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TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIONALITÁS

A Hotpoint készülékek széles körű megoldásokat kínálnak, és teljes ellenőrzés, és maximális 
rugalmasság érdekében.

RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY

Kiváló minőség, egyedi és meglepő teljesítmény, mely a folyamatos innováció és a technológiai 
újítások eredményeként a fogyasztók valódi igényeire ad választ.

EGYEDÜLÁLLÓ FORMATERVEZÉS

Jellegzetes részletek, tiszta és egyenes formatervezés, mellyel a készülékek bármely 
konyhába ideálisak, egy kis eleganciával és egyedi stílussal fűszerezve.

A Hotpoint készülékek innovatívak, mindig élvezetes megoldásokat kínálnak: arra fejlesztették 
ki őket, hogy Ön szabadjára engedhesse fantáziáját és otthonát úgy menedzselje, ahogy 
személyiségének a legmegfelelőbb. A vágyott eredményeket így minden nap elérheti.

HOTPOINT KÉSZÜLÉKEK 
AZ ÖNKIFEJEZÉS ÉLMÉNYE: HAGYJ JELET MAGAD UTÁN!



HOTPOINT DESIGN

SÜTŐK
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"CLASS 9" DESIGN 
VONAL

Egy teljes design vonal olyan magas 
minőségű anyagok társításával, mint 
az acél és az üveg, az esztétikusan 
modern megjelenésért. Az eredmény: 
elegáns, összhangban lévő esztétikai 
megjelenés minden készüléknél 
a design vonalon belül, egymáshoz 
illeszkedő harmónia, hogy konyhája 
exkluzív és kifinomult legyen. 

ÜVEG ÉS ACÉL  
KOMBIMÁCIÓJA 
A HARMONIKUS 
ELEGANCIÁÉRT
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"CLASS 7" DESIGN 
VONAL

Dinamikus kifejező erő és nagyon 
hatékony anyagok ebben a design 
vonalban, melyek tökéletesen 
illeszkednek a kortárs konyhába. 
Tökéletes összhangban lévő 
készülékek széles választéka, 
melyeket a könnyűség ihletett, 
hogy még kellemesebbé tegye 
a mindennapi használatot.

KELLEMESEN 
MAI
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"CLASS 5" DESIGN 
VONAL

A "CLASS 5" design vonal 
acél kivitelével bármilyen környezetet, 
briliáns csúcstechnológiai jelzéssel 
lát el és eredetiséggel ruház fel. 
Szolidan gyönyörű készülékek, melyek 
nem csak esztétikai, de design 
és funkcionalitás oldaláról 
is tökéletes egyensúlyban vannak. 

A CSÚCSTECHNOLÓGIA 
VÁLASZTÁSA
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"CLASS 3" DESIGN 
VONAL

Az acélfelületek pompája és 
szilárdsága adja ennek a design 
vonalnak a rendezettségét és fényét. 
A készülékek összehangoltságának 
és alapvető, időtlen kivitelének 
köszönhetően jól illeszkednek 
minden konyhába. Ez a vonal 
a Hotpoint válasza a mindennapi, 
praktikus igényekre.

FORMA ÉS 
TARTALOM 
TALÁLKOZÁSA
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TÖKÉLETES HŐELOSZTÁS
 
TELJES KONTROL A SÜTÉS 
FELETT
 
AUTOMATIKUS RECEPTEK 
ÉS SÜTÉST SEGÍTŐ 
PROGRAMOK

SÜTŐK 
 

"Olyan sütőt szeretnék, 
amellyel a végeredmény 
mindig tökéletes lesz!"
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VARÁZSOLJA A 
FŐZÉST 
IGAZI ÍZÉLMÉNNYÉ 
AZ ÚJ HOTPOINT 
SÜTŐKKEL!

A Hotpoint olyan sütőket hívott életre, 
melyek egyedülálló teljesítményük 
mellett lehetőséget teremtenek arra 
is, hogy szabadon kísérletezhessen a 
konyhában és kipróbáljon új ételeket, 
kreatívan kifejezhesse önmagát és 
megmutathassa konyhaművészetét. 
Kiváló teljesítmény, mindig 
ugyanolyan jól sikerülő remekművek, 
tökéletesen átsült ételek, zamatos 
ízek, finom illatok. Mindezt a fejlett 
technológiát alkalmazó intergált 
rendszereknek köszönhetően:

 · Multiflow rendszer
 · Elektronikus hőmérséklet 
szabályozás 
 · Automatikus receptek és sütést 
segítő módok
 · Hőmérsékletérzékelő - hússzonda
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INTERGRÁLT TECHONLÓGIA 
A LEGJOBB SÜTÉSI EREDMÉNYEKÉRT 
MINDENKOR

MULTIFLOW TECHNOLÓGIA

Élvonalbeli ventillációs rendszer, optimalizált hátsó panellel, a sütő belsejében való optimális 
hőmérséklet elosztás érdekében, elkerülve azt, hogy a levegő ugyanazon a területen még 
egyszer átáramoljon. A minden irányból áramlásban lévő levegő és elektronikus vezérlés 
együttesen rendkívüli eredményeket garantál az ételkészítésben, a sütő valamennyi szintjén.

ELEKTRONIKUS HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS

Az elektronikus hőmérséklet szabályozás minimalizálja a hőmérséklet változást a sütési 
folyamat alatt, biztosítva ezzel az állandó hőmérsékletet és a mindig ugyanolyan jól 
megismételhető eredményeket. 

HŐMÉRSÉKLET °C

150° C

180° C

200° C

220° C

COOKING0

MINIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS: 2°C*

* Állandó funkció, a hőmérséklet stabilizálása után. 

AUTOMATIKUS RECEPTEK

A tapasztalt mesterszakácsok által kidolgozott automatikus recept funkció még élvezetesebbé 
teszi a sütést az előre beprogramozott receptek széles választékával. Válasszon ki egy receptet, 
a sütő pedig kiválasztja és beállítja a paramétereket, például a hőmérsékletet, a megfelelő 
fűtőelemeket és a ventilátort, valamint a főzési időt, hogy az elkészítendő recept tökéletesen 
sikerüljön, és az összetevők valamennyi zamata életre kelljen.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Egyes modellek előre beállított programmal rendelkeznek, amelyek beállítják a főzési 
funkciókat és a hőmérsékletet, hogy tökéletes eredményt biztosítsanak a leggyakrabban 
készülő ételek esetében. A funkció által javasolt hőmérsékletet és a sütési időt könnyen 
módosíthatjuk.

HŐMÉRSÉKLET PRÓBA - HÚSSZONDA

A prémium kategóriás sütőkben elérhető hússzonda tökéletes ellenőrzés alatt tartja 
a készülő ételt. Egyszerűen szúrja be a szondát az ételbe a főzés előtt, és főzés közben 
a sütő kinyitása nélkül figyelemmel kísérheti a kijelzőn a belső hőmérsékletet és a főzési 
folyamatot. A sütési ciklus akkor fejeződik be, mikor az étel eléri a kijelzőn beállított 
hőmérsékletet.

Az állandó belső hőmérsékletszabályozás révén minden ételből a legjobb ereményt 
lehet kihozni. A hús hőmérsékletét például a legmélyebb ponton kell mérni, ahova csak 
a hússzonda ér el. A prémium kategóriás készülékekben néhány hús sütési recept is 
rendelkezésre áll, úgy mint marhasült és pulyka, csirke, borjú és egyéb húsok.
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ENERGIAHATÉKONYSÁG

Környezettudatos szemléletét újra bizonyítva, a Hotpoint sütők kíváló energiabesorolást értek 
el. A fütési és ventilátor egységek elektronikus vezérlésének, a hatékonyabb szigetelésnek 
és a ventilátor rendszernek köszönhetően, a Hotpoint A+ energiaosztályú sűtői 23%-os 
energiamegtakarítással büszkélkedhetnek az A energiaosztályú sütőkhöz képest.

LÁGYAN ZÁRODÓ AJTÓ

A rendszer egy új generációs pántnak 
köszönhetően finoman kiséri vissza a 
sütő ajtaját záródáskor, megakadályozva 
a zajos és sérülésveszélyes csapódást.

PRAKTIKUS MEGOLDÁS

KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁS

AZ IGÉNYEINKKEL EGYÜTT NÖVEKVŐ KAPACITÁS

A 60 cm széles sütők sztenderd külső méreteit megtartva, az új Hotpoint készülékek 73 illetve 
71 literes belső kapacitásuk által, körülbelül 20%-kal több helyet és 5 különböző sütési szint 
lehetőségét kínálják a sokoldalú használat érdekében.

UJJLENYOMATMENTES FELÜLET

Az acél felületet egy foltellenálló és ujjlenyomatmentees réteggel vonták be, így a sütő 
mindennapos használata mellett is mindig csillogó és fényes lesz.

73 lt. 71 lt.
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• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, szenzortechnológia
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Menürendszerű, soknyelvű, teljes szöveges 

kijelzés (magyarul is) 
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Pirolitikus sütőtisztító rendszer
• Lágy záródású, 4 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• Sütőfunkciók száma: 6 hagyományos + 8 

speciális recept + 28 előre programozott 
recept + 8 hússzondás recept

• 8 féle hússzondás automata funkció
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

• Hússzonda
• Forgónyárs

FI9 891 SP IX HA

Kód F095729
EAN 8007842957297

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, szenzortechnológia
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Menürendszerű, soknyelvű, teljes szöveges 

kijelzés (magyarul is) 
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Katalitikus sütőtisztító rendszer
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• Sütőfunkciók száma: 6 hagyományos + 8 

speciális recept + 28 előre programozott 
recept + 8 hússzondás recept

• 8 féle hússzondás automata funkció
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

• Hússzonda

FI9 891 SC IX HA

Kód F095728
EAN 8007842957280

 

 

SÜTŐK

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Piktogramos LCD kijelző, fehér karakterszín
• Katalitikus sütőtisztító rendszer
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

• Forgónyárs

FI7 871 SC IX HA

Kód F096787
EAN 8007842967876

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• Piktogramos LCD kijelző, fehér karakterszín
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI7 861 SH IX HA

Kód F096809
EAN 8007842968095
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• Alaptulajdonságok
• Üvegfehér kivitel
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI7 861 SH WH HA

Kód F096804
EAN 8007842968040

• Alaptulajdonságok
• Üvegfekete kivitel
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI7 861 SH BL HA

Kód F096805
EAN 8007842968057

 

 

SÜTŐK

• Alaptulajdonságok
• Sivatagi homok színű, üveg kivitel
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI7 861 SH DS HA

Kód F096807
EAN 8007842968071

• Alaptulajdonságok
• Kávébarna színű, üveg kivitel
• A+ energiaosztály
• 73 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• Lágy záródású, 3 rétegű hűtött üvegajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 9 automata funkció: hús, kenyér, pizza, 

lassú sütés...
• Gyors előmelegítés funkció
• Többszintű sütés, 5 behelyezési szint
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI7 861 SH CF HA

Kód F096808
EAN 8007842968088
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• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 71 literes sütőtér
• MF10 kategóriájú multifunkciós sütő, 

automatikus programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros és 

forgatógombos kezelés
• Digitális LED kijelző, piktogramokkal, fehér 

karakterszínnel
• Sötétszürke üvegezéső, 4 rétegű hűtött sütőajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• Alap sütési módok: alsó/felsősütés, grill, 

hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: gyors előfűtés, turbogrill, 

eco, hőlégbefúvás, melegentartás, kelesztés, 
sütőtisztítás

• Automatikus sütőfunkciók: rakott tészták, 
húsfélék, kenyér, pizza, maxi sütés (+2,5kg), 
sütemények, tortafélék

• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, forgónyárs

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 71 literes sütőtér
• MF10 kategóriájú multifunkciós sütő, 

automatikus programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros és 

forgatógombos kezelés
• Digitális LED kijelző, piktogramokkal, fehér 

karakterszínnel
• Sötétszürke üvegezéső, 3 rétegű hűtött 

sütőajtó
• Gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• Alap sütési módok: alsó/felsősütés, grill, 

hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: gyors előfűtés, turbogrill, 

eco hőlégbefúvás, melegentartás, kelesztés, 
sütőtisztítás

• Automatikus sütőfunkciók: rakott tészták, 
húsfélék, kenyér, pizza, maxi sütés (+2,5kg), 
sütemények, tortafélék

• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FI5 854 P IX HA

FI5 851 H IX HA

Kód F096866

Kód F096864

EAN 8007842968668

EAN 8007842968644

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• A+ energiaosztály
• 71 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

nyomógombos, ill. nyomógombos kezelés
• Digitális LED kijelző, piktogramokkal, sárga 

karakterszínnel
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• 2 rétegű hűtött üvegajtó, külső fogantyú 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 2 automata funkció: kenyér, süteménysütés
• Többszintű sütés
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 

1db zománcozott sütőtepsi, grillrács

FA5 844 JH IX HA

Kód F100090
EAN 8050147000908

 

 

 

SÜTŐK

560 min
40 40

560 min

• Alaptulajdonságok
• Inox készülék kivitel
• A+ energiaosztály
• 71 literes sütőtér
• MF8+ multifunkciós sütő, automatikus 

programokkal
• Multiflow rendszer - egyenletes hőeloszlás, 

tökéletesen átsült ételek
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros és 

forgatógombos kezelés
• Digitális LED kijelző, piktogramokkal, sárga 

karakterszínnel
• Hidrolitikus sütőtisztító rendszer (Diamond Clean)
• 2 rétegű hűtött üvegajtó, külső fogantyú 

• További tulajdonságok
• 8 alap sütési mód: statikus, grill, légkeverés, 

hőlégbefúvás..
• 2 automata funkció: kenyér, süteménysütés
• Többszintű sütés
• 40 W-os halogénvilágítás
• Tartozékok: 1db zsírfogó tálca, 1db 

zománcozott sütőtepsi, grillrács, 1db 
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín

FA3 841 H IX HA

Kód F095891
EAN 8007842958911
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• Alaptulajdonságok
• Rusztikus stílusú sütő, antracit készülékszín
• A energiaosztály
• 58 literes sütőtér
• MF7 multifunkciós sütő, egyedi programokkal
• Mechanikus vezérlés, rusztikus 

forgatógombok
• Analóg programóra, beállítahtó sütés 

kezdete/vége
• Katalitikus sütőtisztító rendszer
• 3 rétegű fémkeretes üvegajtó, külső fogantyú 

• További tulajdonságok
• Zománcozott sütőbelső, saját anyagából 

hajlított tepsitartó szintek
• Sütővilágítás
• Sütési módok: alsó/felső sütés, 

süteménysütés, gyors sütés, légkeverés, pizza, 
grill/forgónyárs, gratin (grill + légkeverés)

• Tartozékok: 1db zománcozott sütőtepsi, 
2 grillrács, Forgónyárs

FT 95VC.1 (AN) /HA S

Kód F080430
EAN 8007842804300

• Alaptulajdonságok
• Rusztikus stílusú sütő, ófehér készülékszín
• A energiaosztály
• 58 literes sütőtér
• MF7 multifunkciós sütő, egyedi programokkal
• Mechanikus vezérlés, rusztikus 

forgatógombok
• Analóg programóra, beállítahtó sütés 

kezdete/vége
• Katalitikus sütőtisztító rendszer
• 3 rétegű fémkeretes üvegajtó, külső fogantyú 

• További tulajdonságok
• Zománcozott sütőbelső, saját anyagából 

hajlított tepsitartó szintek
• Sütővilágítás
• Sütési módok: alsó/felső sütés, 

süteménysütés, gyors sütés, légkeverés, pizza, 
grill/forgónyárs, gratin (grill + légkeverés)

• Tartozékok: 1db zománcozott sütőtepsi, 
2 grillrács, Forgónyárs

FT 95VC.1 (OW) /HA S

Kód F080431
EAN 8007842804317

RUSZTIKUS BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK
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MAXIMÁLIS MIKROHULLÁM 
ELOSZTÁS A BELSŐ 
TÉRBEN
 
EXKLUZÍV FUNKCIÓK
 
AUTOMATIKUS RECEPTEK 
ÉS BEÁLLÍTOTT 
PROGRAMOK

MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐK

“Olyan mikrohullámú sütőt 
szeretnék, ami ideális 
hőmérsékletet garantál, 
hogy az étel minden része 
ízletes legyen és átsüljön."
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MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐ 
A TÖKÉLETES 
SÜTÉSÉRT

A Hotpoint bemutatja innovatív 
mikruhullámú sütőit, melyekben 
programok és funkciók széles 
választéka biztosítja, hogy a főzési 
szokásainak és ízlésének megfelelő 
ételeket készíthessen. Tökéletes 
választás a zsiradékmentes 
sütéshez, mellyel megőrzi az 
ételek tápanyagtartalmát. A főzés 
gyorsasága garantálja az alacsonyabb 
energiafogyasztást. Minden étel, az 
előételtől a desszertekig egyformán 
elkészíthető velük. Ropogós, 
megpirult és ízletes ételek minden 
alkalommal. A kiváló eredmények, 
a kiemelkedő technológiai 
tulajdonságoknak köszönhető:

 · Multiwaves Technológia
 · Dynamic Crisp (pirítás)
 · Dynamic Steam (párolás)
 · Hőlégbefúvás
 · Dynamic Defrost (kiolvasztás)
 · Automatikus receptek
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FORRADALMI ÚJÍTÁS A MIKROHULLÁMÚ SÜTÉSBEN

KETTŐS BESUGÁRZÁSEGYETLEN

INNOVÁCIÓ,  
MELY MEGKÜLÖNBÖZTET!

MULTIWAVES TECHNOLÓGIA

Innovatív technológia, amely a kiváló eredmény érdekében tökéletesíti a 
mikrohullámok sütőn belüli eloszlását. 
A mikrohullám két belépési ponton át jut a sütőtérbe, eltérő időzítéssel, 
a hullámok pedig minden irányban eloszlanak és visszaverődnek a falakon. 
A hullámok ezen mozgása azt jelenti, hogy a mikrohullámok az étel minden 
részét elérik az egyenletesebb sütés, melegítés és kiolvasztás érdekében - 
mindez rövidebb idő alatt és kevesebb energia felhasználásával történik.

DYNAMIC CRISP - PIRÍTÁS

A pirítótál – a multihullám technológiának és a grillnek köszönhetően – gyorsan eléri 
a megfelelő hőmérsékletet a pirításhoz, és biztosítja, hogy az étel ízletesen ropogóssá váljon, 
még aluról is. Kiválóan használható sült húsok, pizzák, omlettek és torták készítéséhez. 
A grill kiválóan használható az étel tetejének pirításához, ráadásul háromszor gyorsabb, 
mint a hagyományos grill és kevesebb energiát használ.

DYNAMIC STEAM - PÁROLÁS

A Hotpoint azokra is gondolt, akik egészséges, alacsony kalóriájú ételeket szeretnek 
készíteni:  egyszerűen tegye az ételt a párolóedénybe, és állítsa be a főzési időt. Amikor 
a víz forrni kezd, az érzékelő folyamatosan méri az étel nedvességtartalmát, így biztosítja 
a gyengéd párolást. A párolóedénynek köszönhetően az étel megőrzi állagát, és mindig 
tökéletes lesz.

LÉGKEVERÉSES SÜTÉS

A mikrohullámú sütő hátoldalán található erős ventillátornak köszönhetően a hő 
egyenletesen oszlik el a sütőben. Így az étel hasonlóan készül, mint a hagyományos 
sütőben, de rövidebb idő alatt és kevesebb energia felhasználásával.

DYNAMIC DEFROST - KIOLVASZTÁS

Ez a technológia kifejezetten a fagyasztott ételek gyors, csaknem azonnali kiolvasztására 
szolgál. Az ételben megmaradnak a tápanyagok, és nem történnek mikrobiológia változások. 
Adja meg az étel fajtáját és a súlyát: a sütő automatikusan kiszámítja a szükséges időt. 
Az exkluzív multihullám rendszer garantálja az egyenletes felengedést

KÉT BESUGÁRZÁSI PONT, EGYEDÜLÁLLÓ EREDMÉNY

A mikrohullám két különböző besugárzási pontja és a hullámok minden irányban történő 
mozgása biztosítja a mikrohullámok egyenletes eloszlását a sütő belsejében, még 
a sarkokban is. A hullámok mindenhol érik az ételt, így az sokkal gyorsabban elkészül, 
az egyetlen besugárzási ponttal rendelkező mikrohullámú sütőkhöz képest jobb eredménnyel.
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EGYSZERŰEN 
A LEGJOBB EREDMÉNYEKÉRT

MELEGEN TARTÁS

Ezzel a funkcióval tetszőleges ideig melegen tarthatja az ételt a tálalásig.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ KIEMELKEDŐ RUGALMASSÁG

A különböző receptek optimális elkészítése és a kívánt eredmény mindenkori biztosítása érdekében 
a Hotpoint mikrohullámú sütőknél több különböző főzési módszer és módszer-kombináció közül választhat: 
MIKROHULLÁM, PIRÍTÁS, GRILL, GRILL + MULTIHULLÁM, TURBO GRILL, TURBO GRILL + MULTIHULLÁM, 
LÉGKEVERÉS, LÉGKEVERÉS + MULTIHULLÁM, GYORSFŐZÉS.

MULTIRECEPTEK

A Multireceptek funkció a Class 9 mikrohullámú sütő automatikus receptjeit tartalmazza. 
Segítségével szinte bármilyen étel elkészíthető, az előételtől kezdve a desszertig, csupán 
 ki kell választani a megfelelő funkciót. A mikrohullámú sütő a kiválasztott funkciónak 
megfelelően automatikusan beállítja a főzési paramétereket. Maximális sokoldalúság 
a választás lehetőségével.

RECEPTSZAKÉRTŐ

A Receptszakértő egy félig automatizált program, amely a főzési paramétereket automatikusan a kiválasztott 
funkció szerint állítja be. Rendkívül hasznos megoldás az újramelegítésnél, a ropogós ételek elkészítésénél 
és a párolásnál.

AUTO ÚJRAMELEGÍTÉS

A készételek újramelegítésére 
szolgál, akár fagyasztott 
állapotból, akár 
szobahőmérsékletről.

AUTO PIRÍTÁS

A fagyasztott étel tálalási 
hőmérsékletre való 
felmelegítéséhez.

AUTO PÁROLÁS

Zöldségek és halak főzéséhez: 
a vizet azonnal forrásba hozza, 
majd végig forrásban tartja 
a főzési folyamat során

DYNAMIC DEFROST - KIOLVASZTÁS

A fagyasztott étel azonnali 
felengedéséhez a Hotpoint 
mikrohullámú sütő 
az étel fajtájának megfelelő 
programokat kínál:
Kenyér 
Hal Hús Szárnyas 
Zöldségek

TÉSZTA ÉS RÍZS

Tészta 
Lasagna 
Fagyasztott lasagna 
Rizs 
Tej és rizs leves 
Zöldségleves

HÚS

Hot dog 
Virsli 
Fagyasztott hamburger 
Karaj 
Húsgombócok 
Entrecôte 
Bárányszelet 
Sült bárány 
Sült marha 
Borjúsült

HAL

Párolt halszeletek 
Fagyasztott halrudak 
Halfilé 
Fagyasztott rántott hal 
Fagyasztott au gratin hal 
Egészben főzött hal 
Egészben sült hal

SZÁRNYASOK

Pirított csirke 
Csirkedarabok 
Párolt csirkeszeletek 
Sült csirke szeletek

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK

Rakott burgonya 
Sült burgonya 
Rakott fagyasztott zöldségek 
Paradicsom 
Padlizsán 
Sült paprika

KÖRETEK

Fagyasztott zöldségek 
Főtt burgonya 
Brokkoli 
Sárgarépa 
Karfiol 
Kukorica 
Bab 
Párolt paprika 
Párolt tök 
Burgonya gerezdek 
Fagyasztott sült burgonya

PIZZA ÉS LEPÉNYEK

Fagyasztott tepsis pizza 
Fagyasztott vékony tésztájú pizza 
Elősütött pizza 
Otthon készült pizza 
Quiche Lorraine 
Fagyasztott quiche

KENYÉR ÉS SÜTEMÉNYEK

Cipó 
Zsemle 
Fagyasztott kenyér 
Elősütött zsemle 
Dobozos zsemle 
Sütemény 
Habcsók 
Muffin 
Margit királynő torta 
Focaccia

SNACK ÉTELEK

Fagyasztott csirkeszárnyak 
Fagyasztott csirkekrokett 
Popcorn 
Mogyorós sütemény

DESSZERTEK

Gyümölcskompót 
Fagyasztott almás sütemény 
Házi almás pite 
Szuflé 
Sült alma 
Karamellkrém
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK ÉS SÜTŐK 
TÖKÉLETESEN ÖSSZEILLŐ KOMBINÁCIÓKBAN

Felépítésben különböznek, megjelenésében azonban az összes mikrohullámú sütő 
harmonikusan illeszkedik a Hotpoint család sütőihez. Három szint és különböző sütőtér 
térfogat biztosítja, hogy mindenki megtalálja a beépítési és felhasználási igényeinek 
leginkább megfelelő megoldást.

45 cm-es - 40 l-es MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

A mikrohullámú sütők külső megjelenésükben jól illeszkednek 
a sütőhöz, emellett tökéletes vízszintes illeszkedést is 
biztosítanak a praktikus melegítőfióknak köszönhetően.

36 cm-es - 22 l-es MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Ezek a típusok a 30 cm-es mélységüknek köszönhetően 
beszerelhetők álló szekrényekbe, de akár polcon is 
elhelyezhetők: ideális megoldás a kis konyhák számára, 
ugyanakkor nincs szükség kompromisszumra a teljesítmény 
tekintetében sem.

38 cm-es - 31 l-es MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Mindössze 38 cm széles, mégis rendkívüli, 31 literes sütőtér 
térfogattal rendelkezik, és függőlegesen illeszkedik a sütőhöz.

A LEGJOBB KIEGÉSZÍTŐK A SÜTÉSHEZ

A Hotpoint mikrohullámú sütő tökéletes eszköz az ételek készítéséhez. A tartozékaival* kiegészítve 
elengedhetetlen az egészséges főzéshez és az ételek zsiradék nélküli ropogósra sütéséhez.

* A tartozékokat a mikrohullámú sütő típusától függően biztosítjuk.

PÁROLÓEDÉNY

Az edény alsó része gőzt állít elő a mikrohullámú sütés közben, ezáltal ideálisan 
használható zöldségek, halak és egyéb egészséges, könnyű ételek elkészítéséhez.

PIRÍTÓTÁL NYÉLLEL

Ez a kiegészítő ropogós vagy au gratin ételek percek alatt történő elkészítésére használható. 
Az étel ízletes, aranybarnára sült ropogós felületet kap, olajban sütés nélkül. A praktikus 
hőálló nyél segítségével a tál biztonságosan mozgatható.

MAGAS GRILLRÁCS

Segítségével az étel a grill közelébe állítható, tökéletes a húsok, halak vagy zöldségek 
grillezéséhez, a kiváló, egyenletesen aranybarna ropogós felület elkészítéséhez. 

ALACSONY GRILLRÁCS

A légkeveréses funkciónál használható, hogy biztosítsa a levegő egyenletes áramlását 
a készítendő étel körül.

SÜTŐTEPSI

Az elengedhetetlen tartozék, amely az ételt megfelelő pozícióban tartja a légkeveréses 
funkcióval való sütés során.
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MP 996 IX HA

Kód F095731
EAN 8007842957310

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Mikrohullám, grill, kombinált mikró + 

grill, crisp, párolás, hőlégbefúvás és 
szenzorvezérelt automata üzemmódok

• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 
melegítési teljesítmény

• Elektronikus vezérlés, teljes érintőszenzoros kezelés
• Többnyelvű szöveges LCD kijelző, fehér 

karakterszín
• 40 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Programóra és időzítés funkciók
• Lefelé nyíló, szürke üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Beépített recepttár: hús, hal, baromfi, zöldség, 

tészta, rizs..
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat szenzorvezérelt 

(újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Steam (párolás) üzemmód 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (360 mm), crisp tál 

és fogantyú, grillrács, párolóedény 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
• Grill teljesítmény: 1600 W
• Hőlégbefúvás teljesítmény: 1200 W

539

560

550 min

595494

20

38
537

3 8038
0 

m
in

6,3

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Mikrohullám, grill, kombi grill és automatikus 

programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, teljes érintőszenzoros kezelés
• Digitális, piktogramos, egyszerű szöveges 

kijelző, fehér karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Lefelé nyíló, sötétszürke üveggel ellátott ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Nemesacél belső tér
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), Grillrács, 

Műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W

MD 773 IX HA

Kód F096650
EAN 8007842966503

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MD 764 IX HA

Kód F096651
EAN 8007842966510

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

forgatógombos és nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lefelé nyíló sötét üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), Crisp tál 

és fogantyú, Grillrács, Műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W
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• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, forgatógombos és 

érintőszenzoros kezelés
• Digitális + piktogramos LCD kijelző, fehér 

karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lehajtható kivitelű ajtó, fém fogantyúval 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér, crisp tál ésfogantyú, 

grillrács 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W

MD 554 IX HA

Kód F096660
EAN 8007842966602

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MD 764 BL HA

Kód F102072
EAN 8050147020722

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Fekete üveg kivitel
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

forgatógombos és nyomógombos kezelés
• Digitális + piktogramos LCD kijelző, fehér 

karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lefelé nyíló, szürke üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), crisp tál 

és fogantyú, grillrács, műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W
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• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Fehér üveg kivitel
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

forgatógombos és nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lefelé nyíló sötét üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat szenzorvezérelt 

(újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), crisp tál 

és fogantyú, grillrács, műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W

MD 764 WH HA

Kód F102073
EAN 8050147020739

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MD 764 CF HA

Kód F102074
EAN 8050147020746

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Kávébarna szín, üveg felület
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

forgatógombos és nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lefelé nyíló sötét üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), crisp tál 

és fogantyú, grillrács, műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W
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• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Sivatagi homok készülékszín, üveg felület
• Mikrohullám, grill, kombi grill, Dynamic Crisp 

és automatikus programok
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, süllyeszthető 

forgatógombos és nyomógombos kezelés
• LCD kijelző, fehér karakterszín
• 31 literes térfogat
• 7 teljesítményfokozatú mikrohullám
• Kvarcgrill
• Nemesacél belső tér
• Lefelé nyíló sötét üveges ajtó 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Dynamic Crisp (pirítás) 5 ételfajtára
• Dynamic Reheat (újramelegítés) 5 ételfajtára
• Dynamic Cook (sütés) funkció 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 

Eco üzemmód
• Tartozékok: Forgótányér (325 mm), crisp tál 

és fogantyú, grillrács, műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
• Grill teljesítmény: 800 W

MD 764 DS HA

Kód F102075
EAN 8050147020753

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MN 713 IX HA

Kód F096652
EAN 8007842966527

• Alaptulajdonságok
• Felsőszekrénybe építhető
• Fekete/inox kivitel
• Mikrohullám, grill és Dynamic Defrost 

(kiolvasztás) funkció
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző, fehér karakterszín
• Óra, programóra
• 22 literes térfogat
• 4 teljesítményfokozat
• Kvarcgrill 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost, súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Behelyezhető tányérméret: max. 28 cm
• Festett (szürke színű) belső tér
• Balra nyíló, nyomógombbal nyitható ajtó
• Tartozékok: Forgótányér (250 mm), Grillrács, 

Műanyag tányérfedő 

• Műszaki adatok
• Mikrohullám teljesítmény: 750 W
• Grill teljesítmény: 700 W
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• Alaptulajdonságok
• Felsőszekrénybe építhető
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Mikrohullám, párolás és Dynamic Defrost 

(kiolvasztás) funkciók
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Óra, programóra
• 22 literes térfogat
• 4 teljesítményfokozat 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost, súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• Automatikus párolás 4 étefajtára
• JetStart gyorsindítás
• Behelyezhető tányérméret: max. 28 cm
• Festett (szürke színű) belső tér
• Balra nyíló, nyomógombbal nyitható ajtó
• Tartozékok: Forgótányér (250 mm), 

Párolóedény 

• Műszaki adatok
• Mikrohullám teljesítmény: 750 W

MN 512 IX HA

Kód F096663
EAN 8007842966633

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MN 313 IX HA

Kód F096673
EAN 8007842966732

• Alaptulajdonságok
• Felsőszekrénybe építhető
• Inox kivitel
• Mikrohullám, grill és Dynamic Defrost 

(kiolvasztás) funkció
• Multiwaves technológia - egyenletes sütési, 

melegítési teljesítmény
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző, sárga karakterszín
• Óra, programóra
• 22 literes térfogat
• 4 teljesítményfokozat
• Kvarcgrill 

• További tulajdonságok
• Dynamic Defrost: súly szerinti 

gyorskiolvasztás 5 ételfajtára
• JetStart gyorsindítás
• Behelyezhető tányérméret: max. 28 cm
• Festett (szürke színű) belső tér
• Balra nyíló, nyomógombbal nyitható ajtó
• Tartozékok: Forgótányér (250 mm), grillrács 

• Műszaki adatok
• Mikrohullám teljesítmény: 750 W
• Grill teljesítmény: 700 W

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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A Hotpoint bemutatja új kombinált sütőjét, mely ideális arra, hogy kihozza 
az ételek természetes ízét és zamatát a főzés során, könnyű és egészséges 
módon. A párolás folyamatosan ellenőrzött folyamata során szabályozza 
a közvetlenül a sütőbe bocsátott, tiszta gőz mennyiségét, hogy a megfelelő 
pillanatban, a megfelelő hőmérsékletet biztosítsa. Ez egy rendkívül érzékeny 
módja a párolásnak vagy sütésnek, viszont megőrzi az ételek színét, 
tápanyagtartalmat, valamint a benne lévő vitaminokat és ásványi anyagokat. 
A páratartalom és hőmérséklet változtatásával az ételek mindig ropogósak 
kívül és omlósak belül. A programozott sütési/főzési beállítások ideális 
felolvasztást, újramelegítést és sütést biztosítanak.

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ

A Class 9 típusokhoz tartozékként adott speciális hőmérsékletérzékelővel a sütés folyamata bármikor ellenőrizhető, 
anélkül, hogy a sütő ajtaját ki kellene nyitni. A sütőbe való behelyezés előtt szúrja az érzékelőt az ételbe, és figyelje 
a hőmérsékletet a kijelzőn. A hőmérsékletérzékelő különösen jól használható a hús belső hőmérsékletének 
a mérésére, így mindig pontosan az ízlésének megfelelő mértékben sütheti meg a húst.

PÁROLÁSOS KIOLVASZTÁS

A párolós sütő rendkívül hatékony, amikor gyengéden és egyenletesen kell felengedni a fagyasztott ételt, 
legyen az akár hús vagy hal, kenyér vagy gyümölcs. A funkció mindig egészben tartja az ételt és gondoskodik 
a tápanyagok megőrzéséről.

ÚJRAMELEGÍTÉS

A program, amely gőz segítségével melegíti fel az ételt, előhozza az étel zamatait, mintha csak most készült volna, 
és biztosítja, hogy az étel ne száradjon ki.

MINDEN RENDEZETTEN

Az új pároló sütő tökéletesen illeszkedik a Class 9 sütőhöz és a mikrohullámú sütőhöz. A melegítőfiókos 
kombináció illeszkedik a szabványos 60 cm-es szélességhez, és tökéletesen harmonizál a sütővel.

AZ ÚJ HOTPOINT GŐZPÁROLÓ 
TELJESÍTMÉNY ÉS SOKOLDALÚSÁG AZ 
EGÉSZSÉGES KONYHÁHOZ

A MAGAS MINŐSÉGŰ, PRECÍZ EREDMÉNYEKÉRT

Az új sütő a sokoldalúság jegyében született: Ideális az olyan ételek készítéséhez, 
amikor a párolás funkción kívül két másik módszert is használ: a légkeverés garantálja 
az aranybarna színt, míg a légkeverés és a gőz kombinációja ropogós és puhára 
főtt ételt biztosít, rövidebb idő alatt: tökéletes kombináció a sültek, fagyasztott készételek 
és a desszertek elkészítéséhez.

A sütési programok segítségével bármely recept könnyen elkészíthető: a javasolt főzési 
paramétereken túl a sütő segít kiválasztani a megfelelő hőmérsékletet és a sütési magasságot is.

HÚS ÉS SZÁRNYASOK  
HAL ÉS TENGERI KAGYLÓ 
BURGONYA 
ZÖLDSÉGEK 
RIZS ÉS GABONAFÉLÉK 

TÉSZTA 
TOJÁS 
PIZZA 
DESSZERT 
KENYÉR ÉS DESSZERT

AKÁR HÁROM FŐZÉSI MÓDSZER

10 SÜTÉSI PROGRAM
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ÚJ HOTPOINT BEÉPÍTHETŐ KÁVÉFŐZŐ 
KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY A TEJ ÉS KÁVÉ VARIÁCIÓIVAL

A Hotpoint új kávéfőzőjével mindig tökéletes kávét készíthet, mint amilyet 
a kávézóban kapni, és pont úgy, ahogy az a saját ízlésének megfelel. 
A kezelőpanelen az érintőgombok mellett egy kijelző is található az egyszerű 
és gyors kezelhetőség érdekében. A kihagyhatatlan olasz eszpresszó kávén kívül 
az automatikus programoknak köszönhetően tejjel egészítheti ki a kávét speciális 
cappuccinatore, krémes cappuccino, tejhabos és tejes kávé készítéséhez. 
Az időzítő funkció segítségével pedig egyetlen gombnyomással elmentheti 
kedvenc beállításait, és a kávé akkor készülhet el, amikor csak szeretné.

RENDKÍVÜL KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A praktikus használat mellett a leszerelhető elemeknek köszönhetően a tisztítás is egyszerű. Az adagolóegység, 
a víztartály, a csepptálca és a zacctartály könnyen kivehető, és teljesen biztonságosan mosogatható.

TÖKÉLETESEN HARMONIKUS TERMÉKCSALÁD

Az összehangolt formai megjelenésnek köszönhetően a kávéfőző megjelenése tökéletesen harmonizál 
a termékcsalád többi tagjával. A praktikus melegítőfiókok melegen tartják a csészéket, ugyanakkor 
a sütő és a mikrohullámú sütő pontos vízszintes illeszkedése lenyűgöző, letisztult külső megjelenést biztosít.

SZEMES VAGY DARÁLT KÁVÉ

 A rendkívül csendes beépített kávédarálónak köszönhetően az új Hotpoint kávéfőző géphez 
darált és szemes kávét egyaránt használhat.

A DARÁLÁS FINOMSÁGÁNAK A BEÁLLÍTÁSA

A speciális kar segítségével a darált kávé szemcsemérete durvára vagy finomra állítható, 
hogy szép, krémes kávét kapjon. Egyetlen pillanat alatt testre szabhatja és elmentheti kedvenc 
kávéfajtáját, választhat az eszpresszó, kis, közepes vagy nagy csésze vagy bögre kávé között.

A KÁVÉ ÉS A TEJ BEÁLLÍTÁSA A CAPPUCCINOHOZ

A kávé és a tej mennyisége beállítható, hogy pontosan az Ön számára megfelelő cappuccino 
készüljön. Beállítható a tej krémessége: lágyabb vagy keményebb, de mindenkor tökéletes.

FORRÓ VÍZ ÉS GŐZ ADAGOLÓ KETTŐS FORRALÓVAL

A speciális forró víz és gőz adagolónak köszönhetően az új Hotpoint kávéfőző ízletes teák és gyógynövény teák 
készítésére is alkalmas. A kettős forraló biztosítja a tökéletes hőmérsékletszabályozást, hogy az eszpresszó kávé 
készítése közben a tej is elkészülhessen
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MS 998 IX HA

Kód F095736
EAN 8007842957365

• Alaptulajdonságok
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Párolás, hőlégbefúvás és kombinált 

üzemmódok
• Elektronikus vezérlés, teljes érintőszenzoros 

kezelés
• Többnyelvű szöveges, piktogramos LCD 

kijelző, fehér karakterek
• 31 literes térfogat
• Programóra és időzítés funkciók
• Lefelé nyíló, 3 rétegű, sötétszürke üvegajtó
• Nemesacél belső tér
• Elektronimus gombzár (gyermekzár) 

• További tulajdonságok
• Kézi üzemmódok: párolás, hőlégbefúvás, 

hőlégbefúvás+gőz
• Kiolvasztás gőzzel, újramelegítés, 

ételbefejezés funkciók
• Beépített recepttár: hús, hal, baromfi, zöldség, 

tészta, rizs..
• Speciális funkciók: kelesztés, tartósítás, 

joghurt, fertőtlenítés, vízkőmentesítés, gőzzel 
tisztítás

• Beállítások: nyelv, óra, fényerő, hangjelzés, 
Eco üzemmód

• Tartozékok: sütőrács, gőzpároló tálca, 
cseppfogó tálca, hússzonda, víztartály (2l) 
és törlőszivacs 

• Műszaki adatok
• Hőlégbefúvás teljesítmény: 1400 W
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* supporto macchina con  carrello estraibile

398

• Alaptulajdonságok
• Fekete/ ujjlenyomat mentes inox 
• Állószekrénybe építhető kivitel, teleszkópos 

kihúzó egységgel
• Többnyelvű szöveges-piktogramos LCD kijelző
• Érintőszenzoros, menürendszeres kezelés
• 2 literes víztartály
• 15 bar-os gőznyomás
• LED-es világítás 

• További tulajdonságok
• Beállítható kávémennyiség, erősség, 

hőmérséklet, őrlési finomság
• Beállítás: nyelv, óra, öblítés, vízkeménység, 

hang
• Automatikus vízkőmentesítő program
• Tartozékok: Capuccino készítő tejhabosító egység, 

forróvíz adagoló fúvóka, kávé adagoló kanál

CM 9945 HA

Kód F095738
EAN 8007842957389

GŐZPÁROLÓ, KÁVÉFŐZŐ
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WD 714 IX

Kód F096691
EAN 800784296691

• Alaptulajdonságok
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• 20 literes térfogat
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás (40-70°C)
• Tárolható mennyiség: maximum 80 db 

eszpresszós csésze, vagy 20 db 26 cm 
átmérőjű tányér 

• További tulajdonságok
• Nemesacél belső tér üveglappal
• Megnyomásra nyíló-záró fióknyitás
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• Alaptulajdonságok
• Sötétszürke üveg előlap
• 20 literes térfogat
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás (40-70°C)
• Tárolható mennyiség: maximum 80 db 

eszpresszós csésze, vagy 20 db 26 cm 
átmérőjű tányér 

• További tulajdonságok
• Nemesacél belső tér üveglappal
• Megnyomásra nyíló-záró fióknyitás

WD 914 NB

Kód 859990957370
EAN 8007842957372

MELEGENTARTÓ FIÓKOK
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EGYENLETES FŐZÉS
 
AUTOMATIKUS FUNKCIÓK
 
EGYSZERŰ KEZELÉS 
 

INDUKCIÓS 
ÉS KERÁMIA 
FŐZŐLAPOK

"Olyan főzőlapot szeretnék, 
aminek bármelyik pontját 
használni tudom, elférnek 
rajta a különböző méretű 
edények és gyors, egyenletes 
főzést, megbízható 
végeredményt biztosít. 
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ÚJ 
HOTPOINT INDUKCIÓS 
FŐZŐLAPOK 
SZUPER 
EREDMÉNYEK, 
TÖKÉLETES 
HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÁS

A Hotpoint innovatív HD Felxi Zónás 
indukciós főzőlapjait az igazi 
"Íz-alkotók"-nak dedikálja: A főzési 
módszerek legújabb gerenációja, 
mely az  egyenletes melegítés 
és gyors főzés mellett maximális 
rugalmasságot garantál. Pédául 
egyszerre elhelyezheti a főzőlapon 
a kis serpenyőt és a legnagyobb 
méretű tálat is, az igényeknek 
megfelelően. A különleges és 
jól használható funkcióknak 
köszönhetően a Hotpoint indukciós 
főzőlapok kiemelkedően 
funkcionálisnak és intuitívnak 
bizonyulnak:

 · HD Flexi Zóna
 · Chef mód
 · Prémium Slider (csúszó-érintős) 
kezelés
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HD FLEXI ZÓNA 
EGYENLETES GYORS FŐZÉS, TÖKÉLETES 
EREDMÉNY

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. 

EGYENLETES EREDMÉNY A TELJES FELÜLETEN

A HD FLEXI zóna kiemelkedő teljesítményét a két, elektronikusan összekötött, egymáshoz 
közel elhelyezett tekercs adja. Ez garantálja az állandó hőmérsékletet a felület minden egyes 
pontján, mellyel tökéletes főzési eredményt érhetünk el.

SÉF ÜZEMMÓD. SPECIÁLIS FUNKCIÓK, EGYEDÜLÁLLÓ EREDMÉNYEK.
A HD Flexi Zone indukciós főzőlapok a piacon jelenleg kapható legfejlettebb technológiával rendelkeznek, amely 
minden étel készítésekor teljes sikert garantál.
Egyetlen érintéssel kiválaszthatja a 4 speciális, automatikus, előre beállított funkció egyikét: 

 · Olvasztás. Az ideális hőmérséklet a szószok készítéséhez és egyéb kényes eljárásokhoz, amellyel elkerülhető, 
hogy az étel alja odaégjen.

 · Párolás. Minden olyan recepthez, amelynél lassú főzésre van szükség, éppen a forráspont közelében.
 · Melegen tartás. Az étel tálalási hőmérsékleten tartása további főzés nélkül, addig, amíg a el nem érkezik 
a tálalás időpontja.

 · Gyorsforralás. Teljes hőteljesítmény a forráspont lehető leggyorsabb elérése érdekében.

PRÉMIUM SLIDER-CSÚSZKA SZABÁLYZÓ 
ULTRAGYORS KEZELÉS

A csúszka szabályzó könnyű és intuitív lehetőséget ad a hőmérséklet és a funkciók 
beállításához. Egy érintéssel gyorsan és pontosan választhatjuk ki a 9 hőmérsékletfokozat 
közül a számunkra ideálisat, mely a zóna kijelzőjén meg is jelenik.

RUGALMASSÁG 
AUTOMATA EDÉNYFELISMERÉS FÜGGETLEN ZÓNASZABÁLYOZÁS

A HD Flexi zóna segítségével lehetősége nyílik bármilyen méretű és alakú főzőedény használatára. 
Most a minimum 12 cm átmérőjűtől a 24 cm-es edényekig bármekkorát választhat, akár egyszerre 
több kisméretű edényt is. Minden alkalommal, amikor az edényt egy másik zónára áthelyezi a főzőlap 
érzékeli azt, és ott kezd el melegíteni, ahova az edény került. Ezen felül, ha a két zónát külön használjuk, 
azokat függetlenül egymástól tudjuk beállítani.
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INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK 
TELJES KONTROLL, STÍLUSOS HANGULAT   

TOUCH CONTROL VEZÉRLÉS

A Touch Control vezérléssel minden egyes főzőzónát lehetséges pontosan és egymástól 
függetlenül szabályozni, egyetlen érintéssel kiválasztva a hőmérsékletet és a funkciót.

BOOSTER FUNKCIÓ

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.

IDŐZÍTŐ
 
Időzítő segítségével minden egyes főzőzónához egyedi hosszúságú főzési időtartamot állíthatunk be 
(maximum 99 percet), vagy programozhatjuk a zóna bekapcsolását.

FELVETT TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁSA 
 
Amennyiben otthonában korlátozott az elektromos teljesítmény, Ön beállíthatja, hogy mennyi áramot használjon a főzőlap 
működés közben. A teljesítményszabályozónak köszönhetően a főzőlap bekötésekor ön 4 különböző teljesítményszint 
közül választhat, 7.2, 6, 4 és 2.5 kW, így teljesen megszüntetheti a túlterhelés okozta veszélyt otthonában.

A Hotpoint indukciós főzőlapok tökéletes elemei a modern, technikaileg fejlett konyhának. 
Az intuitív funkcióknak köszönhetően egyszerű és tökéletes eredményt érhetünk el. Ezen felül 
a tökéletesen sima fekete felület lenyűgöző megjelenést, maximális ellenállást és optimális 
működést biztosít.

LEGFŐBB A BIZTONSÁG

A Hotpoint főzőlapok olyan biztonsági funkciókkal vannak felszerelve, amelyek 
egyszerűvé és biztonságossá teszik használatukat.

EDÉNY ÉRZÉKELÉS

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

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Ha a főzőlapot bekapcsolva felejtjük, ez a funkció egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsolja azt.

MARADÉKHŐ KIJELZŐ

Az üvegkerámiás Hotpoint főzőlapokat olyan 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 esik.

SZELEKTÍV ÉRZÉKELÉS

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

BIZTONSÁGI ZÁR

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

BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

Az indukciós főzőlapok tökéletesen simák és könnyen tisztíthatóak, mivel a zónák nem használt része hideg marad. 
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.
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KIF 952 BXLD B

Kód F101083
EAN 8050147010839

• Alaptulajdonságok:
• 86 cm széles, négyoldalt élcsiszolt kivitel
• 5 indukciós főzőzóna
• Érintőszenzoros és csúszkás (slider) kezelés
• 5 digitális fokozatkijelző
• Automatikus funkciók, a kiválasztott 

főzőzónától függően: forráspont érzékelés, 
olvasztás, lassú forralás

• Programozható időzítés (timer) mind 
az 5 zónához (max. 99 perc)

• Booster fokozat minden zónához
• HD Flexi funkció a bal és jobboldali két zónára 

• További tulajdonságok:
• Nem megfelelő vagy hiányzó lábos jelzés
• Pause (szünet) funkció
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• Maradékhő jelzés 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 10,2
• Készülékméret  

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 56x860x510
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 840x490

• Alaptulajdonságok:
• 58 cm széles, négyoldalt élcsiszolt kivitel
• 4 indukciós főzőzóna
• Érintőszenzoros (+/-) kezelés
• 4 digitális fokozatkijelző
• Automatikus funkciók, a kiválasztott 

főzőzónától függően: olvasztás, lassú forralás
• Programozható időzítés (timer) mind a 4 

zónához (max. 99 perc)
• Booster fokozat minden zónához
• HD Flexi funkció a bal és jobboldali két zónára
• Szabályozható felvett teljesítmény - beállítható 

a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 6 kW, 
4 kW vagy 2.5 kW 

• További tulajdonságok:
• Nem megfelelő vagy hiányzó lábos jelzés
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• Maradékhő jelzés 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 7,2
• Készülékméret  

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 56x580x510
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

KIU 642 FB

Kód F101088
EAn 8050147010884

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

KID 641 B B

Kód F093290
EAN 8007842932904

• Alaptulajdonságok:
• 58 cm széles, négyoldalt élcsiszolt kivitel
• 4 indukciós főzőzóna
• Érintőszenzoros (+/-) kezelés
• 4 digitális fokozatkijelző
• Programozható időzítés (timer) mind a 4 

zónához
• Booster fokozat minden zónához
• HD Flexi funkció a jobboldali két zónára
• Szabályozható felvett teljesítmény - beállítható 

a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 6 
kW, 4 kW vagy 2.5 kW 

• További tulajdonságok:
• Edényfelismerés funkció
• Elektronikus gombzár (gyermekzár) 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 7,2
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 51x580x510
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

• Alaptulajdonságok:
• 58 cm széles, elől élcsiszolt kivitel
• 3 indukciós főzőzóna
• Érintőszenzoros, csúszóérintős (slider) 

kezelés
• 3 digitális fokozatkijelző
• Programozható időzítés (timer) mind 

a 3 zónához
• Booster fokozat minden zónához
• XL zóna  - 28 cm átmérőjű zóna
• Szabályozható felvett teljesítmény - beállítható 

a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 
6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW 

• További tulajdonságok:
• Edényfelismerés funkció
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• Közös maradékhő jelzés 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 7,2
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 51x580x510
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

KIS 630 LD F

Kód F093372
EAn 8007842933727

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK
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KIS 640 B

Kód F093305
EAN 8007842933055

• Alaptulajdonságok:
• 58 cm széles, négy oldalon élcsiszolt kivitel
• 4 indukciós főzőzóna
• Érintőszenzoros, csúszóérintős (slider) kezelés
• 4 digitális fokozatkijelző
• Programozható időzítés (timer) mind 

a 4 zónához
• Booster fokozat minden zónához
• Szabályozható felvett teljesítmény - beállítható 

a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 6 kW, 
4 kW vagy 2.5 kW 

• További tulajdonságok:
• Edényfelismerés funkció
• Elektronikus gombzár (gyermekzár) 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 7,2
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 51x580x510
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

INDUKCIÓS ÉS KERÁMIA FŐZŐLAPOK

KRC 641 D X

Kód F079154
EAN 8007842791549

• Alaptulajdonságok:
• 57,5 cm széles, inox keretes kivitel
• 4 db köralakú (1 bővíthető), fűtőbetétes 

főzőmező
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés, 9 fokozat
• Digitális kijelző
• Időzítő (timer) funkció 

• További tulajdonságok:
• Külön főkapcsoló, LED jelzéssel
• Maradékhő jelzés
• Gombzár (gyermekzár)
• Biztonsági kikapcsolás, fokozattól függően 

1-9 óra között 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 6,6
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 48x574x504
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

• Alaptulajdonságok:
• 59 cm széles, négyoldalon élcsiszolt kivitel
• 4 db köralakú (1 bővíthető), fűtőbetétes 

főzőmező
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés, 9 fokozat
• Digitális kijelző
• Időzítő (timer) funkció 

• További tulajdonságok:
• Külön főkapcsoló, LED jelzéssel
• Maradékhő jelzés
• Gombzár (gyermekzár)
• Biztonsági kikapcsolás, fokozattól függően  

1-9 óra között 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 6,6
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 48x590x520
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490

KRC 641 D B

Kód F079153
EAn 8007842791532

KERÁMIA FŐZŐLAPOK

KRB 640 X

Kód F083898
EAN 8007842838985

• Alaptulajdonságok:
• 57,4 cm széles, inox keretes kivitel
• 4 db köralakú fűtőbetétes főzőmező
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés, 9 fokozat
• Digitális kijelző 

• További tulajdonságok:
• Külön főkapcsoló, LED jelzéssel
• Maradékhő jelzés
• Gombzár (gyermekzár)
• Biztonsági kikapcsolás, fokozattól függően 

1-9 óra között 

• Műszaki adatok:
• Max teljesítményigény (kW): 6,7
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 48x574x504
• Beépítési méret (Szél.xMély.) mm: 560x490
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EGYENLETES HŐELOSZTÁS 
 
GYORSABB FŐZÉS 
 
KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG

GÁZFŐZŐLAPOK

“Az ételeimet sokkal gyorsabban 
szeretném elkészíteni, de úgy, 
hogy minden része tökéletesen 
megfőjön anélkül, hogy az edény 
széleinél leégne, a közepén 
pedig kiszáradna az étel. 
Ha elkészültem, a tiszítással 
se legyen gondom!"
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GÁZFŐZŐLAPOK 
TÖBB HELY, JOBB FUNKCIONALITÁS

Hotpoint kiemelkedő figyelmet fordít főzőlapjai dizájnjára. Megjelenésével tökéletesen 
illeszkedik konyhájához, legyen akár modern vagy klasszikus.

FELHAJTHATÓ RÁCSOK

A főzőlap rácsok egy csuklós rendszerrel 
vannak szerelve, így igen gyorsan és könnyen 
tisztítható a teljes felület, és a rácsok mozgatása 
is biztonságosabb. Egy egyszerű mozdulattal 
felhajthatóak függőleges pozícióba, anélkül hogy 
levennénk a főzőlapról azokat.

KIFINOMULT KEZELŐGOMBOK

Az új ergonomikus könnyen kezelhető gombok 
5 lángfokozatot biztosítanak, így könnyebben 
állíthatjuk be a kívánt hőszintet főzés közben.

A speciális gázégők használata lehetővé teszik, hogy Ön mindig ideális sütési feltételeket 
biztosítson a készítendő ételhez az optimális eredmény elérése végett.

SPECIÁLIS GÁZÉGŐK: 
SZABADSÁG ÉS PRECIZITÁS A KONYHÁBAN

KETTŐS SZABÁLYOZÁSÚ DUPLA KORONÁS GÁZÉGŐ

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.

TRIPLA 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.

• Alaptulajdonságok
• Edzett üveg felület, fekete, 59 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• 4 különálló, exkluzív kivitelű öntöttvas 

edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW

641 DD /HA(BK)

Kód F101230
EAN 8050147012307
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• Alaptulajdonságok
• Edzett üveg felület, fekete, 60 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• 3 részes, stabil, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Nemesacél kivitelű kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW

TQG 641 /HA(BK) EE

Kód F102063
EAN 8050147020630

GÁZFŐZŐLAPOK

• Alaptulajdonságok
• Edzett üveg felület, kávébarna szín, 

60 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• 3 részes, stabil, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Nemesacél kivitelű kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW

TQG 641 /HA (CF)

Kód F101194
EAN 8050147011942

• Alaptulajdonságok
• Edzett üveg felület, fehér, 60 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• 3 részes, stabil, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Nemesacél kivitelű kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW

TQG 641 /HA(WH) EE

Kód F102065
EAN 8050147020654

GÁZFŐZŐLAPOK

• Alaptulajdonságok
• Edzett üveg felület, sivatagi homok szín, 

60 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• 3 részes, stabil, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Nemesacél kivitelű kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW

TQG 641 /HA(DS)

Kód F100661
EAN 8050147006610
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GÁZFŐZŐLAPOK

• Alaptulajdonságok
• Nemesacél, 59 cm széles kivitel
• 4 gázégő, ebből 1 két lángkoronás, kettős 

szabályozással
• 5 fokozatú beállítási lehetőség
• 2 részes, felhajtható öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Inox kezelőgombok
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel
• Fúvókakészlet PB-gázhoz 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 8,85 W
• Készülékméret 

(MagxSzélxMély) (mm): 41x590x510

PKL 641 D2/IX/HA EE

Kód F101209
EAN 8050147012093

• Alaptulajdonságok
• Nemesacél, 59 cm széles kivitel
• 4 gázégő
• Elöl, kétoldalt ehelyezett kezelőgombok
• 2 részes, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Krómozott kezelőgombok
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel
• Fúvókakészlet PB-gázhoz 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 7,3 kW
• Készülékméret 

(MagxSzélxMély) (mm): 33x590x510

PCN 641 IX/HA EE

Kód F100531
EAN 8050147005316

GÁZFŐZŐLAPOK

• Alaptulajdonságok
• Rusztikus, zománcozott, antikfehér szín, 59 

cm széles kivitel
• 4 gázégő, ebből 1 három lángkoronás
• 2 részes, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Antikfehér/bronz kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel
• Fúvókakészlet PB-gázhoz 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 8,85 W
• Készülékméret 

(MagxSzélxMély) (mm): 33x590x510

PC 640T(OW) GH R /HA

Kód F082123
EAN 8007842821239

• Alaptulajdonságok
• Rusztikus, zománcozott, antracit szín, 

59 cm széles kivitel
• 4 gázégő, ebből 1 három lángkoronás
• 2 részes, öntöttvas edénytartó rács
• Vezetékes földgáz alapbeállítás
• Termoelektromos égésbiztosító gázégőnként 

• További tulajdonságok:
• Egykezes, automata szikragyújtás
• Antracit/bronz kezelőgombok
• Zománcozott kivitelű gázégő fejek
• Fix bekötésre kialakított, 1 m-es hálózati kábel
• Fúvókakészlet PB-gázhoz 

• Műszaki adatok:
• Max. összteljesítmény: 8,85 W
• Készülékméret 

(MagxSzélxMély) (mm): 33x590x510

PC 640T(AN) GH R /HA

Kód F082124
EAN 8007842821246
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MÉG A LEGMAKACSABB 
SZENNYEZŐDÉSEKET 
IS TÖKÉLETESEN 
ELTÁVOLÍTJA
 
TERMÉSZETESEN 
MEGSZÜNTETI A SZAGOKAT 
 
MAXIMÁLIS BETÖLTÉSI 
RUGALMASSÁG

MOSOGATÓGÉPEK

“Olyan mosogatógépet szeretnék, 
ami még a legmakacsabb 
szennyeződéseket is eltávolítja 
és ne kelljen foglalkoznom 
a leégett edényekkel, vagy 
a különféle, bonyoltultan 
elmosogatható evőeszközökkel 
vagy serpenyőkkel és ne 
kelljen azokat sem kézzel 
elmosogatnom."
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ÚJ HOTPOINT 
MOSOGATÓGÉP 
KIVÁLÓ TECHNOLÓGIA 
KIVÁLÓ EREDMÉNYEK

A Hotpoint új mosogatógépe 
olyan intelligens készülék, amely 
arra készült, hogy legyőzze és 
megszüntesse az edényeken lévő 
legmakacsabb szennyeződéseket 
is, és semlegesítse a kosarakban 
várakozó mosogatnivaló szagát. 
Hihetetlen teljesítményt, 
hatékonyságot és rugalmasságot 
biztosít a fejlett funkcióinak 
köszönhetően: Zónamosogatás, 
amely intenzív vízsugarakkal még 
nagyobb energiahatékonyságot 
biztosít a kiemelkedő tisztítás 
érdekében; Aktív oxigén, a Hotpoint 
megoldása a kellemetlen szagok 
megszüntetésére; valamint 
a Flexi töltet, amely ésszerűbb 
helykihasználást tesz lehetővé.
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FLEXI TÖLTET 
MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A TÉR 
KIHASZNÁLÁSÁBAN

Az új Hotpoint mosogatógépek bepakolása a Flexi töltet rendszernek 
köszönhetően rendkívül rugalmassá vált. A Hotpoint mosogatógépek kínálatában 
akár 14 terítékes készülékeket is megtalálunk. 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.

3. FIÓK 
EXTRA RUGALMAS

A harmadik kosár felülete 
2/3-ra csökkenthető, ha 

nagyméretű edényeket vagy 
talpas poharakat szeretnénk 

elhelyezni az alatta lévő 
kosárban.

LEHAJTHATÓ TÁNYÉRTARTÓ 
TÜSKÉK 
2. SZINT

Egyes modellek esetén 
a felső kosár lehajtható 
edényelválasztó ráccsal 

is  rendelkezik, hogy a 
különböző méretű poharak és 

edények is elférjenek.

LEHAJTHATÓ RÁCS  
1. SZINT

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.

ERGONOMIKUS FOGANTYÚK

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

FELHAJTHATÓ CSÉSZETARTÓ

2 vagy 4 felhajtható 
csészetartó, akár poharak 
elhelyezésére is.

ÁLLÍTHATÓ 
MAGASSÁGÚ FELSŐ 
KOSÁR

Teljes töltet esetén is 3,5 
cm-rel emelhető vagy 
süllyeszthető a kosár 
az oldalsó, hogy helyet 
biztosítson az alsó kosárban 
elhelyezett terjedelmes 
edényeknek. Továbbá a 
gördülékenyebb mozgatás 
érdekében minden 
kosár teleszkópos sínekkel 
és gördülő csapággyal 
rendelkezik.

KIHÚZHATÓ 
SERPENYŐ AKASZTÓ

Tepsik és serpenyők 
függőleges elhelyezését 
teszi lehetővé, növeli 
a stabilitást és 
minimálisra csökkenti a 
helyigényt.

EVŐESZKÖZTARTÓ TÁLCA

Néhány modell 
esetében a klasszikus 
evőeszköztartó kosár 
mellett megtalálható egy 
praktikus csúsztatható és 
kivehető evőeszköztartó tálca, 
amely még rugalmasabb 
tölthetőséget eredményez.
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IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ MOSOGATÓPROGRAMOK

KIEMELKEDŐ HIGIÉNIA

AUTOMATIKUS PROGRAMOK

SPECIÁLIS PROGRAMOK

A Hotpoint mosogatógépeiben az igényeinek megfelelően számos program közül választhat, 
így a tökéletes eredmény mindig garantált. 

FERTŐTLENTÉS
80 perc alatt, magas hőmérsékleten bármilyen edényt vagy konyhai eszközt elmos és fertőtlenít.

NORMÁL PROGRAM 
Ez a program az átlagosan szennyezett edényekhez javasolt.

GYORS PROGRAM 
Négy teríték valamint egy nagyobb és egy kisebb fazék mosogatását teszi lehetővé mindössze 
60 perc alatt.

JÓ ÉJT PROGRAM 
A Hotpoint a még csendesebb működés érdekében megalkotta a Jó éjt 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.

ÖNTISZTÍTÓ PROGRAM  
Az Öntisztító program, amelynek indítását mosogatógép tisztító használatával együttesen 
javasoljuk, 50 perc alatt teszi lehetővé a mosogatógép belsejében leggyakrabban megtelepedő 
mikroorganizmusok teljes eltávolítását és tökéletesen steril környezetet eredményez.

INTENZÍV 
Ez az energiaigényes mosogatóciklus magasabb hőmérsékleten és nyomással dolgozik, 
az erősen szennyezett edények mosogatására alkalmas.

A Flexipower motornak és a Sensor System intelligens érzékelőnek köszönhetően a mosogatógép 
teljesítménye víz- és energiafelhasználás szempontjából automatizált.

EXPRESS 30’ PROGRAM 
A gyors program, amely tökéletesen elmosogat mindössze 30 perc alatt. Kevéssé szennyezett 
edények azonnali, gyors tisztítására alkalmas.

KÍMÉLŐ PROGRAM 
Kifejezetten a törékeny, például a poharak és a kristályok mosogatására kifejlesztett alacsony 
hőfokú program.

DUOMOSOGATÁS 
A Duo Wash program eltérő típusú edények egyidejű mosogatására alkalmas. A felső kosárban 
kíméletes a poharakkal és a féltett étkészlettel, miközben az alsó kosárban található edényekre 
több energia és hatóerő összpontosil.

TRIOMOSOGATÁS 
Különböző erősség beállítását teszi lehetővé a különböző kosarakra vonatkozóan. Intenzív 
mosogatást tesz lehetővé az alsó kosárban, míg a további két szinten normál erősséget alkalmaz.

ECO 
Az a sztenderd mosogatóprogram, amelyre az energiacímkén található adatok vonatkoznak. 
Energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program. TABLETTA OPCIÓ 

A tabletta opció teszi lehetővé a multifunkciós mosogatótabletták legjobb felhasználását.

Hotpoint számos opciót kínál a kívánt eredmény 
elérése érdekében. Ezáltal a mosogatógép 
kezelése is egyszerűbb és praktikusabb.

MEGMUTATJA MIKOR INDÍTJA EL ÉS 
FEJEZI BE A MOSOGATÁST

A SPECIÁLIS OPCIÓK MINDEN TÖLTETRE

START2END VILÁGÍTÁS 
Egyes modellekben 
megtalálható a gép felső 
részébe épített indítást és 
befejezést jelző fény. 
Ez a LED világítás egy  
erős fénysugarat bocsát 
 ki a mosogatási ciklus 
megkezdésekor és a 
program befejezésekor, egy 
hangjelzéssel kiegészítve.

SZÁMOS OPCIÓ 
SOKOLDALÚ MŰKÖDÉS

ZÓNA MOSOGATÁS 
Két- illetve három szintes verzióban is elérhető, a kosarak számától függően. Ez a funkció kíváló 
mosogatási teljesítményt vagy optimális energiafelhasználást biztosít, azáltal, hogy a nagyobb 
teljesítmény a kiválasztott zónára koncentrálódik.

EXTRA SZÁRAZ OPCIÓ 
Ez a funkció a végső öblítés magasabb hőmérsékletének és a hosszabb szárítási fázisnak 
köszönhetően jobb szárítási eredményt biztosít az edényeknek.

RÖVID PROGRAM OPCIÓ 
A mosogatási eredmény kockáztatása nélkül 30%-kal csökkenti a program hosszát.

FÉLTÖLTET OPCIÓ 
Optimális tisztási eredmény és alacsonyabb energiafelhasználás mellett mosogathatjuk el 
edényeinket, mikor a gép még csak félig van tele.

AKTÍV OXIGÉN 
Egy természetes módszer a nem kívánt szagok semlegesítére mikor a szennyezett edények még 
csak gyűlnek a mosogatógépben. Aktiválja akkor, mikor a mosogatási programot csak későbbre, 
vagy akár másnapra tervezi.
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ZÓNA MOSOGATÁS 
KONCENTRÁLT TEJESÍTMÉNY A  
LEGMAKACSABB SZENNYEZŐDÉSEK ELLEN.

FLEXIPOWER MOTOR

A modern változtatható nyomású Flexipower motor lehetővé teszi az ideális víznyomás 
beállítását bármely pillanatban. 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.

Az új intenzív tisztítási technológia a mosogatás lokalizálásának újdonságát 
nyújtja, ezáltal a maximális tisztítóerőt csak ott fejti ki, ahol szükséges. 
A Zone Wash funkcióval kiválasztható, hogy melyik kosárra összpontosuljon 
a mosogatás, a tisztítandó edények és a szennyeződés jellegének 
megfelelően. Az intenzív program esetében a kiválasztott zóna extra 
intenzív mosogatásban részesül, amely maximális tisztítóerőt fejti 
ki és 30 %-al hatékonyabb mint a teljes töltet intenzív ciklusa. A normál 
program esetén normál intenzitású zóna mosogatás megy végbe, amely 
kevesebb edény esetén ideális, így a fogyasztása is 25%-al alacsonyabb 
a teljes töltetű programénál.

ÚJ 3 SZÓRÓFEJES HIDRAULIKUS 
RENDSZER

Az új hidraulikus rendszernek köszönhetően 
a Zone Wash technológia lehetővé teszi, hogy 
a kiválasztott mosogatási zónára irányuljon 
a maximális tisztítóerő. A 3 fúvóka egymástól 
függetlenül irányítható, 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.
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AKTÍV OXIGÉN 
KELLEMETLEN SZAGOK TERMÉSZETES 
SEMLEGESÍTÉSE

A Hotpoint innováció lehetővé teszi, hogy a mosogatógépet már ma bepakolja 
és a mosogatást csak másnap indítsa el, de ne kelljen aggódnia a zavaró 
ételszagok miatt. 
Az exkluzív Aktív Oxigén technológia, melyet a Hotpoint nemzetközileg 
szabadalmaztatott, teljesen természetes módon szünteti meg a szagokat.

A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Az aktív oxigén funkció beindítható az opciós gomb néhány másodpercig tartó lenyomásával. 
Ez aktiválja az oxigén molekulák kibocsátását. Minden alkalommal, mikor a mosogatógép 
ajtaja nyitva van a funkció készenléti állapotba kapcsol, és újra aktiválja magát, ha az ajtót 
visszazártuk. A deaktiváláshoz csupán nyomjuk meg újra a funkció gombját. A rendszer 
automatikusan kikapcsol 24 óra elteltével, vagy ha beindítunk egy ciklust.

AZ AKTÍV OXIGÉN MŰKÖDÉSE

A készülék aktív oxigénmolekulákat használ a kellemetlen szagok semlegesítésére. 
A rendszer nem igényel utántöltést vagy karbantartást. 

4-BŐL 3 EMBER ELŐNYBEN RÉSZESÍTI AZ AKTÍV OXIGÉN RENDSZERREL FELSZERELT 
MOSOGATÓGÉPET*

Az elvégzett tesztek igazolták, hogy 
az aktív oxigén eltávolítja a kellemetlen 
szagokat.

* A teszteredményeket a bolognai székhelyű 
olasz Nemzeti Kutatási Tanács Biometrológiai 
Intézete tanúsította.

(INDICE GRADEVOLEZZA DELL’ODORE)

-4 -2,6 O +4

Hagyományos Mosogatógép 
aktív oxigénnel

HEDONIC TONE

Rendkívűl kellemetlen Rendkívül kel-
lemes

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• A+++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 11 program
• Turbo Dry technológia
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköz tálca
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 8 lehajtható tányértartó sor edény & serpenyő 

tartóval az alsó kosárban
• Külön választható evőeszköztartó kosár 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,83 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal, Auto gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 30 perces program
• Duo mosogatás
• Jó éjszakát csendes program
• Fertőtlenítő program, beáztatás
• Öntisztító program 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Active Oxigén funkció
• Extra szárítás funkció
• Zóna mosogatás funkció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 235
• Éves vízfogyasztás (liter/év): 2520
• Zajszint (dBA): 42

LTF 11H132 O EU

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• A+++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 11 program
• Turbo Dry technológia
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköz tálca
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,83 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal, Auto gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 30 perces program
• Duo mosogatás
• Jó éjszakát csendes program
• Fertőtlenítő program, beáztatás
• Öntisztító program 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Extra szárítás funkció
• Rövid program opció
• Zóna mosogatás funkció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 237
• Éves vízfogyasztás (liter/év): 2520
• Zajszint (dBA): 42

LTF 11M132 C EU
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Kód F082891
EAN 8007842828917

Kód F083119
EAN 8007842831191

BEÉPÍTHETŐ 60 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK
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BEÉPÍTHETŐ 60 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• A++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 11 program
• Szennyezettség érzékelő az auto 

programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköz tálca
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 8 lehajtható tányértartó sor edény & serpenyő 

tartóval az alsó kosárban
• Külön választhatő evőeszköztartó kosár 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal, Auto gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 30 perces program
• Duo mosogatás
• Jó éjszakát csendes program
• Fertőtlenítő program, beáztatás
• Öntisztító program 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Extra szárítás funkció
• Rövid program opció
• Zóna mosogatás funkció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 265
• Éves vízfogyasztás (liter/év): 2520
• Zajszint (dBA): 41

LTF 11H121 EU

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• A++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 11 program
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköz tálca
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal, Auto gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 30 perces program
• Gyors program
• Duo mosogatás
• Jó éjszakát csendes program
• Fertőtlenítő program, beáztatás
• Öntisztító program 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Extra szárítás funkció
• Rövid program opció
• Zóna mosogatás funkció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):  265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):  2520
• Zajszint (dBA): 41

ELTF 11M121 C EU

BEÉPÍTHETŐ 60 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK
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Kód F082871
EAN 8007842828719

Kód F082884
EAN 8007842828849

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• A++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 6 program
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal program
• Kímélő üvegprogram
• Express 40 perces program
• Előmosogatás 

• További tulajdonságok:
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):  265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):  2520
• Zajszint (dBA):  44

ELTB 6M124 EU

• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés, érintésvezérelt 

kezelőfelület
• A++ energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 14 teríték, 8 program
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban
• Maradékidő kijelző 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal program
• Gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 30 perces program
• Duo mosogatás
• Beáztatás 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-24 óra)
• Rövid program
• Extra szárítás funkció
• Zóna mosogatás funkció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 266
• Éves vízfogyasztás (liter/év): 2520
• Zajszint (dBA): 41

LLD 8M121 X EU
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Kód F082896
EAN 8007842828962

Kód F083034
EAN 8007842830347

84 85

M
os

og
at

óg
ép

ek



BEÉPÍTHETŐ 45 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK 
NAGY TELJESÍTMÉNY KIS HELYIGÉNY

Ha Önnek csak kevés hely áll rendelkezésére, de ragaszkodik a kíváló teljesítményhez 
Önnek a Hotpoint a 45 cm-es mosogatógépre van szüksége. Teljesen integrált és külső 
vezérlőpaneles kivitelben is elérhető 10 terítékes kapactitással.

FLEXIPOWER INVERTER MOTOR

A Flexipower motor alacsony zajszint mellett kiváló hatékonysággal működik. Az inverter 
technológia gondoskodik az optimális mosogatás folyamatos fenntartásáról, szabályozza 
az ideális víznyomást és motorteljesítményt a mosogatási programnak megfelelően. 
A több mágnesnek köszönhetően mára még jobb a motor teljesítménye, a mosogatóerő 
szabályzása pedig gördülékenyebbé és folyamatosság vált.

FLEXITÖLTET

Az új Hotpoint mosogatógépek bepakolása a Flexiload rendszernek köszönhetően rendkívül 
rugalmassá vált, amely a még nagyobb töltet rugalmasság és az edények megfelelőbb 
elrendezése miatt újult meg.

ENERGY CLASS A++

A Hotpoint A++ energiabesorolású mosogatógépei magas teljesítményt produkálnak kevesebb víz és 
energiafelhasználással. 

3. EVŐESZKÖZTARTÓ TÁLCA

A mozdítható és kivehetó evőeszköztálca 
segítségével még több edényt helyezhetünk el 
az alsó illetve felső kosárban.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ FELSŐ KOSÁR

A felső kosár állíthatóságának köszönhetően, 
az alsó kosárban könnyen elférnek akár a 
nagyobb edények is.

KÉTÁLLÁSÚ CSÉSZETARTÓ

A kétállású csészetartók segítik a víz 
könnnyebb áralmlását.

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

Az ergonomikus fogantyúk megkönnyítik 
a kosarak megfogását és kihúzását.

SERPENYŐ TARTÓ

A tepsiket és serpenyőket állítva célszerű 
elhelyezni az alsó kosárban, a cseppmentes 
száradás, és jobb helykihasználás érdekében.

LEHAJTHATÓ TÁNYÉRTARTÓ

Egyes modellek esetén az alsó kosárban 
lehajtható tányérsokat helyeztünk el, hogy 
a különböző méretű edények is könnyen 
elférhessenek.

PROGRAMOK, OPCIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Automatikus és manuális programok széles választéka érhető el a Hotpoint mosogatógépekben, 
melyek minden igényt kielégítenek: a rászáradt vagy normál mértékben szennyezett 
edényekhez, a törékeny poharakhoz, mosogathatunk akár éjjel is csendes programmal, de 
választhatjuk az idő és energiatakarékos programot is. A speciális opciók által késleltethetjük 
a program indulását akár 12 órával, féltöltettel is mosogathatunk kiválasztva a megpakolt 
kosarat, illetve az optimális eredmény elérése érdekében használhatunk multitablettát is.
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• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés
• "A+" energiaosztály, "A" tisztítóhatás, "A" 

szárítóhatás
• 10 teríték
• 10 literes vízfogyasztás
• 6 program
• Só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• Fix tányértartó sor az alsó kosárban
• Elektronikusan állítható vízlágyító rendszer 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (10 liter/0,83 kWh/130 perc)
• Intenzív program
• Normal program
• Féltöltet program
• Express 40 perces program
• Beáztatás 

• További tulajdonságok:
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):  237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):  2800
• Zajszint (dBA):  49

LSTB 6B019 EU

• Alaptulajdonságok:
• Forgatógombos programválasztás
• "A+" energiaosztály, "A" tisztítóhatás, "A" 

szárítóhatás
• 10 teríték
• 9 literes vízfogyasztás
• 7 program
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Sóhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 2 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban
• Elektronikusan állítható vízlágyító rendszer 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,83 kWh/180 perc)
• Auto Intenzív program
• Auto Normal program
• Féltöltet program
• Kímélő üvegprogram
• Express 40 perces program
• Beáztatás 

• További tulajdonságok:
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 237
• Éves vízfogyasztás (liter/év): 2520
• Zajszint (dBA): 46

LSPB 7M116 X EU
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Kód F086887
EAN 8007842868876

Kód F086823
EAN 8007842868234

BEÉPÍTHETŐ 45 CM-ES MOSOGATÓGÉPEKBEÉPÍTHETŐ 45 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK
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• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés
• "A++" energiaosztály, 9 l vízfogyasztás
• 10 teríték, 9 program
• Szennyezettség érzékelő az auto programoknál
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköztartó tálca
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• 2 lehajtható tányértartó sor edény & serpenyő 

tartóval az alsó kosárban
• Működés jelző fény 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (9 liter/0,74 kWh/180 perc)
• Auto Intenzív, Auto normal program
• Gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 25 perces program
• Jó éjszakát csendes program
• Beáztatás
• Ultra intenzív 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Féltöltet opció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):  211
• Éves vízfogyasztás (liter/év):  2520
• Zajszint (dBA):  44

LSTF 9H124 CL EU

Kód F086822
EAN 8007842868227
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• Alaptulajdonságok:
• Elektronikus vezérlés
• A+ energiaosztály, 10 l vízfogyasztás
• 10 teríték, 7 program
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó a felső 

kosárban
• Állítható magasságú felső kosár
• Fix tányértartó sor az alsó kosárban 

• Mosogatóprogramok:
• Eco referenciaprogram (10 liter/0,83 kWh/130 perc)
• Intenzív program
• Normal program
• Gyors program
• Kímélő üvegprogram
• Express 25 perces program
• Beáztatás 

• További tulajdonságok:
• Késleltetett indítás (1-12 óra)
• Féltöltet opció
• Multitabletta használat
• AquaStop vízvédelem 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):  237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):  2800
• Zajszint (dBA):  49

LSTF 7B019 EU

Kód F086868
EAN 8007842868685
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AZ ÉTELEK OLYAN 
FRISSEK,MINT AZ ELSŐ 
NAPON
 
LÉGÁRAMLÁS A HŰTŐ 
MINDEN RÉSZÉBEN 
 
 
NO FROST A 
FAGYASZTÓBAN

HŰTŐK 
ÉS FAGYASZTÓK

“Gyakran történik velem, hogy 
nem fogyasztom el az ételt 
rögtön a vásárlás napján, így 
szeretném ha annak az eredeti 
íze és állaga még napokig 
megmaradna.”
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ÚJ HOTPOINT HŰTŐK 
ÉS FAGYASZTÓK 
A FRISSESSÉG 
EREDETE

A Hotpoint hűtőkben mind a 
friss, mind a fagyasztott ételek 
hosszabb ideig őrzik meg tökéletes 
állapotukat. A hűtő-fagyasztó 
termékcsalád a Hotpoint Aktív Oxigén 
2.0 technológiával rendelkezik, 
amely olyan frissen tartja az ételt, 
amilyen friss az a legelső napon volt, 
mivel tisztíja a levegőt és csökkenti 
a baktériumok elszaporodását. 
A No frost rendszer és a hűtő 
légkeringtetésének kombinációjának 
köszönhetően hosszan tartó 
frissesség garantálható.

 · Active Oxygen 2.0
 · AIR légkeringtetési technológia
 · No Frost
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AKTÍV OXYGÉN 2.0. 
AZ ÉTELEK OLYAN FRISSEK AKÁR AZ ELSŐ 
NAPON

A Sereco-Biotest által kiadott Iso 9001: 2001 tanusítvány garantálja.
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Tesztelte a milánói egyetem, a Materiali e Ingegneria chimica del politecnico di Milano kémia tanszéke.
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A TECHNOLÓGIA AMI AKTÍV OXIGÉN MOLEKULÁKAT TERMEL.

Az egészség és a jó közérzet egyik alapeleme az ételek körültekintő 
tárolása. Ezért az új Hotpoint hűtőgépek az innovatív Aktív Oxigén 2.0 
szerkezettel rendelkeznek, 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.

GARANTÁLT HATÉKONYSÁG, TESZTELT EREDMÉNYEK.

Az aktív oxigén molekulák automatikus kiengedésével az ételek hosszabb ideig frissek 
maradnak, csökkentjük a hűtőtérben a baktériumok kialakulását és a kellemetlen szagokat.

EREDMÉNYEK

 · Lassítja a mikroorganizmusok növekedését
 · Csökkenti kellemetlen szagokat

 · Ételek megtartják eredeti színüket
 · Ételek megtartják eredeti állagukat

BAKTÉRIUM VÉDELEM

KELLEMETLEN SZAGOK REDUKÁLÁSA

ENERGIATAKARÉKOS, EGYSZERŰ MŰKÖDÉS

Aktív Oxigén 2.0 technológia maximális energiahatékonyságot biztosít, mivel nincs szükség plusz 
energiára vagy karbantartásra.
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AIR TECHNOLÓGIA 
TÖKÉLETES LÉGKERINGTETÉS

Az 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.

A kompakt design maximális 
teljesítményt kínál 
minimális helyigénnyel és 
maximálisan csendes működéssel.

FAGYASZTÓ NO FROST 
RENDSZERREL.

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..

NO FROST 
JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓ  
A HOSSZABB KONZERVÁLÁS ÉRDEKÉBEN

Tökéletes ventilátorteljesítmény a fagy 
kialakuklásának megelőzésére.

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.
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Hotpoint új fejlesztésű kijelzője gyors és egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. A hűtő 
tetején elhelyezett könnyen láthatő és ergonómikus kijelző világosan mutatja számunkra 
az elérhető funkciókat.

ÚJ KIJELZŐ: 
FUNKCIÓNÁLIS DIZÁJN

GYORSHŰTÉS

A gyorshűtés funkció segítségével- a ventillátor intelligens vezérlésének köszönhetően -  
a hűtőtér hőmérséklete rövid idő 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.

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓ

A gyors fagyasztás funkció használatakor a fagyasztó belső hőmérséklete lecsökken és 
így rekordidő alatt készíthetünk jeget, vagy fagyaszthatunk le az ételeket. A fagyasztás végeztével 
a hőmérséklet visszaáll a korábban beállított szintre.

VAKÁCIÓ ÜZEMMÓD

Az otthontól való hosszabb távollét esetén a vakáció üzemmód 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.

ACTIVE OXYGEN 2.0

Közvetlenül a kijelzőről irányíthatja az Active oxygen 2.0 funkciót, a kijelző világít, mikor a funkció 
be van kapcsolva.

KIJELZŐRŐL IRÁNYÍTHATÓ FUNKCIÓK:

Az ezüst profillal kiegészített edzett üveg 
polcok elegáns megjelenést biztosítanak 
a hűtőtérben.

Tökéletes láthatóság a teljes hűtőtérben a 
felső részen elhelyezett LED világításnak 
köszönhetően.

Az Aktív Oxigén 2.0 a hűtő tetején lévő 
ventilátorban található.

BELSŐ LED VILÁGÍTÁS

AKTÍV OXIGÉN 2.0

ÜVEGPOLCOK

PALACK TARTÓ

A rendkívűl erős króm széllel ellátott polc 
5 üveg tárolására alkalmas.

Erős átlátszó műanyagból készült ajtó 
rekeszekben jól láthatóak a gyakran használt 
élelmiszerek.

A Food Care Zone innovatív, speciálisan a 
hal és a hús tárolására kifejlesztett rekesz 
használatával ezek az élelmiszerek a legjobb 
megőrzésben részesülnek. A biztonságos 
kiolvasztáshoz is ideális hely, mivel segít 
megtartani az éltel eredeti állagát, és megvéd 
a pusztiító mikroorganizmusoktól is.

A teljesen kiszedhető 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. 

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.

Tágasabb, egy hagyományos fióknál kétszer nagyobb. Ideális bármely méretű étel tárolására.

FOOD CARE ZONE REKESZ  
BIZTONSÁGOS KIOLVASZTÁS

FRESH ZONE FIÓK

AJTÓ REKESZEK

ANTIBAKTERIÁLIS TÖMÍTÉSEK

FAGYASZTÓ FIÓK
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ÚJ EGYAJTÓS HŰTŐ 
ÉS FAGYASZTÓ

A Hotpoint piacra dobta új egyajtós 
hűtő- és fagyasztószekrényét, 
amelyek tökéletes párost alkotnak. 
Az egyajtós hűtő- és 
fagyasztószekrények használhatóak 
külön-külön, de felállíthatók egymás 
mellett, egyetlen, tökéletesen 
illeszkedő rendszert alkotva, 
amelyben a két készülék tökéletes 
szimmetriát teremt. a Hotpoint kíváló 
teljesítményt ért el a hűtőtérben 
a levegő optimális keringtetésével, 
és ideális tárolást biztosít 
a fagyasztott élelmiszernek is.

 · Air légkeringtetési technológia
 · No-Frost rendszer
 · Freezing Care
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A 180 cm magas egy ajtós hűtő- és fagyasztószekrénye 
tökéletes párost alkotnak. Használhatóak külön-külön, 
de felállíthatók egymás mellett, egyetlen, tökéletesen 
illeszkedő rendszert alkotva, amelyben a két készülék 
tökéletes szimmetriát teremt. A beépített hűtő-fagyasztó 
lehetővé teszi az ételek jól szervezett tárolását, ami 
a belső kialakításnak köszönhető, amely tökéletesen 
összehangolja a hűtőt és a fagyasztót, rendkívül 
rugalmasan alakítható, és hatalmas belső teret biztosít.

A TÖKÉLETES PÁROS  
EGYAJTÓS HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

KIJELZŐ

A fagyasztó külső, és a hűtő belső elektronikus kijelzője könnyű és 
gördülékeny kezelhetőséget biztosít minden funkció eléréséhez.

LED VILÁGÍTÁS

Az új LED világítási rendszer, ami mind a hűtőben mind a fagyasztóban 
is megtalálható, erősebb fényt, így tökéletes láthatóságot biztosít. 
Energiafogyasztás terén is előnyösebb, mivel 15-ször kevesebbet 
fogyaszt mint egy izzó.

FIÓKOK

A nagy és különböző méretű fiókok az ételek jól szervezett tárolását 
teszik lehetővé.

ENERGIATAKARÉKOS

Az új 1 ajtós hűtő és fagyasztó A+-os 
energiabesorolást kapott.

AJTÓ REKESZEK

A masszív átlátszó ajtórekeszek könnyen hozzáférhetővé teszik a 
leggyakrabban használt élelmiszereket.

ANTIBAKTERIÁLIS TÖMÍTÉSEK

Az innovatív penésztaszító és antibakteriális tömítések még a hűtő 
legkülső részei esetében is természetes védelmet biztosítanak.

FRISSENTARTÓ FIÓK

Zöldségek és gyümölcsök frissentartására kialakított fiók teljesen 
kihúzható az új ajtó dizájnak köszönhetően.

102 103

H
űt

ős
ze

kr
én

ye
k 

és
 fa

gy
as

zt
ók

(B
eé

pí
th

et
ő)



min.50 mm

min.555

540
550

19
35

70
3,

5

60
61

6,
2

56
,3

27

560 +10
+019

40
0

+1
0

19
35

27
184

11
70

,5

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• NoFrost - jegesedésmentes működés 

a fagyasztótérben
• Digitális hőmérséklet-beállítás 2-8 C, 

ill -16-24 C-fok között 
• 231 liter hasznos hűtőtérfogat
• 63 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• Active Oxygen (O3) generátor: antibakteriális 

védelem, szagtalanító hatás a hűtőtérben
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció 

(aut. kikapcsolás)
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtő- és fagyasztótér ajtó jelzés
• Hibajelzés: feszültségkimaradás, 

hőmérséklet-figyelmeztetés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 4 biztonsági üvegpolc a hűtőtérben
• 1 zöldségtartó, 1 frissentartó rekesz
• 1 palacktartós, 3 normál ajtópolc
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 335
• Zajszint dB(A): 38
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1940x560x555

BCB 80201 AA F C O3

EAN 8050147002292     
Kód 859991002290
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• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• NoFrost - jegesedésmentes működés a 

fagyasztótérben
• Digitális hőmérséklet-beállítás 2-8 C, 

ill -16-24 C-fok között 
• 233 liter hasznos hűtőtérfogat
• 63 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció 

(aut. kikapcsolás)
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtő- és fagyasztótér ajtó jelzés
• Hibajelzés: feszültségkimaradás, 

hőmérséklet-figyelmeztetés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható 

ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 4 biztonsági üvegpolc
• 1 inox palacktartó a hűtőtérben
• 1 zöldségtartó, 1 frissentartó rekesz
• 1 palacktartós, 3 normál ajtópolc
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 336
• Zajszint dB(A): 38
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1940x560x555

EAN 8007842967807    

BCB 8020 AA F C

Kód F096780

BEÉPÍHETŐ ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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EAN 8007842959055

EAN 8007842967814

• Alaptulajdonságok:
• A++ energiaosztály
• Less Frost technológia a fagyasztóban
• Active Oxygen technológia: antibakteriális 

védelem és szagtalanítóhatás a hűtőtérben
• Digitális hőmérséklet-beállítás 2-8 C, 

ill -16-24 C-fok között 
• 189 liter hasznos hűtőtérfogat
• 80 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• Gyorsfagyasztás funkció (aut. kikapcsolás)
• Vakáció üzemmód
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtőtér ajtó jelzés
• Hibajelzés: feszültségkimaradás, 

hőmérséklet-figyelmeztetés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 3 biztonsági üvegpolc a hűtőtérben 

+ 1 db inox palacktartó
• 1 zöldségtartó, 1 frissentartó rekesz
• 1 palacktartós, 2 normál ajtópolc
• 1 normál, 1 nagyméretű, 1 pizztartó 

fagyasztófiók
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 251
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x560

BEÉPÍHETŐ ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Alaptulajdonságok:
• A++ energiaosztály
• NoFrost- jegesedésmentes működés 

a fagyasztótérben
• Digitális hőmérséklet-beállítás 2-8 C, 

ill -16-24 C-fok között 
• 197 liter hasznos hűtőtérfogat
• 63 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• Gyorsfagyasztás funkció (aut. kikapcsolás)
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtő- és fagyasztótér ajtó jelzés
• Hibajelzés: feszültségkimaradás, 

hőmérséklet-figyelmeztetés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 4 biztonsági üvegpolc, 1 inox palacktartó 

a hűtőtérben
• 1 zöldségtartó, 1 frissentartó rekesz
• 1 palacktartós, 3 normál ajtópolc
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 250
• Zajszint dB(A): 38
• Beépítési méretek
• (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x560

BCB 7030 AAA F C
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BEÉPÍHETŐ ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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• Alaptulajdonságok:
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia a fagyasztóban
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• LED-es hőmérséklet-jelzés, 5+1 fokozatban
• 275 liter hasznos össztérfogat 
• 195 liter hasznos hűtőtérfogat
• 80 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Kézi leolvasztás a fagyasztótérben 

• További tulajdonságok:
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 5 biztonsági üvegpolc, 1 inox palacktartó 

a hűtőtérben
• 1 nagyméretű zöldségtartó
• 1 palacktartós, 2 normál ajtópolc
• 1 nagyméretű 1 normál fagyasztófiók, 

1 pizzarekesz
• Tojástartó, jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 235
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x560

EAN 8007842959000
Kód F095900
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Kód F095899
EAN 8007842958997

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia a fagyasztóban
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• LED-es hőmérséklet-jelzés, 5+1 fokozatban
• 275 liter hasznos össztérfogat 
• 195 liter hasznos hűtőtérfogat
• 80 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Kézi leolvasztás a fagyasztótérben 

• További tulajdonságok:
• Belső ventilátor a hűtőtérben
• Gyorshűtés funkció (aut. kikapcsolás)
• LED-es hűtővilágítás
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 5 biztonsági üvegpolc, 1 inox palacktartó 

a hűtőtérben
• 1 nagyméretű zöldségtartó
• 1 palacktartós, 2 normál ajtópolc
• 1 nagyméretű, 1 normál fagyasztófiók, 

1 pizzarekesz
• Tojástartó, jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 299
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x560

BEÉPÍHETŐ FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőrmérséklet beállítás
• 222 liter össztérfogat 
• 178 liter hasznos hűtőtérfogat
• 42 liter *(***) hasznos fagyasztótérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Kézi leolvasztás a fagyasztótérben 

• További tulajdonságok:
• LED-izzós hűtőtér világítás
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• Csúszópántos beszerelés 

• Felszereltség:
• 4 tárolópolc a hűtőtérben
• 1 nagyméretű zöldségtartó
• 3 ajtópolc
• 1 polc a fagyasztótérben
• Jégkockatartó, tojástartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 252
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek
• (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1443x560x550

BD 2422/HA

EAN 8007842597707
Kód F059770
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• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Elektronikus vezérlés
• LED-es hőmérséklet-jelzés
• 319 liter össztérfogat 
• 318 liter hasznos hűtőtérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• Belső ventilátor 
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás 

• Felszereltség:
• 6 biztonsági üvegpolc 
• Palacktartó polc
• 2 átlátszó zöldségtartó
• 5 ajtópolc 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 147
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555
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Kód F100923

SB 1801 AA

EAN 8050147009239

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK
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• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Elektronikus hőmérsékletbeállítás, 

LED-kijelzés
• 192 liter össztérfogat 
• 173 liter hasznos hűtőtérfogat
• 18 liter hasznos fagyasztótérfogat *(***)
• 2 kg/24 óra fagyasztókapacitás
• Min. 12 óra tartási idő hiba esetén
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás 

• Felszereltség:
• 4 üveg hűtőtérpolc
• 1 zöldségtartó
• 4 ajtópolc
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 218
• Zajszint dB(A): 36
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1225x560x550

SZ 12 A1 D/HA

EAN 8007842937022
Kód F093702

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Elektronikus hőmérsékletbeállítás, 

LED kijelzés
• 211 liter össztérfogat 
• 210 liter hasznos hűtőtérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás 

• További tulajdonságok:
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás
• 2,4 m-es hálózati kábel 

• Felszereltség:
• 5 üveg hűtőtérpolc 
• 1 zöldségtartó
• 4 ajtópolc 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 132
• Zajszint dB(A): 35
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1225x560x550
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EAN 8007842937015

S 12 A1 D/HA

Kód F093701

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• NoFrost működési mód
• Elektronikus vezérlés, -16...-24°C között 

állítható hőmérséklet
• LED-es hőmérséklet-jelzés + piktogramos kijelzés
• 241 liter össztérfogat 
• 210 liter hasznos fagyasztótérfogat 

• További tulajdonságok:
• Gyorsfagyasztás, automatikus kikapcsolással 

(48 óra)
• Freeze Control funkció
• Hibajelzés: nyitott ajtó, hőmérséklet-

emelkedés, hosszabb idejű 
feszültségkimaradás, kikapcsolható 
figyelmeztető hangjelzés

• Belső világítás
• Megfordítható ajtónyitási irány 

• Felszereltség:
• 2 lehajtható ajtós fagyasztórekesz
• 6 db átlátszó fagyasztófiók, köztük XXL-

méretű és pizzatartós
• Jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 308
• Zajszint dB(A): 39
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

EAN 8050147008256

BF 1801 E F AA

Kód F100825
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• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérsékletbeállítás, 

4 fokozat + kikapcsolás
• 105 liter hasznos térfogat
• 91 liter *(***) hasznos térfogat 

• További tulajdonságok:
• Zöld működésjelző fény
• Piros, hibajelzőfény
• Állítható lábak
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás 

• Felszereltség:
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• 1 jégkockatartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 185
• Zajszint dB(A): 38
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x600x550

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérsékletbeállítás
• 190 liter hasznos térfogat
• 150 liter hasznos térfogat
• Automatikus leolvasztás   

• További tulajdonságok:
• 4 láb 

• Felszereltség:
• 2 saláta (zöldség) tartó
• 1 hús/felvágott doboz
• 2 palacktartó, 2 műanyagdoboz az alsó fiókban
• Tojástartó, vajtartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 120,45
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 835x900x547

BFS 1222.1

EAN 8007842838343
Kód F083834

718   3

min.
550

±

838-888

min.
900

344

898

898   2±

12

344

120-150

835-885

505
43

548   2±

EAN 8007842504934

BDR 190 AAI/HA

Kód F050493

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK c

• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérsékletbeállítás, 

4 fokozat + kikapcsolás
• 148 liter hasznos térfogat
• 146 liter hasznos térfogat
• Automatikus leolvasztás   

• További tulajdonságok:
• LED-izzós hűtőtérvilágítás
• Állítható lábak
• Jobboldali ajtószerelés, megfordítható ajtónyitás 

• Felszereltség:
• 2 biztonsági üvegpolc
• 2 zöldségtartó, felül 1-1 üveg félpolc
• 1 italtartós és 1 fedeles ajtópolc
• Tojástartó 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 118
• Zajszint dB(A): 37
• Beépítési méretek 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x600x550
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Kód F078381 

BTS 1622/HA

EAN 8007842783810

110 111

H
űt

ős
ze

kr
én

ye
k 

és
 fa

gy
as

zt
ók

(B
eé

pí
th

et
ő)



HOTPOINT 
HŰTŐK ÉS 
FAGYASZTÓK
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A NO-FROST RENDSZER FEJLŐDÉSE

A Hotpoint kombinált hűtő-fagyasztói és a No-Frost kétajtós típusok optimális feltételeket 
teremtenek az ételek minőségének hosszú távú megőrzéséhez. Mindez az új Air Tech 
Evolution hűtési technológiának köszönhető, amely biztosítja, hogy a hűtőbe helyezett étel 
kétszer hosszabb ideig friss maradjon. Ezenkívül az oxigénmolekula kibocsátó eszköznek 
köszönhetően az ételek pont olyan frissek maradnak, mint az első napon. Így nem kell 
élelmiszert kidobni. 

HI-DEFENCE TÖMÍTÉSEK: 
FOOD PROTECTED FROM EXTERNAL AGENTS.

A penésztaszító és antibakteriális innovatív Hi-Defence tömítések a hűtőszekrény legkülsőbb részeinek védelmét 
is biztosítják, és még hosszabb ideig garantálják a tömítések épségét.

LÉGTECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE. 
MEGHOSSZABBÍTJA AZ ÉLELMISZEREK 
ÉLETTARTAMÁT JEGESEDÉS NÉLKÜL 
 

Az új No Frost Air Tech Evolution 
technnológia egy olyan hűtési rendszer, 
amely meghosszabbítja az élelmiszerek 
eltarthatóságát.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

Az automatikus leolvasztás megakadályozza 
a fagyasztótérben és a hűtőtérben a 
jégképződést, így biztosítva a készülék 
működését és meghosszabbított élettartamát.

 

ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLET.

A hőmérséklet állandó értéken tartása és 
a hűtőszekrény belsejében megvalósuló 
tökéletes légáramlás garantálja minden 
élelmiszer optimális eltarthatóságát és 
az eredeti állapot hosszabb ideig való 
megőrzését.

40%-KAL GYORSABB HŐMÉRSÉKLET 
VISSZAÁLLÍTÁS

Egy hagyományos alulfagyasztós készülékhez 
viszonyítva a No Frost rendszer 40%-kal 
gyosrabban állítja vissza a hőmérsékletet 
a beállított értékekre, így biztosítva az 
élelmiszerek maximális frissességét.

ACTIVE OXIGEN. 
AZ ÉTELEK OLYAN FRISSEK, MINT AZ ELSŐ NAPON.

Az élelmiszerek frissessége gondos tárolás mellett is romlik. Az új Hotpoint 
hűtőgépekben ezért található meg az innovatív Active Oxigen szerkezet, ami képes 
azt szimulálni, ahogy az oxigén molekulák aktív oxigén formájában egyesülnek 
a természetben. Ezáltal tisztul a levegő, ami természetes módon lassítja az élelmiszerek 
romlását. Az aktív oxigén molekulák automatikus felszabadulásának hála, a forradalmi 
technológia hosszabb ideig garantálja az élelmiszerek frissességét, továbbá csökkenti 
a baktériumok és szagok képződését.

A+++, A++ and A+: 
A LEGNAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS.

Az A+ energiaosztályú típusok az A osztályhoz képest 20%-kal kevesebb energiát használnak fel, 
míg az A++ energiosztályú Hotpoint hűtőszekrények akár 40%-kal kevesebb áramot fogyaszthatnak 
az A osztályhoz képest. Az A+++ osztály típusainál 60%-os is lehet az energiamegtakarítás az A osztály 
fogyasztásához viszonyítva.
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FRANCIA AJTÓS 
ÉS AMERIKAI 
RENDSZERŰ, 90 CM-
ES HŰTŐSZEKRÉNYEK 
EXTRA FRISSESSÉG, 
EXTRA KAPACITÁS
„Olyan hűtőre van szükségem, 
amely rengeteg helyet biztosít, 
ahol nagy mennyiségű friss és 
fagyasztott étel tárolható.”

A Hotpoint francia ajtós és amerikai 
rendszerű típusokat kínál azok 
számára, akik a család nagy 
mennyiségű élelmiszereinek 
tárolására alkalmas hűtőt keresnek. 
A maximális kapacitásnak és az ételek 
tartós megőrzését biztosító innovatív 
technológiának köszönhetően ezek 
a hűtők felbecsülhetetlen segítséget 
jelentenek a nagy mennyiségű 
élelmiszer rendezett tárolásához, 
és lehetővé teszik, hogy az ételek 
eredeti frissessége hosszú időn át 
megmaradjon.

 · Maximális kapacitás
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NÉGYAJTÓS QUADRIO HŰTŐSZEKRÉNYEK 
EXTRA NAGY KAPACITÁS

*a normál no-frost hűtőkhöz képest 50%-kal nagyobb.

570 literes kapacitásával a francia ajtós hűtő az ideális hűtő azok számára, akik rengeteg 
helyet igényelnek az ételek tárolásához, ugyanakkor hosszú időn át szeretnék az ételeket úgy 
tárolni, hogy megmaradjon tápértékük és nedvességtartalmuk. Az innovatív Double Frost Hi-
Humidity rendszer csodákra képes az étel frissességének és állagának tökéletes megőrzése 
terén. Az elegáns forma, a rozsdamentes acél és fekete külső – típustól függően – maximális 
használhatósággal tárul, és olyan technológiát rejt, mint például az elektronikus szabályozás, 
a szuper fagyasztás és szuper hűtés funkciók, valamint a nyitva hagyott ajtó riasztás. Modern 
stílus, praktikusság és teljesítmény ... mindez egy energiatakarékos A+ osztályú hűtőben.

KETTŐS NO FROST

A két hűtőrendszer egymástól függetlenül 
működik a hűtőben és a fagyasztóban, 
folyamatosan biztosítva a két eltérő 
hőmérsékletet, és megakadályozzák, hogy a 
szagok az egyik részből a másikba terjedjenek.

HI-HUMIDITY

Ez a technológia újrahasznosítja a 
párologtatón képződő vízpárát, ami lehetővé 
teszi akár a 80%-os* páratartalom megőrzését 
is a hűtő belsejében: ez az ideális szint az 
ételek kiszáradásának a megakadályozásához, 
és így azok még hosszabb ideig frissek 
maradhatnak.

NÉGY AJTÓS QUADRIO HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Energiaosztály: A+
• Bruttó/nettó térfogat (l): 570/542
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 425/422
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 145/120
• Hűtőtér két külön nyitható ajtóval
• Mélyhűtőtér két különálló fiókkal
• Energiafogyasztás (kWh/év): 405
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 15
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: ST
• Zajkibocsátás: 45 dB(A)
• Digitális kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 2 üvegpolc 
o Food care zone 0 °C-os rekesz/Biztonságos kiolvasztás 
o 3 zöldségtartó fiók  
o 8 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o Twist Ice Device jégtálca 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyaszt 
o 2 fiók: 1-1 osztóbetét a két fagyasztófiókban

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1775x911x781 mm

FXD 822 FKód 84900
EAN 8007842849004

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 468/385
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 312/298
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 156/87
• Hűtőtér két külön nyitható ajtóval
• Mélyhűtőtér két különálló fiókkal
• Energiafogyasztás (kWh/év): 278
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 12
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 5
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 40 dB(A)
• Digitális kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Food care zone 0 °C-os rekesz/Biztonságos kiolvasztás 
o Bortartó 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 6 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o Twist Ice Device jégtálca 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 fiók: egy szintes felső, két szintes alsó fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1955x700x780 mm

E4DG AAA X MTZKód 83620
EAN 8007842836202
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NÉGY AJTÓS QUADRIO HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 470/402
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 314/292
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 156/110
• Hűtőtér két külön nyitható ajtóval
• Mélyhűtőtér két különálló fiókkal
• Energiafogyasztás (kWh/év): 295
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 18
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 9
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 40 dB(A)
• LED kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Fényes fekete
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Food care zone 0 °C-os rekesz/Biztonságos kiolvasztás 
o Bortartó 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 6 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o Twist Ice Device jégtálca 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 fiók: egy szintes felső, két szintes alsó fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1955x700x780 mm

E4D AAA B CKód 85191
EAN 8007842851915

   

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 470/402
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 314/292
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 156/110
• Hűtőtér két külön nyitható ajtóval
• Mélyhűtőtér két különálló fiókkal
• Energiafogyasztás (kWh/év): 295
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 18
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 9
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 40 dB(A)
• LED kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Food care zone 0 °C-os rekesz/Biztonságos kiolvasztás 
o Bortartó 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 6 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o Twist Ice Device jégtálca 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 fiók: egy szintes felső, két szintes alsó fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1955x700x780 mm

E4D AAA X CKód 77974
EAN 8007842779745
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SIDE BY SIDE 
AMERIKAI RENDSZERŰ HŰTŐK 
MAXIMÁLIS TÁROLÓHELY

Az amerikai rendszerű hűtők szélessége 90 cm, melynek köszönhetően a hűtőbe rengeteg 
ételt lehet bepakolni és rugalmasan elrendezni. Stílusos részletmegoldásokkal gazdagított 
új, elegáns és modern felületek jellemzik az amerikai rendszerű hűtők kétféle változatát, 
amelyek a legmagasabb igényeket is kielégítik. 

Az amerikai rendszerű hűtők most különleges, eredeti új változatban is 
kaphatók: alumínium, rozsdamentes acél és fekete üveg. 

ÚJ FELÜLETEK

Az elegáns, erős kék színű LCD érintőképernyős kijelző segítségével a 
vízadagoló gyorsan és egyszerűen állítható be.  

LCD ÉRINTŐKIJELZŐ

Aktív szénszűrő gondoskodik a maximális higiéniáról. A praktikus vízadagoló 
gyorsan és egyszerűen adagolja a hideg vizet vagy a jeget, akár jégdara, 
akár jégkocka formájában.

VÍZADAGOLÓ

• Energiaosztály: A+
• Bruttó/nettó térfogat (l): 550/537
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 346/345
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 204/192
• Energiafogyasztás (kWh/év): 445
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 7
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST
• Zajkibocsátás: 47 dB(A)
• Digitális kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Fényes fekete
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o 2 jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 tartórekesz és 3 üvegpolc 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1760x902x750 mm

SXBD 925G FKód 84169
EAN 8007842841695

• Energiaosztály: A+
• Bruttó/nettó térfogat (l): 545/515
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 347/340
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 198/175
• Energiafogyasztás (kWh/év): 445
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 7
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST
• Zajkibocsátás: 47 dB(A)
• Digitális kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o Automatikus jégkészítő egység, jég- törtjég- és hűtött 
víz adagolóval a fagyasztóajtóban 
o 2 jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 tartórekesz és 3 üvegpolc 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1760x902x750 mm

SXBD 922 F WDKód 84170
EAN 8007842841701

   

   

SIDE BY SIDE HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Energiaosztály: A+
• Bruttó/nettó térfogat (l): 550/537
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 346/345
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 204/192
• Energiafogyasztás (kWh/év): 445
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 7
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST
• Zajkibocsátás: 47 dB(A)
• Digitális kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás
• HYGIENE ADVANCE Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o 2 zöldségtartó fiók páraszint ellenőrzéssel 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Mélyhűtőtér: 
o 2 jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o Gyorsfagyasztó 
o 2 tartórekesz és 3 üvegpolc 
o 5 belső ajtóra rögzített tároló

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1760x902x750 mm

SXBD 920 FKód 84167
EAN 8007842841671

   

122 123

H
űt

ős
ze

kr
én

ye
k 

(S
za

ba
do

ná
lló

)



*Forrás: Az SLG Institute által végzett elemzés. Az elemzés kimutatta, hogy a vizsgált terméknél (Teljes No Frost Hotpoint hűtő-fagyasztó 
aktív oxigénnel, többfokozatú inverteres kompresszorral és Ultra Friss Zöldségtárolóval) az Aktív Friss Zöldségtároló rekeszben tárolt 
epren található penész- és élesztőgombák szaporodása egyértelműen alacsony mértékű volt.

ÚJ DAY1 KOMBINÁLT 
TÍPUSOK AZ ELSŐ 
NAPI FRISSESSÉG 
MEGŐRZÉSE AKÁR
14 NAPIG

„Azt szeretném, hogy amikor 
kinyitom a hűtő ajtaját, az ételt 
pont olyan frissen találjam, 
mint amikor az 1. napon 
megvásároltam.”

Az innovatív DAY1 hűtő-fagyasztóban 
az étel mindig olyan friss marad, 
mint amilyen a vásárlás napján volt. 
A fejlett technológia és a tetszés 
szerint alakítható belső elrendezés 
biztosítja a kiváló levegőkeringtetést 
és minőséget, valamint a pontos 
hőmérséklet- és párszabályozást.   
Az Ultra Friss Zöldségtároló 
rekeszben az első napi frissesség 
akár 14 napig is megőrizhető*.

. Teljes No Frost HD rendszer

. Aktív oxigén 2.0

. Ultra Friss Zöldségtároló
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• Energiaosztály: A+++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 407/369
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 277/264
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 188
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• "Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Üveg fogantyúba épített Digitális Touch 2.0 kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás, Vakáció, Good Night
• Active Oxygen Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• Külső üveg fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 4 üvegpolc 
o Ultra Fresh Crisper Filter 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 2 széles ajtópolc, 2 félszéles és 2 félszéles fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 2010x600x720 mm

XH9 T3Z XOJZVKód 93287
EAN 8007842932874

• Energiaosztály: A+++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 182
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 37 dB(A)
• Üveg fogantyúba épített Digitális Touch 2.0 kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás, Vakáció, Good Night
• Active Oxygen Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• Külső üveg fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Ultra Fresh Crisper Filter 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 széles ajtópolc, 2 félszéles és 2 félszéles fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T3Z XOJZVKód 89411
EAN 8007842894110

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• “Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Digitális Touch 2.0 kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás, Vakáció
• Active Oxygen Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• Külső fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Fresh Crisper + 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 széles ajtópolc, 2 félszéles és 2 félszéles fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T2Z XOZHKód 93291
EAN 8007842932911

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• “Fagyasztókapacitás” (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Digitális Touch 2.0 kijelző
• Funkciók: Szuper hűtés, Szuper fagyasztás, Vakáció
• Active Oxygen Technológia
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Törtfehér 
• Külső fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Fresh Crisper + 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 széles ajtópolc, 2 félszéles és 2 félszéles fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T2Z WOZHKód 93342
EAN 8007842933420

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

126 127

H
űt

ős
ze

kr
én

ye
k 

(S
za

ba
do

ná
lló

)



• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Külső LED kijelző
• Funkciók: Szuper fagyasztás,
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Ezüst fekete
• Külső fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Fresh Crisper + 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 italtartós, 3 normál, 1 fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T2O CHKód 93127
EAN 8007842931273

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 130/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Külső LED kijelző
• Funkciók: Szuper fagyasztás,
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Inox
• Külső fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Fresh Crisper + 
o Bortartó 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 italtartós, 3 normál, 1 fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T2O XZHKód 89418
EAN 8007842894189

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Energiaosztály: A++
• Bruttó/nettó térfogat (l): 378/340
• Hűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 248/235
• Mélyhűtőtér bruttó/nettó térfogata (l): 138/105
• Energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Mélyhűtőtér csillagbesorolása: 4
• A hűtőtér tervezési hőmérséklete: +5°C
• A mélyhűtőtér tervezési hőmérséklete: -18°C
• Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradás esetén (óra): 17
• Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10
• Klímaosztály: SN-N-ST-T
• Zajkibocsátás: 38 dB(A)
• Belső LED kijelző
• Funkciók: Szuper fagyasztás,
• Hi-Defence tömítések
• Szín: Törtfehér
• Külső fogantyú
• Megfordítható ajtónyitás
• A hűtőtér és a mélyhűtőtér hőmérséklete külön állítható
• Nyitott ajtó figyelmeztető hangjelzés
• Hűtőtér: 

o No Frost AIR Tech hűtési rendszer 
o LED világítás 
o 3 üvegpolc 
o Fresh Crisper + 
o 1 zöldségtartó fiók  
o 1 frissentartó rekesz 
o 1 italtartós, 3 normál, 1 fedeles ajtópolc

• Mélyhűtőtér: 
o Easy Ice jégkockatartó 
o No Frost hűtési rendszer 
o 3 fiók

• Méret (magasságxszélességxmélység): 1890x600x720 mm

XH8 T2I WZHKód 93322
EAN 8007842933222
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A HOTPOINT 
PÁRAELSZÍVÓK 
FIGYELNEK:
 
A SZAGOK KISZŰRÉSÉRE
 
A ZSÍRSZŰRÉSRE
 
ÉS CSENDESEK: 
LEGCSENDESEBB MÓDBAN 
35 DBA
 

PÁRAELSZÍVÓK

“Olyan páraelszívót szeretnék, 
ami csendes is, és a konyhámat 
is frissen (szagok nélkül) 
tartja, így nem kell az ablakot 
kinyitnom, amikor főzök.”
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ÚJ HOTPOINT 
KONYHAI
PÁRAELSZÍVÓK 
A LEVEGŐ TISZTÁN 
TARTÁSÁRA TERVEZVE

Egy lélegzet friss levegő a konyhában. 
A Hotpoint kutatói kifejlesztették 
az új Hotpoint páraelszívókat, 
melyek a konyhai kreativitást ismét 
élvezetessé varázsolják, ugyanis 
a szagok eltűntetése mellett egyúttal 
igen csendesek is a készülékek. 
Így egy filteres páraelszívóval 
ugyanolyan teljesítményt érhetünk el, 
mint egy külső kivezetéses változattal, 
az exkluzív szűrőrendszernek 
köszönhetően, mely eltávolítja 
a szagokat, a zsírt és visszaállítja 
a levegő frissességét a konyhában. 
A Hotpoint páraelszívók, ha akarjuk 
olyan halkak is lehetnek, akár 
egy kisegér.

Bámulatos eredmények, 
kiváló technológiával: 

 · 360° szageltávolító technológia
 · Dual Filter/ kettős szűrő
 · Hangkontrol
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360° SZAGELTÁVOLÍTÓ TECHNOLÓGIA 
A LEGHATÉKONYABB SZŰRÉSI RENDSZER A PIACON*.

Többé nincs szükség kompromisszumra az olyan konyhában, ahol nem lehet 
kivezetéses páraelszívót felszerelni. A Hotpoint új, szűrős páraelszívója 
forradalmi, szabadalmaztatott szagtalanító technológiával rendelkezik: egy 
speciális, szagot megszüntető szűrővel, amely a kiváló minőségű anyagokat 
és az átgondoltan elhelyezett szűrőhengert ötvözi a rendkívüli teljesítmény 
biztosítása érdekében – a főzésnél keletkező szagok 98,9%*-át képes 
megkötni. A kiváló minőségű aktív szenes granulátum a nagy szűrőfelülettel 
együtt kiváló hatékonyságot biztosít

C1 = teszt eredmény az elszívó kikapcsolt állapotában 
C2 = teszt eredmény az elszívó bekapcsolt állapotában

C1-C2
C1

TÖKÉLETES HATÉKONYSÁG A KELLEMETLEN SZAGOK ELLEN.

A Hotpoint 360° szagatalanító technológiával rendelkező páraelszívói 6 percenként 
tisztítják meg teljesen a konyha levegőjét. Laboratoriumi tesztek készültek a konyhában 
a páraelszívók maximális hatékonyságára vonatkozóan mely során a metil etil keton 
koncentrációt 4 ponton mérték.

A SZŰRÉSI EREDMÉNYT AZ ALÁBBI KÉPLET ALAPJÁN KALKULÁLTÁK:

*A 2015-ös katalógusban közzétett versenyadatokkal összehasonlítva.

**30 m2-es konyháig.

DUAL FILTER.  
ALUMINIUM ÉS ACÉL 
DUPLA HATÉKONYSÁG

Acél filter Aluminium filter

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 91.3%-
os teljesítményt biztosít a 67%-os sztandard verziókhoz képest.
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ZAJSZINT 

A Hotpoint páraelszívók nem csak nagyon halkan tudnak működni, 
de 4 különböző sebesség és zajszint fokozat közül választhatjuk ki 
a nekünk megfelelőt. Bármelyiket is választjuk, egy finom érintéssel 
azonnal a leghalkabb fokozatra állíthatjuk (akár 35 dBA is elérhető 
a legalacsonyabb sebesség esetén).
Így a csendes működés egy érintéssel elérhető.

35 dB

0

30

60

KÖNYVTÁRI KÖRN-
YEZET 

ÉS TÖBB MINT 90% 
HOTPOINT VÁLASZTÉK 

ELEKTRÓNIKUS KE-
ZELŐFELÜLETTEL

dB

60 dB

IRODAI 
KÖRNYEZET

64 dB

SZTENDERD
PÁRAELSZÍVÓ

52 dB

F095007 HHBG 9.8 FLTSIX

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS KIDOLGOZOTT RÉSZLETEK

KEZELŐFELÜLET

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.

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.

VILÁGÍTÁS

A Hotpoint elszívókat úgy terveztük, hogy a teljes főzőlapot bevilágítsák valamint barátságos hangulatot 
teremtsenek. A különböző modellek alacsony fogyasztású izzólámpákkal, halogén vagy LED égőkkel 
világítanak. A LED égők akár 90%-os energia megtakarítást is eredményezhetnek és tízszer tartósabbak 
a hagyományos égőknél.

SZŰRŐ TELÍTETTSÉG JELZŐ

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.
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PÁRAELSZÍVÓ MINDEN TÍPUSÚ KONYHÁHOZ

ELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNY KALKULÁCIÓJA

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

FŐZŐLAP SZÉLESSÉGE

A másik alapvető adat, amelyet figyelembe kell venni a főzőlap 
szélessége. Ajánlott, hogy a páraelszívó legalább akkora vagy 
nagyobb legyen mint a főzőlap.

A Hotpoint széles, és különbözőző funkciókkal ellátott választékában Ön könnyen 
megtalálja megfelelőt konyhájába. Mikor páraleszívót választ, fontos, hogy a legjobb 
eredmény eléréséhez az alábbi három tényezőt gondolja át.

LÉGKIVEZETÉSES VAGY BELSŐ KERINGTETÉSES ELSZÍVÓK

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.

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 csatornábaSUCTION 

HOOD
FILTERING 

HOOD

KARBANTARTÁS

A Hotpoint elszívók karbantartása nagyon egyszerű és praktikus:
 · A zsírszűrő pillanatok alatt eltávolítható és mosogatógépben is mosható;
 · az aktív szén szűrő cseréje szintén egyszerű és nem igényel különleges hozzáértést, 
az aktív szénszűrőket 160 óra használat után cserélni kell ahhoz, hogy a motor jól működjön;
 · A rendkívül hatékony 360° szagtalanító technológiás szűrő élettartama nagyjából 5 év, 
ami 1800 üzemórával, és napi egyszeri 1 órás használattal van kalkulálva.
 · 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.
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető ferdesíkú páraelszívó (80 cm)
• Fekete üveg/alumínium kivitel, perimeter 

elszívótechnika
• "A" energiaosztály, 50.2 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 801 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Alul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 400 - 647 - 801
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 57 - 67 - 73
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 305
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1465x800x250

HHVS 8.7F LT K

Kód F095206
EAN 8007842952063

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető ferdesíkú páraelszívó (80 cm)
• Fekete üveg/alumínium kivitel, perimeter 

elszívótechnika
• "B" energiaosztály, 82.3 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is 

alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Alul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 464 - 625 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 60 - 60 - 67
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 272
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm) 360x798x326

HHVP 8.7F LT K

Kód F095209
EAN 8007842952094

PÁRAELSZÍVÓK
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető ferdesíkú páraelszívó (60 cm)
• Fekete üveg/alumínium kivitel, perimeter 

elszívótechnika
• "B" energiaosztály, 73.9 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 647 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 400 - 647
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 59 - 70
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 262
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 360x598x326

HHVP 6.6F LM K

Kód F095208
EAN 8007842952087

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető ferdesíkú páraelszívó (60 cm)
• Fekete üveg/alumínium kivitel, perimeter 

elszívótechnika
• "E" energiaosztály, 182.2 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos 

kezelés, LCD-kijelző
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 400 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul elhelyezett halogénvilágítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 195 - 400
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 48 - 60
• Világításteljesítmény (W): 2 x 20
• Csatlakozási érték (W): 210
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 381x595x293

HHVP 6.4F AL K

Kód F095207
EAN 8007842952070

PÁRAELSZÍVÓK

140 141

P
ár

ae
ls

zí
vó

k



ø 150

240

628

250

100

348

recirc: min 750
max 1150

duct: min 665
max 1090

505

89

50

898

ø149,5

898

326

320

459

min 957
max 1279

455

122

60

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox - színezett üveg kivitel, lapos elszívótest
• "A" energiaosztály, 51.1 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• 360° szageltávolító technológia
• Dual filter
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Hőmérséklet-szenzor, automatikus 

bekapcsolással
• Csendes üzemmód gomb
• Automatikus kikapcsolás, fokozattól függően 

10 -15 - 20 perc
• Aktívszén szűrő telítettség jelzés
• Alul elhelyezett LED-es világítás
• 3 db nemesacél zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 432 - 647 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 62 - 72 - 75
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 305
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x898x506

HHBS 9.8C LTD K

Kód F095037
EAN 8007842950373

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox és színezett üveg kivitel, lapos elszívótest
• "A" energiaosztály, 47.8 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Csendes üzemmód gomb
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás
• 3 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 537 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 66 - 74
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 315
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 730x900x500

HHC 9.8F LT X

Kód F094999
EAN 8007842949995
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető kürtős páraelszívó (90 cm)
• Inox/kávészínű üveg kivitel, lapos elszívótest
• "A" energiaosztály, 

47.8 kWh átlagos éves energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Csendes üzemmód gomb
• Alul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 3 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 537 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 66 - 74
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 315
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x900x450

HHBS 9.8F LT CF

Kód F095015
EAN 8007842950151

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető kürtős páraelszívó (90 cm)
• Inox/sivatagi homok színű üveg kivitel, 

lapos elszívótest
• "A" energiaosztály, 47.8 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Csendes üzemmód gomb
• Alul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 3 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 537 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 66 - 74
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 315
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x900x450

HHBS 9.8F LT DS

Kód F094997
EAN 8007842949971

PÁRAELSZÍVÓK PÁRAELSZÍVÓK

142 143

P
ár

ae
ls

zí
vó

k



ø 150

898

240

498

278

250

574

filt: min 690
max 1130

recirc: min 603
max 1130

450 410

89

6

30

ø 148

898

240

470
517

6

250

46

300
521

min 678
max 1097

450

82

410

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox nemesacél kivitel, 

6 mm-es hajlított üveg ernyő
• "B" energiaosztály, 69,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 432 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690x900x450

HHGC 9.7F LB X

Kód F095043
EAN 8007842950434

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox nemesacél kivitel, 

6 mm-es lapos üveg ernyő
• "B" energiaosztály, 69,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 432 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB):  35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W):  2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W):  255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm):  690x900x450

HHF 9.7F LB X

Kód F095026
EAN 8007842950267
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox nemesacél kivitel, lapos elszívótest
• "B" energiaosztály, 63,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás
• 3 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 448 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 31 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készüléktömeg (kg): 19
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x900x450

HHBS 9.7F LBI X

Kód F095003
EAN 8007842950038

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (90 cm)
• Inox nemesacél kivitel, széles sátras 

elszívótest
• "B" energiaosztály, 63,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, mini nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 757 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, hátul elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 3 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok: 
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 464 - 757
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 685x898x508

HHPN 9.7F LB X

Kód F095010
EAN 8007842950106
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (60 cm)
• Inox/kávészínű üveg kivitel, lapos elszívótest
• "B" energiaosztály, 63,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Csendes üzemmód nyomógomb
• Zsírszűrő telítettség jelzés
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 125 - 448 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x600x500

HHBS 6.7F LT CF

Kód F095001
EAn 8007842950014

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (60 cm)
• Inox/homokszínű üveg kivitel, lapos elszívótest
• "B" energiaosztály, 63,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra  

is alkalmas
• Max. 735 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Időzítő (timer) funkció
• Csendes üzemmód nyomógomb
• Zsírszűrő telítetség jelzés
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok: 
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 125 - 448 - 735
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozá 
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x600x450

HHBS 6.7F LT DS

Kód F095028
EAN 8007842950281
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (60 cm)
• Inox nemesacél kivitel, 

6 mm-es hajlított üveg ernyő
• "B" energiaosztály, 69,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 + 1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 1 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 115 - 432 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690x600x450

HHGC 6.7F LB X

Kód F095020
EAN 8007842950205

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (60 cm)
• Inox nemesacél kivitel, lapos elszívótest
• "B" energiaosztály, 63,7 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Elektronikus vezérlés, soft nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 713 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 +1 intenzív elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett LED-es világítás, 2 db
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (m3/óra): 105 - 432 - 713
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max-intenzív (dB): 35 - 60 - 72
• Világításteljesítmény (W): 2 x 2,5 (LED)
• Csatlakozási érték (W): 255
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 700x600x450

HHBS 6.7F LB X

Kód F095031
EAN 8007842950311
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető páraelszívó (60 cm)
• Fekete kivitel, sátras elszívótest
• "C" energiaosztály, 99.1 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 625 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• Alul, elől elhelyezett halogénvilágítás
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max (m3/óra): 256 - 625
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max (dB): 46 - 66
• Világításteljesítmény (W): 2 x 20
• Csatlakozási érték (W): 215
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 685x598x500

HHPC 6.5F AM K

Kód F095035
EAn 8007842950359

• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető rusztikus páraelszívó (60 cm)
• Antik fehér kivitel, széles sátras elszívótest
• "D" energiaosztály, 88,2 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Mechanikus vezérlés, mini nyomógombos 

kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 420 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• 2 x 20 W halogénvilágítás
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max (m3/óra): 256 - 420
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max (dB): 51 - 62
• Világításteljesítmény (W): 40
• Csatlakozási érték (W): 180
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 685x599x508

HHPN 6.4F AM OW

Kód F095029
EAN 8007842950298
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• Alaptulajdonságok:
• Falra szerelhető rusztikus páraelszívó (60 cm)
• Antracit kivitel, széles sátras elszívótest
• "D" energiaosztály, 88,2 kWh átlagos éves 

energiafogyasztás
• Mechanikus vezérlés, mini nyomógombos kezelés
• Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra 

is alkalmas
• Max. 420 m3/óra elszívókapacitás
• 1 motoros kivitel
• 3 elszívósebesség 

• További tulajdonságok:
• 2 x 20 W halogénvilágítás
• 2 db mosható alumínium zsírszűrő 

• Műszaki adatok:
• Elszívókapacitás légkivezetésnél, 

min-max (m3/óra): 256 - 420
• Zajszint légkivezetésnél, 

min-max (dB): 51 - 62
• Világításteljesítmény (W): 40
• Csatlakozási érték (W): 180
• 150 mm-es átmérőjű légkivezetés csatlakozás
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 685x599x508

HHPN 6.4F AM AN

Kód F095014
EAN 8007842950144
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ELTÁVOLTJA A FOLTOKAT
VÉDI AZ ANYAGOT

MOSÓGÉPEK ÉS 
MOSÓ-SZÁRÍTÓK

“Úgy szeretném kimosni 
az egész család ruháit, hogy 
ne kelljen másodszorra is 
mosnom ahhoz, hogy a foltok 
tökéletesen eltűnjenek, mert 
aggódom, hogy a túl sok 
mosás és a magas hőmérséklet 
károsítja az anyagot."
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SPECIÁLIS PROGRAMOK MINDEN IGÉNYHEZ

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.

ANTIALLERGÉN PROGRAM
Az antiallergén program két szakaszból tevődik össze: A ciklus elején a víz felmelegszik, majd 
folyamatosan 60 °C fokos hőmérsékletet tartva semmisíti meg a pollent és poratkákat. Ez a 
program több vizet használ, a mosószer jobb feloldása érdekében, és 5 öblítési ciklus által - 
3-al több mint a sztenderd programok esetén - távolítja el a fő allergéneket a textil szálak közül.

GYAPJÚ PROGRAM
A Hotpoint gyapjú programja a Woolmark Company jóváhagyásával lett tesztelve. Ennek 
eredményeként ezzel a programmal a "csak kézzel mosható" címkével ellátott gyapjú 
ruhaneműk is moshatóak. A kíméletes mosási folyamat révén a ruha anyaga felfrissül és 
tökéletesen tiszta is lesz.

HIGIENIZÁLÓ PROGRAM
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

JÓ ÉJT PROGRAM
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.

BABA PROGRAM
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.

SELYELM/FÜGGÖNY PROGRAM
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.

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

PROGRAMOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

A mosási programokon felül számos funkció áll rendelkezésre a különböző igények 
kielégítésére, úgy mint a késleltetett indítás vagy a vasalás könnyítő opció.

ECO WASH
Az LCD kijelzős modellekben egy speciális Eco Wash funkció érhető el, mely lehetővé teszi, 
hogy a pamut és szintetikus programokat alacsonyabb energiafelvétellel használjuk.

SZUPER MOSÁS
A szuper mosás opciót a kifejezetten makacs szennyeződésekre terveztük. A hosszabb idejű 
program a megfelelő víz, hőmérséklet és dobmozgás beállításával tökéletes eredményt biztosít 
a legmakacsabb szennyeződések ellen.

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

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

VASALÁSKÖNNYÍTÉS
A különleges vasaláskönnyítő 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.
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• Alaptulajdonságok:
• A+ energiaosztály
• "A" mosási , "B" centrifuga hatékonyság
• 7 kg mosási kapacitás, 1200 ford./perc 

centrifuga fordulatszám 
• 16 program
• Állítható hőmérséklet és centrifuga 

fordulatszám
• LED panel
• Indítás késleltetés 

• Mosási programok, funkciók:
• Extra öblítés, vasalás könnyítő, super mosás 

funkciók
• 4 pamut program, 2 szintetikus, 

2 mix, fertőtlenítő, Jó éjszakát program, 
babaprogram, ing, selyem, gyapjú, öblítés, 
centrifugálás, szivattyúzás 

• Műszaki adatok:
• Csatlakozási érték (W): 1850
• Éves energiafogyasztás (kWh): 222
• Éves vízfogyasztás (liter): 10840
• Mosási zajszint (dBA): 42
• Centrifuga zajszint (dBA): 65
• Mosódob mérete (liter): 52
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x595x545

AWM 129 (EU)

• Alaptulajdonságok:
• A++ energiaosztály
• "A" mosási , "B" centrifuga hatékonyság
• 7 kg mosási kapacitás, 1400 ford./perc 

centrifuga fordulatszám
• 16 program
• Állítható hőmérséklet és centrifuga 

fordulatszám
• LCD kijelző
• Gyerekzár, memória opció
• Indítás késleltetés 

• Mosási programok, funkciók
• Eco, extra öblítés, előmosás, vasalás könnyítő, 

super mosás funkciók
• Folteltávolító program, 3 pamut program, 

3 műszálas, 2 gyors, kedvenc (memória), 
antiallergén, gyapjú, kényes anyagok, 
centrifugálás, öblítés, szivattyúzás 

• Műszaki adatok:
• Csatlakozási érték (W): 1850
• Éves energiafogyasztás (kWh): 197
• Éves vízfogyasztás (liter): 10840
• Mosási zajszint (dBA): 42
• Centrifuga zajszint (dBA): 66
• Mosódob mérete (liter): 52
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x595x545

BWMD 742 (EU)

Kód F102113
EAN 8050147021132

BEÉPÍTHETŐ MOSÓGÉPEK

Kód F102110
EAN 8050147021101

Kód F102108
EAN 8050147021088
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• Alaptulajdonságok:
• B energiaosztály
• "A" mosási , "B" centrifuga hatékonyság
• 7/5 kg mosási/szárítási kapacitás, 1200 for./

perc centrifuga fordulatszám
• 16 mosási, 3 szárítási program
• Állítható hőmérséklet és centrifuga 

fordulatszám
• Indítás késleltetés 

• Programok, funkciók
• Extra öblítés, super mosás opciók
• 2 intenzív program, jó éjszakát program, 

babaprogram, selyem/függöny, gyapjú, 
3 pamut program, 2 műszálas, 2 gyors 
program, szárítási programok: pamut, 
műszálas, gyapjú 

• Műszaki adatok:
• Éves energiafogyasztás, 

mosás (kWh/év): 210
• Éves vízfogyasztás, 

mosás (liter/év): 11600
• Éves energiafogyasztás, 

mosás/szárítás (kWh/év): 1134
• Éves vízfogyasztás, 

mosás/szárítás (liter/év): 17200
• Mosódob mérete (liter): 52
• Mosási/szárítási zajszint (dBA): 52/55
• Centrifuga zajszint (dBA): 73
• Csatlakozási érték (W): 1850
• Készülékméret 

(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x595x545

CAWD 129 (EU)

BEÉPÍTHETŐ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK
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JEGYZETEK VEVŐSZOLGÁLAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben további kérése merül fel, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal.
Vevőszolgálatunk bármilyen helyzetben rendelkezésére áll.

Hívja a +36-40-98-99-00-ás, vagy a +36-1-999-5000-es telefonszámunkat 
munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között!

Garantáltan megtaláljuk Önnek a megfelelő szakembert az adott területen, 
aki készen áll arra, hogy megoldja problémáját és válaszoljon kérdéseire. 



Kövessen minket

hotpoint.hu

Indesit Company Magyarország Kft.. 
1117 Budapest
Bercsényi utca 25.

A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul fenn-
tartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 
nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Indesit Company Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az 
esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethű 
megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek 
fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Hotpoint márka értékesítő partnereinkhez vagy a központi ügyfélszolgálathoz. 
A készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/EU irányelv és az azt szabályozó (1059-
1061/2010/EU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól eltérés lehetséges.


