem alkalmas azonban 

leégett vagy nagyon rászáradt ételmaradékoktól 
szennyezett edények tisztítására.

gyors program
négy teríték valamint egy nagyobb és egy 
kisebb fazék mosogatását teszi lehetővé 

mindössze 60 perc alatt.

automata programok
a Flexipower motornak és a sensor system intelligens 
érzékelőnek köszönhetően a mosogatógép teljesítménye 
víz- és energiafelhasználás szempontjából automatizált. 
ezért a Flexipower mosogatógépekben az intenzív, a 
normál és a gyors mosogatóprogram automatikusan 
beállítja a paramétereket a bepakolt edényeken található 
szennyeződés mértéke szerint.

duo Wash program
a duo Wash program eltérő típusú edények 
egyidejű mosogatására alkalmas. lehetővé teszi, 

hogy egy mosogatóprogram alatt a kristály és az acél eltérő 
bánásmódban részesüljön: a felső kosárban kíméletes 
a poharakkal és a féltett étkészlettel, miközben az alsó 
kosárban található edényekre több energia és hatóerő 
összpontosil.

kímélő program
kifejezetten a törékeny és féltett étkészletek, 
például a poharak és a kristályok mosogatására 

kifejlesztett alacsony hőfokú program, amely segítségével 
az edényeket nem éri  hő sokk, így megőrzik épségüket.

expressz 30’ program
a gyors program, amely tökéletesen elmosogat 
mindössze 30 perc alatt. kevéssé szennyezett 

edények azonnali, gyors tisztítására alkalmas. 

jóéjt program
a Hotpoint a még csendesebb működés 
érdekében megalkotta a jóéjt programot. Így 

akár éjjel is használható a mosogatógép az alvók és a 
szomszédok teljes tiszteletben tartásával.

áztatás
az áztató program hideg vízzel működik. ez 
a program a mosogatás későbbi időpontra 

halasztására alkalmas, segít a töltet optimalizálásában 
és megakadályozza, hogy az ételmaradékok az edényekre 
száradjanak.

FertőtlenÍtő 
prograM

a fertőtlenítő program bármilyen edényt megtisztít 
és fertőtlenít, nemcsak cumisüveget vagy egyéb 
gyermek étkészletet. a 80 perces program magas 
hőmérsékleten dolgozik és nem hagy maga után 
öblítő maradványt. 

ÖntisZtÍtás
az új Öntisztító program, amelynek indítását mo-
sogatógép tisztító használatával együttesen java-
soljuk, 50 perc alatt teszi lehetővé a mosogatógép 
belsejében leggyakrabban megtelepedő mikroorga-
nizmusok teljes eltávolítását és tökéletesen steril 
környezetet eredményez.

a teljes Higiénia

eco program
az a sztenderd mosogatóprogram, amelyre az 
energiacímkén található adatok vonatkoznak. 

átlagosan szennyezett edények mosogatására alkalmas, 
ilyen típusú mosandó esetén energia- és vízfogyasztás 
szempontjából a leghatékonyabb program.

extra csendes
a Hotpoint mosogatógépek extra csendesek, a zajszint a  jóéjt program esetében akár 41 vagy 40 db (a). az új hidrauli-
kus rendszernek és a kád különleges hangszigetelésének köszönhetően az éjjeli mosogatások alatt is élvezhető csendet 
biztosítanak.

biZtonság ÜZeMbe HelyeZés
az elárasztás veszélyének megelőzésére a Hotpoint 
mosogatógépekben olyan biztonsági rendszer 
található, amely képes leállítani a víz áramlását a 
hálózatból már a vízbelépő ponttól. a Water detector 
rendszer szabályozza a mosogatógépben lévő víz 
mennyiségét és megakadályozza, hogy túltöltődjön 
olyan rendellenes esetekben, mint a dugulás és a 
túlhabzás. továbbá rendelkezésre áll egy másik 
biztonsági berendezés, a Water stop, amely egy olyan 
tartós két kamrás cső, amely a háztartási vízhálózatnál 
harmincszor nagyobb nyomást is kibír.

azért, hogy a beszerelés praktikusabb, a 
kivitelezés gyorsabb, és a kiegyensúlyozás 

tökéletes legyen, megalkottuk a Fast Fix összeszerelési 
rendszert, amellyel egyszerűbb az ajtó és a panel 
egymáshoz illesztése: felhelyezés előtt mindössze két 
lyukra van szükség a panelen, majd a tépőzáras támasz 
segít a rögzítésben. az ajtó gördülékeny és egyenletes 
mozgatása érdekében a mosogatógépek új önmegtartó 
és átgördülő zsanérokkal rendelkeznek, amelyek 
képesek felmérni a mosogatógépre rögzített panel súlyát 
és automatikusan igazodnak ahhoz. a konyhabútor 
lábazat kivágásának elkerülésére fejlesztettük ki a 
zsanérok átgördülő mozgását, amely az ajtót kifelé tolja.

fast fix összeszerelés

opciók
késleltetés
a késleltető opciónak köszönhetően a nap 
bármely szakaszára beállítható a mosogatás 

kezdete – akár olyan időpontra is, amikor nem tartózko-
dunk otthon – a gép programozásától számított 12 órán 
belül.

zóna mosogatás
a két és három kosaras modelleknél elérhető 
Zóna mosogatás a három fúvóka kombinált 

működésén alapuló új rendszernek, valamint az egyes 
kosarak speciális programjának köszönhetően kimagasló 
hatékonyságú tisztítást biztosít az arra kiválasztott 
kosárban.

tabletta opció
a tabletta opció teszi lehetővé a multifunkciós 
mosogatótabletták legjobb felhasználását. 

a gyors és az áztató program kivételével bármely pro-
gramhoz választható opció, érzékelhetően megnöveli a 
mosogatási és szárítási hatékonyságot.

extra száraz opció
ez a funkció a végső öblítés magasabb 
hőmérsékletének és a hosszabb szárítási 

fázisnak köszönhetően jobb szárítási eredményt biztosít 
az edényeknek.

programröVidítés opció
a mosogatási eredmény kockáztatása nélkül 
30%-kal csökkenti a program hosszát. egy 

teljes töltetet kiválóan elmosható rövid idő alatt, a osztályú 
energiafogyasztás mellett. 

a++ energiaosztály 

intelligens vízfelhasználásuknak köszönhetően az új, 14 terítékes a++ energiaosztályú mosogatógépek egy normál 
mosogatóprogramhoz mindössze 9 liter vizet használnak fel, szemben az a osztályos modellek 12 literjével. ez a 
Hotpoint fejlesztés az átlagos piaci fogyasztáshoz képest 27% vízmegtakarítást jelent.

9 literes Vízfelhasználás

alacsonyabb vÍZ- és 
energiaFelHasZnálás

az új energiahatékonyság szempontjából kiváló a++ energiaosztályú Hotpoint mosogatógépek 
tökéletes teljesítményt garantálnak maximális hatékonyság és minimális energiafelhasználás 
mellett. 
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MaxiMális erő, Mér-
sékelt FogyasZtás és 
teljes rugalMasság
a zóna mosogatás lehetővé teszi a mosogatógép extra rugalmas használatát. 
számos gyakran tapasztalt helyzetre hatékony választ ad, kezdve a makacsul 
és erősen szennyezett edényektől, mint egy leégett serpenyő vagy egy 
zöldségpasszírozó, a nem teljes töltet igényéig, amikor nem szeretnénk megvárni, 
hogy a mosogatógép teljesen megteljen. például, amikor csak a reggeli terítéket, 
néhány poharat vagy a főzéshez használt edényeket szeretnénk elmosogatni.

extra intenzíV zóna
akár 30 %-kal hatékonyabb egy teljes töltetű intenzív programhoz képest*

akár 30 %-kal hatékonyabb egy teljes töltetű intenzív programhoz képest*
az intenzív program és a Zone Wash gombbal elindítható zóna mosogatást 
együttesen kiválasztva olyan extra intenzív programot indíthatunk el csak a 
kiválasztott kosárban, amely a teljes töltetű intenzív mosogatáshoz képest 
energikusabb, hatékonyabb és még a legmakacsabb szennyeződéseket is 
eredményesen eltávolítja.

megtakarító zóna
az energiaforrások optimalizálására kisebb 
töltet esetén
a normál ciklus és a Zone Wash opció együttes kiválasztásával pedig jelentős energia megtakarítás érhető el. 
ily módon, ha úgy adódik, akár kevés edényt is mosogathatunk anélkül, hogy megtöltenénk a mosogatógépet 
vagy feleslegesen pazarolnánk az energiaforrásokat. 

megtakarító zóna

*a hatékonyság növekedésének százalékos átlaga 17 különböző, eltérő szennyezettségű edényen elvégzett teszt alapján.

eltF 11M121 c eu
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző
_  sensor system intelligens érzékelő rendszer
_  FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  Zajszint: 41 db(a)
_  14 teríték
_  11 mosogatóprogram
_  speciális programok: automata intenzív, automata 

normál, automata gyors, duo Wash, expressz 30’, 
Fertőtlenítő, Öntisztítás

_  opciók: késleltető 1-12 óra indítás késleltéssel, 
Zone Wash (zóna mosogatás), tabletta, extra száraz, 
programrövidítés

_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár új kosáremelő fogantyúval
_  evőeszköztartó tálca
_  alsó kosár lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A++
_ Vízfogyasztás normál ciklusnál: 9 liter

ltF 11H132 eu
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző
_  sensor system intelligens érzékelő rendszer
_  FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  turbo dry szárítási rendszer
_  Zajszint: 42 db(a)
_  14 teríték
_  11 mosogatóprogram
_  speciális programok: automata intenzív, automata 

normál, automata gyors, duo Wash, expressz 30’, 
Fertőtlenítő, Öntisztítás

_  opciók: késleltető 1-12 óra indítás késleltéssel, 
Zone Wash (zóna mosogatás), tabletta, extra száraz, 
programrövidítés

_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár prémium kosáremelő fogantyúval
_  evőeszköztartó tálca
_  alsó kosár lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  elválasztható és gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+++
_ Vízfogyasztás normál ciklusnál: 9 liter
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ltF 8b019 c eu
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző
_  Zajszint: 49 db(a)
_  13 teríték
_  8 mosogatóprogram
_  speciális programok: intenzív, normál, gyors, 

expressz 40’, Fertőtlenítő
_  opciók: késleltető 1-12 óra indítás késleltéssel
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár új kosáremelő fogantyúval
_  evőeszköztartó tálca
_  gördíthető evőeszköztartó kosár
_  túlfolyásgátló biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 11 liter

ltb 6M019 eu
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  Zajszint: 49 db(a)
_  14 teríték
_  6 mosogatóprogram
_  speciális programok: intenzív, expressz 40’
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár új kosáremelő fogantyúval
_  gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 11 liter

ltb 4b019 eu
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  Zajszint: 49 db(a)
_  13 teríték
_  4 mosogatóprogram
_  speciális programok: intenzív, normál
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár új kosáremelő fogantyúval
_  gördíthető evőeszköztartó kosár
_  túlfolyásgátló biztonsági rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 11 liter

lFta++ 5H174 x
cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző
_  új sensor system intelligens érzékelő rendszer
_  FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  turbo Dry szárítási rendszer
_  Zajszint: 42 db(a)
_  14 teríték
_  11 mosogatóprogram
_  speciális programok: ultra intenzív, automata super 

Wash, különleges vendég, automata duo Wash, eco, 
speed 25’, baba ciklus

_  opciók: jóéjt, programrövidítés, késleltető 3-6-9 óra 
indítás késleltéssel, Fél töltet fel vagy le, tabletta

_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható dual space felső kosár
_  evőeszköztartó tálca
_  alsó kosár lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  elválasztható és gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A++
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter
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lFta+ M284 a/Ha.r
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző
_  új sensor system intelligens érzékelő rendszer
_  FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  Zajszint: 45 db(a)
_  14 teríték
_  8 mosogatóprogram
_  automata féltöltet program
_  speciális programok: automata super Wash, automata 

duo Wash, eco, speed 25’
_  opciók: késleltető 3-6-9 óra indítás késleltéssel 
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  alsó kosár félig lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter

lFta+ 2164 a/Ha.r
60 cm-es teljesen integrált mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  Zajszint: 49 db(a)
_  14 teríték
_  6 mosogatóprogram
_  Féltöltet program
_  speciális programok: eco
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  alsó kosár félig lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_   energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 12 liter

lsta+ 329 ax/Ha
45 cm-es teljesen integrált 
mosogAtógép
_  digitális kijelző
_  új sensor system intelligens érzékelő 

rendszer
_  FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  Zajszint: 44 db(a)
_  10 teríték
_  9 mosogatóprogram
_  automata féltöltet program
_  speciális programok: automata normál, 

ultra intenzív, jóéjt, programrövidítés, eco, 
speed 25’

_  opciók: késleltető 3-6-9 óra indítás 
késleltéssel, Fél töltet fel vagy le, tabletta

_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható dual-space felső kosár 
_  alsó kosár félig lehajtható edényelválasztó 

rácsokkal
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 9 liter

lst 41677

lsta+ 216 a /Ha

45 cm-es teljesen integrált 
mosogAtógép
_  Zajszint: 49 db(a)
_  10 teríték
_  6 mosogatóprogram
_  speciális programok: gyors, eco, 
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter

45 cm-es teljesen integrált 
mosogAtógép
_  új sensor system intelligens érzékelő 

rendszer
_  Zajszint: 49 db(a)
_  10 teríték
_  6 mosogatóprogram
_  speciális programok: gyors, eco, 
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter
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lld 8M121 x eu
60 cm-es keZelőpAneles mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző - érintőkapcsoló
_ sensor system intelligens érzékelő rendszer
_   FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  Zajszint: 41 db(a)
_  14 teríték
_  8 mosogatóprogram
_  speciális programok: automata intenzív, automata 

normál, automata gyors, duo Wash, expressz 30’
_  opciók: késleltető 1-24 óra indítás késleltéssel, 

Zone Wash (zóna mosogatás), tabletta, extra száraz, 
programrövidítés

_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható felső kosár új kosáremelő fogantyúval
_  alsó kosár lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A++
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 9 liter
inox+üveg

pFt 8H4x.r
60 cm-es keZelőpAneles mosogAtógép
_   Új kosArAk 
_  digitális kijelző - érintőkapcsoló
_ sensor system intelligens érzékelő rendszer
_   FleXipoWer motor
_  extra csendes
_  Zajszint: 42 db(a)
_  14 teríték
_  8 mosogatóprogram
_  speciális programok: auto super Wash, baba, eco, 

speed 25’
_  opciók: késleltető 1-24 óra indítás késleltéssel, jóéjt, 

Féltöltet fel vagy le, programrövidítés, tabletta
_  sóhiány és öblítőhiány kijelzés
_  állítható dual space felső kosár
_  evőeszköztartó tálca
_  alsó kosár lehajtható edényelválasztó rácsokkal
_  elválasztható és gördíthető evőeszköztartó kosár
_  Water stop biztonsági rendszer
_  Fast Fix összeszerelési rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter
inox+üveg

lspa+ 720 a x
45 cm-es keZelőpAneles mosogAtógép
_  Zajszint: 49 db(a)
_  sensor system intelligens érzékelő rendszer
_   FleXipoWer motor
_  10 teríték
_  7 mosogatóprogram
_  speciális programok: automata intenzív, automata 

normál, eco, gyors
_  sóhiány kijelzés
_  Water stop biztonsági rendszer
_  energiaosztály: A+
_  Vízfogyasztás normál ciklusnál: 10 liter

inox
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modell
típus
energiacímke
előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve 1) 
víz- és energiafogyasztás 2)  l/kWh
energiahatékonysági osztály a+++ (alacsony fogyasztás) 
osztálytól d (magas fogyasztás) osztályig
éves energiafogyasztás kWh-ban kifejezve 3)

a szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása kWh-ban
energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban W-ban
energiafogyasztás bekapcsoéva hagyott üzemmódban W-ban
éves vízfogyasztás literben kifejezve 4)

szárítóhatékonysági osztály g osztálytól (alacsony hatékonyság) 
a osztályig (magas hatékonyság)
programidő normál tisztítási ciklus esetén percben kifejezve 5)

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben kifejezve 6)

Zajkibocsátás db(a)-ben kifejezve 7)

beépíthető modell
Mosogatási hőmérséklet °c
Fő jellemzők
elektronikus vezérlés
sensor system intelligens érzékelő rendszer
Flexipower motor
szárítási rendszer
Meleg vagy hideg vizes bekötés
mosogatóprogramok
eco program
intenzív program
normál program
gyors program
duo Wash program
kímélő program
expressz 30'
expressz 40'
jóéjt program
áztatás
Fertőtlenítő program
Öntisztítás
Féltöltet
opciók 
késleltetés
Zóna mosogatás 2 szinten
tabletta opció
extra száraz opció
programrövidítés 
Féltöltet
nyomógombok/ledek
kijelző
Öblítőhiány 
sóhiány 
Felépítési jellemzők
rozsdamentes acél dob és ajtóbelső
szabályozható vízkőtlenítés
az öblítő elektronikus szabályozása (0-1-2-3-4)
Felső kosár

szabályozás

billenőpolc
lehajtható edényelválasztó rácsok
alsó kosár
Fogantyúk

evőeszköztartó kosár

evőeszköztartó tálca
lehajtható edényelválasztó rácsok
edénytartók
edény akasztók
Biztonsági rendszerek
túlfolyásgátló biztonsági rendszer
Üzembe helyezés
elölről szabályozható hátsó lábak
állítható, önmegtartó zsanérok
dupla alátámasztású zsanérok
gyors, Fast Fix üzembe helyezés
kódok
szín
Modell
kereskedelmi kód
ean kód

Mosogatógépek
 eltF 11m121 c eU

teljesen integrált 

14
9 / 0,93

a++

265
0,93
0,5
5

2520

a

190
10
41
•

40° - 70°

•
•
•

természetes
•

11
•

automata
automata
automata

•
•
•

•
•
•
•

1-12 óra
•
•
•
•

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•
•

kosáremelő 
fogantyú

6

inox betétes

gördíthető 

•
4
2

Water stop

•
•
•
•

eltF 11M121 c eu
82884

8007842828849

lFt 11H132 eU

teljesen integrált 

14
9 / 0,83

a++

237
0,83
0,5
5

2520

a

190
10
42
•

40° - 70°

•
•
•

turbo dry
•

11
•

automata
automata
automata

•
•
•

•
•
•
•

1-12 óra
•
•
•
•

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•
•

prémium 
kosáremelő fogantyú

6
4

inox betétes
elválasztható és 

gördíthető 
•
8
2
2

Water stop

•
•
•
•

lFt 11H132 eu
82997

8007842829976

ltF 8B019 c eU

teljesen integrált 

13
11/1,04

a+

295
1,04
0,5
5

3080

a

190
10
49
•

40° - 70°

•

természetes
•
8
•
•
•
•

•

•

•
•

1-12 óra

digitális
•
•

•
•
•

kosáremelő 
fogantyú

3

gördíthető 
•

túlfolyásgátló

•
•
•
•

ltF 8b019 c eu
83006

8007842830064

ltB 6m019 eU

teljesen integrált 

14
11/1,04

a+

295
1,04
0,5
5

3080

a

190
10
49
•

40° - 70°

•

természetes
•
6
•
•
•

•

•

•

led
•
•

•
•
•

kosáremelő 
fogantyú

6

inox betétes

gördíthető 

4
2

Water stop

•
•
•
•

ltb 6M019 eu
83030

8007842830309

 ltB 4B019 eU

teljesen integrált 

13
11/1,04

a+

295
1,04
0,5
5

3080

a

190
10
49
•

40° - 70°

•

természetes
•
4
•
•
•

•

led
•
•

•
•
•

kosáremelő 
fogantyú

3

gördíthető 

túlfolyásgátló

•
•
•
•

ltb 4b019 eu
82892

8007842828924

llD 8m121 X eU

kezelőpaneles

14
9/0,93

a++

265
0,93
0,5
5

2520

a

190
10
41
•

40° - 70°

•
•
•

természetes
•
8
•

automata
automata
automata

•
•
•

•

1-24 óra
•
•
•
•

digitális
•
•

•
•
•

kosáremelő 
fogantyú

6

inox betétes

gördíthető 

4
2

Water stop

•
•
•
•

inox
lld 8M121 x eu

83034
8007842830347

1)  a normál tisztítási ciklusra vonatkozik.
2)  a címkén és az adatlapon található tájékoztatás a normál tisztítási ciklusra 

vonatkozik, amely program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására 
alkalmas, valamint az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén 
ez a leghatékonyabb program. 

3)  280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-
fogyasztású üzemmódokon alapul. a tényleges energiafogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

4)  280 normál tisztítási cikluson alapul. a tényleges vízfogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

5)  a legközelebbi egész számjegyre kerekített.
6)  Ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel.
7)  a legközelebbi egész számjegyre kerekített.
8)  a normál tisztítási ciklus megfelel az eco ciklusnak.
a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a 
technikai jellemzőket.
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modell
típus
energiacímke
előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve 1) 
víz- és energiafogyasztás 2)  l/kWh
energiahatékonysági osztály a+++ (alacsony fogyasztás) 
osztálytól d (magas fogyasztás) osztályig
éves energiafogyasztás kWh/év-ban kifejezve 3)

a szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása kWh-ban
energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban W-ban
energiafogyasztás bekapcsoéva hagyott üzemmódban W-ban
éves vízfogyasztás literben kifejezve 4)

szárítóhatékonysági osztály g osztálytól (alacsony hatékonyság) 
a osztályig (magas hatékonyság)
programidő normál tisztítási ciklus esetén percben kifejezve 5)

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben kifejezve 6)

Zajkibocsátás db(a)-ben kifejezve 7)

beépíthető modell
Mosogatási hőmérséklet °c
Fő jellemzők
elektronikus vezérlés
sensor system intelligens érzékelő rendszer
Flexipower motor
automata féltöltet
extra csendes technológia
szárítási rendszer
Meleg vagy hideg vizes bekötés
mosogatóprogramok
napi 60°-os program
intenzív program
super Wash program
duo Wash program
ultra intenzív program
normál program
különleges vendég program
eco program 7)

baba ciklus
kímélő program
gyors 35'
gyors 25'
jóéjt program
rövid program
áztatás
Féltöltet
opciók 
késleltetés
Féltöltet opció
tabletta opció
jóéjt opció
programrövidítés 
nyomógombok/ledek
kijelző
Öblítőhiány 
sóhiány 
Felépítési jellemzők
rozsdamentes acél dob és ajtóbelső
szabályozható vízkőtlenítés
Felső kosár szabályozása

alsó kosár

evőeszköztartó tálca

evőeszköztartó kosár

Biztonsági rendszerek
túlfolyásgátló biztonsági rendszer
Water stop biztonsági rendszer
Üzembe helyezés
elölről szabályozható hátsó lábak
állítható, önmegtartó zsanérok
dupla alátámasztású zsanérok
gyors, Fast Fix üzembe helyezés
kódok
szín
Modell
kereskedelmi kód
ean kód

Mosogatógépek
lFtA++ 5H174 X

teljesen integrált 

14
10 / 0,91

a++

265
0,91
1,3
3

2800

a

180
10
42
•

40° - 70°

•
•
•
•
•

turbo dry
•

11
•

automata
automata

•
automata

•
•
•
•
•

•

3-6-9 óra
Fel vagy le

•
•
•

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•

kosáremelő fogantyú
Félig lehajtható 
edényelválasztó 

rácsok

gördíthető, 
szétszedhető

•
•

•
•
•
•

lFta ++ 5H174 x
77118

8007842771183

lFtA+ m284 A/HA.r 

teljesen integrált 

14
10 / 0,98

a+

285
0,98
1,3
3

2800

a

175
10
45
•

40° - 70°

•
•
•
•
•

természetes
•
8
•

automata
automata

automata

•

•
•

•

3-6-9 óra

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•

sztenderd
Félig lehajtható 
edényelválasztó 

rácsok

gördíthető, nem 
szétszedhető

•
•

•
•
•
•

lFta + M284 a/Ha.r
79831

8007842798319

lFtA+ 2164 A/HA.r 

teljesen integrált 

14
12/1,03

a+

299
1,03
1,3
3

3360

a

175
10
49
•

40° - 70°

•

természetes
•
6

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

sztenderd
Félig lehajtható 
edényelválasztó 

rácsok

gördíthető, nem 
szétszedhető

•
•

•
•
•
•

lFta + 2164 a/Ha.r
79830

8007842798302

lstA+ 329 AX/HA

teljesen integrált 

10
10/0,81

a+

237
0,81
1,3
3

2520

a

170
10
44
•

40° - 70°

•
•
•
•
•

természetes
•
9

•

•
automata

•

•

•
•
•
•

3-6-9 óra
Fel vagy le

•

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•

dual space
Félig lehajtható 
edényelválasztó 

rácsok

gördíthető

•
•

•
•

•

lsta + 329 ax/Ha
82676

8007842826760

lstA+ 216 A/HA

teljesen integrált 

10
10/0,81

a+

237
0,81
1,3
3

2520

a

170
10
45
•

40° - 70°

•

természetes
•
6

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

sztenderd

Fix

gördíthető

•
•

•
•

•

lsta + 216 a/Ha
82675

8007842826753

lst 41677

teljesen integrált 

10
10

a

1,3
3

a

10
49
•

40° - 70°

•

természetes
•
6

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

sztenderd

Fix

gördíthető

•
•

•
•

•

lst 41677
70267

8007842702675

pFt 8H4 X.r

kezelőpaneles

14
10/0,98

a+

285
0,98
1,3
3

2800

a

175
10
42
•

40° - 70°

•
•
•
•
•

természetes
•
8
•

automata

automata

•
•
•

•

•

1-24 óra
Fel vagy le

•
•
•

digitális
kijelzőn
kijelzőn

•
•

dual space
8 lehajtható 

edényelválasztó rács, 
zig-zag

•
gördíthető, 

szétszedhető

•
•

•
•
•
•

inox+üveg
pFt 8H4 x.r

81395
8007842813951

lspA+ 720A X

kezelőpaneles

10
10/0,81

a+

237
0,81
1,3
3

2520

a

170
10
45
•

40° - 70°

•
•
•
•

természetes
•
7
•

automata

automata

•

•
•

•

•

•
•

sztenderd

Fix

gördíthető

•
•

•
•

•

inox
lspa + 720a x

82677
8007842826777

1)  a normál tisztítási ciklusra vonatkozik.
2)  a címkén és az adatlapon található tájékoztatás a normál tisztítási ciklusra 

vonatkozik, amely program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására 
alkalmas, valamint az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén 
ez a leghatékonyabb program. 

3)  280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-
fogyasztású üzemmódokon alapul. a tényleges energiafogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

4)  280 normál tisztítási cikluson alapul. a tényleges vízfogyasztás a készülék 

üzemeltetési módjától függ.
5)  a legközelebbi egész számjegyre kerekített.
6)  Ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel.
7)  a legközelebbi egész számjegyre kerekített.
8)  a normál tisztítási ciklus megfelel az eco ciklusnak.
a Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a 
technikai jellemzőket.
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Mosógépek 
Családok mindennapi igényeire szabott mosógépek, amelyek 
képesek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelni. Nagy 
méretű, akár 7 kg ruhanemű befogadására is alkalmas dobbal 
rendelkeznek, valamint számos funkciójukkal igyekeznek a 
fogyasztók minden igényét kielégíteni. programválasztékuk 
lehetővé teszi olyan speciális mosóprogramok indítását is, mint 
a babaruhák vagy a kényes szövetek. Az ergonomikus design 
és az innovatív programok minden kényelmi szempontnak 
megfelelnek. 
A három fázisú motornak köszönhetően csendesek és szabadon 
használhatók bármilyen időpontban, a lengéscsillapító 
rendszer a legerősebb rezgéseket is elnyeli és a hangszigetelő 
anyagok a centrifuga zaját is csökkentik.
A  H o t p o i n t  m o s ó g é p e k  h a t é ko n ya k ,  c s e n d e s e k , 
energiatakarékosak és környezetbarátok.

hotpoint.hu
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Legyen szó akár hétköznapi vagy nagy mennyiségű ruháról, a Hotpoint mosógépek akár egyszerre 
7 kg mosandó ruha befogadására is képesek minden esetben maximális eredményt garantálva.

RUgALMAs TÖLTHeTŐség

A programot a rendkívüli tisztaság és az abszolút 
higiénia elérésére terveztük. A kézi előmosás 
elhagyható, hiszen a magas hőmérsékletnek (90°) és 
az öblítés különböző fázisainak köszönhetően mind 
a piszkot, mind a baktériumokat teljes biztonsággal 
eltávolítja ez a mosóprogram, amelynek felépítése 
optimális a fertőtlenítőszerek használatához.

HIGIENIZÁLÓ PROGRAM

A super mosás opciót a kifejezetten makacs 
szennyeződésekre terveztük. A Hotpoint mosógépek 
egy elektronikus vezérlőrendszer segítségével képesek 
felmérni a mosandó ruha mennyiségét és típusát, majd 
meghatározni a vízmennyiség, a hőmérséklet és a 
fordulatszám közti megfelelő kombinációt. A tökéletes 
eredmény garantált.

SZUPER MOSÁS

A program az újszülöttek és a kisgyermekek ruháinak 
teljes higiéniájáról gondoskodik akár már 40°C-on, 
ugyanis nagyobb mennyiségű vizet használ, hogy jobban 
feloldja a mosószert és optimalizálja a mosószeren 
kívül adagolt szerek hatását valamint hogy alaposabban 
kiöblítse a mosott ruhát. Így mind a szövettel, mind a 
baba finom bőrével garantáltan kíméletes. 

BABA PROGRAM

A különleges Vasaláskönnyítés opció lehetővé teszi 
az anyag típusához igazodó optimális mosási és 
centrifugálási jellemzők kiválasztását. ezzel az opcióval 
minimális gyűrődés keletkezik, ami egyszerűsíti és 
gyorsítja a vasalást. 

VASALÁSKÖNNYÍTÉS

ez a mosóprogram különösen csendes és éjjel is 
beindítható anélkül, hogy a hangja zavaró lenne. A dob 
lassabb mozgásának, a hosszabb áztatásnak és a víz 
dobban maradásának köszönhetően megelőzhető, hogy 
a szövetek meggyűrődjenek. A program a leghangosabb 
szakaszokat, azaz a centrifugálást és a vízleeresztést 
késlelteti, ám a mosási teljesítmény a hosszabb 
menetidő ellenére is A energiaosztályú.

JÓ ÉJT PROGRAM

ez az opció lehetővé teszi a mosóprogram indításának 
késleltetését az időzítő beállításától számított következő 
24 óra bármelyik pillanatára.

KÉSLELTETÉS

A program lehetővé teszi, hogy a legkényesebb 
anyagok, mint a selyem, a viszkóz vagy a függöny, 
teljes biztonságban, sérülés nélkül mosógépben 
moshatóak legyenek. A dob finom mozgása és a 
nagyobb mennyiségű vízfelhasználás csökkenti a 
szálak súrlódását és kifogástalan eredményt biztosít. 
Az utolsó fázisban végzett extra öblítés garantálja 
az összes mosószer maradvány eltüntetését, hogy a 
legérzékenyebb bőrt is óvja.

SELYEM/ FÜGGÖNY 
PROGRAM

A különleges extra öblítés funkció lehetővé teszi, hogy 
a program egy további öblítéssel bővüljön minden 
mosószer maradvány eltűntetése érdekében. Így jobban 
óvjuk a ruhadarabokat és az érzékeny bőrt.

EXTRA ÖBLÍTÉS

Arra az esetre ideális, ha friss ruhára vágyunk, de kevés 
idő áll rendelkezésünkre. A program mindössze 15 perc 
alatt frissít fel akár eltérő anyagú ruhadarabokat 
maximum 1,5 kg töltetig, jelentős energia- és 
időmegtakarítással.

MIX 15’
A program mindössze 30 perc alatt frissít fel különböző 
anyagú ruhadarabokat maximum 3 kg töltetig 30°C-on 
energiamegtakarítással.

MIX 30’

pRogRAMok

opCIók

IgAZoLT kÍMéLeTesség

A gyapjú világában – kezdve a textiltől egészen e nemes anyag kezeléséig – számos termékkategóriában 
a neves Woolmark védjegy igazolja a magas minőségi színvonalat. Csak azok a gyártók jogosultak 
a Woolmark védjegy alkalmazására, amelyek sikeresen szerepelnek a szigorú ellenőrzéseken és 
vitathatatlanul megfelelnek az elvárt követelményeknek, hiszen ez a garancia a legmagasabb minőség 
szinonimája.

A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
azon ruhadarabok számára is lehetővé teszik a mosógépben való 
mosást, amelyeken a „csak kézzel mosható” jelzés szerepel.
ez az eredmény az egyedi és szabadalmazott rendszernek 
köszönhető, amely megelőzi a szálak súrlódását és még 20 mosás után 
is változatlanul megőrzi a ruhák puhaságát. 

A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 

A Hotpoint mosógépek mindig maximális szabadságot kínálnak, akár éjszaka is. A három fázisú motor olyan 
lengéscsillapító rendszerrel rendelkezik, amely a legerősebb rezgéseket is elnyeli és a különleges hangszigetelő 
anyagok teljes csendet biztosítanak még a centrifugálási szakaszban is.

SZUPER CSENDES OPCIÓ

A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
azon ruhadarabok számára is lehetővé teszik a mosógépben való 

ez az eredmény az egyedi és szabadalmazott rendszernek 
köszönhető, amely megelőzi a szálak súrlódását és még 20 mosás után 

A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
A Woolmark platinum Care tanusítványt, amely a Woolmark Company legnagyobb elismerése, 
csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még csak azok a márkák kapják meg, amelyek minőségi standardjai olyan magasak, hogy még 
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MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP
_  7 kg mosási töltet
_  5 kg szárítási töltet
_  super silent (szuper csendes) 

technológia
_  szabályozható centrifuga fordulatszám: 

600-1200 fordulat/perc.
_  szabályozható hőmérséklet
_  szabályozható szárítás időzítő 
_  Fogyasztás automata szabályozása a 

töltet függvényében
_  16 mosási program
_  3 szárítási program
_  speciális programok:

Woolmark platinum Care (gyapjú), 
Higienizáló program, Baba program, 
Jó éjt program, selyem program, 
Mix 15’, Mix 30'

_  opciók: késleltetés 3-6-9 óra, szuper 
mosás, extra öblítés

_  B energiaosztály
_  B centrifuga hatékonysági osztály

MOSÓGÉP
_  7 kg mosási töltet
_  super silent (szuper csendes) 

technológia
_  1200 fordulatos centrifuga
_  szabályozható hőmérséklet
_  szabályozható centrifuga
_  Fogyasztás automata szabályozása a 

töltet függvényében
_  16 mosási program
_  speciális programok: Woolmark 

platinum Care (gyapjú), Higienizáló 
program, Baba program, Jó éjt 
program, selyem program, Mix 15’, 
Mix 30'

_  opciók: késleltetés 3-6-9-12 óra, 
szuper mosás, Vasaláskönnyítés, 
extra öblítés

_  A+ energiaosztály
_  B centrifuga hatékonysági osztály

 CAWD 129 eU

AWM 129 (eU)

Modell
Készülék típus
energiahatékonysági osztály A (alacsony fogyasztás) 
osztálytól g (magas fogyasztás) osztályig
energiafogyasztás kWh* mosás + szárítás
energiafogyasztás kWh* mosás + centrifuga
Mosási hatékonysági osztály A (alacsony fogyasztás) 
osztálytól g (magas fogyasztás) osztályig
szárítási hatékonysági osztály A (alacsony fogyasztás) 
osztálytól g (magas fogyasztás) osztályig**
Centrifuga után visszamaradt víz %-ban kifejezve (a 
száraz ruhák súlyához viszonyítva)
Centrifuga sebesség (fordulat/perc)
Mosási töltet (kg)
szárítási töltet (kg)
Vízfogyasztás*
Mosás + centrifuga  (liter)
Mosás + centrifuga + szárítás  (liter)
Energiafogyasztás éves átlaga***
Mosás + centrifuga  (kWh)
Mosás + centrifuga + szárítás  (kWh)
Vízfogyasztás éves átlaga***
Mosás + centrifuga  (liter)
Mosás + centrifuga + szárítás  (liter)
Mosás menetideje  (perc)
Mosás + szárítás menetideje  (perc)
Fő jellemzők
elektronikus vezérlés
Funkciók
szuper csendes technológia
Fogyasztás automata szabályzása
Mosási programok száma
szárítási programok száma
szabályozható termosztát
szárítás időzítő
Centrifugát szabályzó tekerőgomb
Centrifugát szabályzó nyomógomb
Woolmark platinum Care program
selyem és függöny program
Higienizáló program
Baba program
Jó éjt program
Mix 15’ program
Mix 30'  program
késleltető opció (óra)
szuper Mosás opció
extra öblítés opció
Vasalás könnyítés opció
on/off nyomógomb
Működést jelző jelzőfény
Nyitott ajtó jelzőfény
szárítást jelző jelzőfény
Ajtózár jelzőfény
Felépítési jellemzők
Ruha kiegyensúlyozó rendszer
Dob anyaga
Üst anyaga
speciális lengéscsillapítók 
Mosószer visszaforgató rendszer
Kód
Modell
kereskedelmi kód
eAN kód

 CAWD 129 EU

Mosó-szárítógép

B

5,38
1,25

A

B

52

1200
7
5

60
98

250
1076

12000
19800

175
250

•

•
•
16
3
•
•

1200-600
•
•
•
•
•
•
• 

3-6-9
•
•

•
•
•
•
•

•
Inox

poliplex
•
•

CAWD 129 eU
54866

8007842548662

* Relatív fogyasztás 60°C-os standard irányadó programra standard próbák alapján 
**  Tudnivalok elektromos szárítógép használata estetén:

- egy A szárító hatékonyságú mosógép megfelezi a szárítógép energiaköltségét egy 
g osztályoshoz képest. 
- Az elektromos szárítógép általában jóval több energiát fogyaszt egy mosógépnél.

*** egy 4 tagú család figyelembe vételével
A tájékoztatás megfelel a 94/2/Ce irányelvnek.
A tényleges fogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától és a környezettől, ahol 
elhelyezkedik.
A Hotpoint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa meg a 
technikai jellemzőket.

Bármely további információ a termékismertető adatlapról megtalálható a 
honlapunkon, amelyet az (EU) n. 1061/2010 felhatalmazáson alapuló rendelete 
alapján frissítünk.

Mosó-sZÁRÍTógép

Modell
Névleges pamutszövet töltet kg-ban kifejezve
energiahatékonysági osztály A+++ (alacsony fogyasztás) 
osztálytól g (magas fogyasztás) osztályig
éves energiafogyasztás kWh-ban 1) 
A normál 60 °C-os pamutprogram teljes töltet melletti 
energiafogyasztása kWh-ban. 2)

A normál 60 °C-os pamutprogram részleges töltet 
melletti energiafogyasztása kWh-ban. 2)

A normál 40 °C-os pamutprogram részleges töltet 
melletti energiafogyasztása kWh-ban. 2)

energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban mérve W-ban
energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban W-ban.
éves vízfogyasztás literben. 3)

Centrifugálási hatékonysági osztály g osztálytól 
(alacsony hatékonyság) A osztályig (magas hatékonyság).
Maximálisan elérhető centrifugálási sebesség. 4)

Megmaradó nedvességtartalom. 5)

programidő a teljes töltetű „normál 60 °C-os 
pamutprogramon”  percben kifejezve és percre kerekítve.
programidő a részleges töltetű „normál 60 °C-os 
pamutprogramon”  percben kifejezve és percre kerekítve.
programidő a részleges töltetű „normál 40 °C-os 
pamutprogramon”  percben kifejezve és percre kerekítve.
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben 
kifejezve. 6)

Zajkibocsátás dB(A)-ben kifejezve 1 pW hangteljesítményre 
vonatkoztatva. 7)

Beépíthető modell
Felépítési jellemzők
Dob űrtartalma  (literben)
Dob anyaga
Üst anyaga
30 cm-es betöltő nyílás
elfordítható mosószeradagoló rekesz
Automata készenléti funkció
Teljesítmény
szuper csendes technológia
Fogyasztás automata szabályzása
Vezérlőpanel
kijelző
on/off nyomógomb
start/szünet nyomógomb
program választás
Centrifuga szabályozása és elhagyása
Hőmérséklet szabályozása és a szabályozás elhagyása
programfázisok jelzése
Speciális programok
Woolmark platinum Care program
Higienizáló program
Jó éjt program
Baba program
Ing program
selyem/Függöny program
Mix 15' program
Mix 30' program
Kiegészítő opciók
Indítás késleltetése (óra)
szuper Mosás opció
extra öblítés opció
Vasalás könnyítés opció
Biztonság
Túlfolyás gátló védelem
pillanatnyi ajtózár
Vezérlés zár (gyermekbiztonság)
Kód
Modell
kereskedelmi kód
eAN kód

AWM 129 (EU)

7

A+

212

1,26

0,69

0,658

1
1

9039

B

1200
53

192

152

145

30

56/77

•

52
Inox

poliplex
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3-6-9-12
•
•
•

•
•

AWM 129 (eU)
54863

8007842548631

Mosógép

1)  A 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet 
mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású 
üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

2)  A  „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál 40 °C-os pamutprogram” 
azok a normál mosási programok, amelyekre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik. e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut 
ruhanemű mosására,  illetve energia- és vízfogyasztás tekintetében együtt ezek a 
leghatékonyabb programok.    

**A részleges töltet a felét jelenti az előírt töltetnek.
3)  A 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet 

mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

4)  A normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy a normál 40 
°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási 
sebesség attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

5)  A normál 60 °C- os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40 °C-os 
pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom 
attól függően, melyik a nagyobb.

6)  Ha a háztartási mosógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel.
7)  A 60 °C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes töltet mellett.
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