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Ariston devine Hotpoint-Ariston: combinaţia
idealã dintre potenţialul internaţional al
Hotpoint, marca lider în Marea Britanie
precum și stilul și tradiţia mărcii Ariston.
O marcă care combinã perfect prezentul și
viitorul pentru a semnala nașterea unei noi
generaţii de produse care oferã mai mult
decât siguranţa unei performanţe fãrã cusur.
Produsele Hotpoint-Ariston sunt
ergonomice, ușor de folosit, silenţioase și
sigure, și vã garanteazã dumneavoastrã și
familiei un confort desăvârșit.
Ele vã oferã soluţii inteligente care fac
diferenţa în felul în care aveţi grijã de casa
dumneavostrã. Ele sunt întruchiparea unui
stil frumos și sofisticat, conceput pentru a
exprima personalitatea unicã a casei
dumneavostrã.
Bine aţi venit la Hotpoint-Ariston.

Ideile noastre
pentru casa ta.

eco
TECH

Tehnologie
pentru natură

Hotpoint-Ariston a acordat întotdeauna o atenţie specială pentru
economisirea resurselor și protejarea mediului.
Folosirea tehnologiei avansate impun o monitorizare continuă a
impactului acesteia asupra mediului înconjurător pe toată durata
ciclului productiv, limitând consumurile de energie electrică, gaze
naturale, apă, emisii de CO2 și a deșeurilor din faza de producţie.
Spiritul ecologic și cercetările continue pentru calitate și inovaţie
au ca rezultat electrocasnice de ultimă generaţie, marcate cu
simbolul ECOTECH, ca o garanţie a unor standarde înalte de
eficienţă, consumuri reduse și performanţe excelente.
Economie pentru utilizatori, avantaj pentru mediu.
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Puterea inteligenţei

Puterea apei
Noul circuit al apei

Noul
sistem
Hotpoint-Ariston
waterconnection asigură rezultate
excelente de spălare și clasa AAA la
toate modelele noii game.

Flexypower
Pentru a optimiza eficienţa spălării pe durata ciclului, HotpointAriston a creat un motor de nouă generaţie extrem de
performant. Puternic și eficient la nevoie, alternează vitezele de
lucru și presiunea apei în funcţie de tipul murdăriei de pe vase.

Pentru a asigura spălarea vaselor
dificil de curăţat la mașinile de spălat
rufe Hotpoint-Ariston dispersoarele
au fost reproiectate.

Pentru a curăţa optim orice tip de murdărie a fost creat un nou
sistem de senzori care alege cel mai potrivit mod de operare,
ajustând cantitatea necesară de apă, temperatura, durata
programului și presiunea corectă a apei. Mai mult, reduce
consumul de apă și energie electrică.

Filtru

Filtru3
nivel 1

Sistem uscare

Filtru interior detașabil

nivel 3
nivel 2
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Un filtru total nou cu 3 nivele
de filtrare a fost proiectat
pentru a dispersa corect apa
și a facilita în permanenţă,
funcţionarea optimă a mașinii
de spălat.

Noul sistem de uscare
îmbunătăţește eficienţa și
rezultatele. Sistemul se bazează
pe crearea unui curent de aer
cald care se distribuie de jos în
sus până în compartimentul de
condensare. Aici vaporii se
transformă în apă, care este
apoi eliminată cu încărcătura.
Rezultatul este o uscare
perfectă, fără eliminarea
vaporilor în exterior.
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Eficient pentru rezultate impecabile…
Acest program este chiar și mai energic decât programele intensive
tradiţionale. Programul ultra intensiv crește presiunea și temperatura
maximă pentru ciclurile de spălare eliminând chiar și cele mai dificile pete
precum arsurile de pe tăvile folosite în cuptor.
Baby (special pentru vesela bebelușului)
Un program special proiectat să răspundă nevoilor de siguranţă optimă și
igienizare pentru spălarea veselei bebelușului. Acest program are în vedere
curăţarea materialelor din care sunt făcute biberoanele, tetinele, farfuriile,
castroanele și vesela de inox, și este garantat de către laboratoare
independente și Universitatea din Torino.
Duo Wash
Acest program a fost creat pentru acele cazuri când trebuie spălate două
tipuri de veselă împreună. Duo Wash permite sticlei și inoxului să beneficieze
de două tratamente diferite într-un singur program. Delicateţe pentru
vesela din cristal și cea fragilă în coșul superior, dar energie și putere de
curăţare pentru vase rezistente în coșul inferior.

… și pentru situaţii în care
timpul alocat este scurt.
Speed25’ este programul perfect pentru spălarea vaselor atunci când nu
există încă încărcarea completă. În numai 25 minute acest program spală
optim vasele cu un grad mediu de murdărie, la jumătate din încărcătură.

EXTRASilent
Cu această opţiune poate fi spălată o încărcătură completă de vase cu
rezultate optime, într-un timp record. Reduce durata programului cu 30%.
Combinând puterea motorului Flexipower cu reglarea temperaturii poate fi
spălată o încărcătură completă într-un timp redus, cu consum energetic în
clasa A.

Zilnic 60 min.
Acesta este programul perfect pentru a spăla vasele unei familii de 4 persoane
într-un interval de timp de o oră, incluzând o cratiţă mare și una mică. Totul în
doar 60 minute cu clasa A.

Acest sistem exclusiv Hotpoint-Ariston garantează silenţiozitate optimă, reducând
emisia de zgomot la 42 decibeli.

Pentru a asigura silenţiozitate maximă Hotpoint-Ariston a creat opţiunea
Goodnight care reduce și mai mult nivelul de zgomot.
Aceasta înseamnă că mașina de spălat vase poate fi utilizată chiar și noaptea, fără
a deranja somnul sau vecinii.
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Soluţii pentru o viaţă mai confortabilă
Noile mașini de spălat vase Hotpoint-Ariston sunt o combinaţie perfectă între stil și
confort.
Totul este cu atenţie proiectat astfel încât utilizatorii nu trebuie să mai facă
eforturi suplimentare și pot spăla orice timp de încărcare cât mai rapid.
Panoul de comandă inovator, afișajul nou care diferă de la model la model și
acţionarea de la stânga la dreapta fac programarea noilor mașini de spălat vase
Hotpoint-Ariston să fie rapidă și ușoară pentru utilizator. Concepute pentru un
dialog simplificat.
Deschiderea și încărcarea coșurilor nu a fost niciodată mai simplă.
Noul sistem telescopic și rolele culisante fac ușoară și continuă mișcarea coșului
superior, chiar și atunci când este complet încărcat.

Coșul inferior cu grătare de
separare a farfuriilor ridicate.

Coșul inferior cu 4
rânduri de separatoare
rabatabile garantează
maximă
flexibilitate
de
încărcare: noile separatoare
se rabatează ușor și astfel că
fundul coșului devine perfect
plan pentru a găzdui vasele mai
voluminose.
În plus, noua configuraţie a
coșului permite așezarea
confortabilă a întregii vesele
pentru 14 persoane.

Coșul inferior cu grătare de
separare a farfuriilor coborâte.

Noul sistem Dual-Space
asigură ca tot spaţiul pe
înălţimea coșului inferior să
fie utilizat pentru farfurii și
îndeosebi
pentru
vase
voluminoase.
Înălţimea coșului superior
poate fi ajustată cu o
acţionare rapidă, simplă și
ergonomică.

+ 5 cm
Coș pentru tacâmuri detașabil și culisant.

Noul suport de tacâmuri este detașabil și culisant. Poate fi așezat în orice loc al
coșului pentru a găsi cea mai bună amplasare a celorlalte vase în funcţie de
încărcare.
Sistem Dual-Space ridicat
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Protejarea mediului
și economie
Toate modelele din noua gamă de
mașinii de spălat vase HotpointAriston sunt în clasa de consum AAA,
cea mai înaltă recunoaștere
europeană în ceea ce privește
performanţă și economia de energie.
Noua gamă este de asemenea
echipată cu un motor de ultimă
generaţie care consumă cu 50% mai
puţin decât motoarele tradiţionale.
Apa este o altă resursă importantă
pentru fiecare dintre noi. Noua gamă
de mașinii de spălat vase HotpointAriston cu motor Flexipower
economisește mai mult de 10% apă
faţă de mașinile obișnuite ajungând la
un consum de, 13 litri. Cu ajutorul
tehnologiei folosite, noua gamă de
mașinii de spălat vase realizează
inclusiv
rezultate
remarcabile,
consumuri de energie extrem de
reduse
datorită
motorului
Flexipower, precum și pierderi zero de
energie și apă, datorită noului sistem
de senzori.

Într-o deplină relaxare
Un sistem de siguranţă a fost proiectat pentru a preveni orice risc de
inundare ori oprirea alimentării cu apă. Detectorul de apă identifică
cantitatea de apă din mașina de spălat vase, prevenind excesul în caz de
probleme precum obturări sau exces de spumă.
În plus modelele beneficiază de alt nivel de siguranţă denumit Water Stop, un
tub cu o cameră dublă, proiectat să reziste la uzură peste timp și presiuni de
30 ori mai mari decât cea a sistemului de alimentare cu apă a casei.
Pentru a garanta siguranţă maximă și chiar pentru păstrarea sistemului
hidraulic în stare bună, este proiectat programul de auto-curăţare: un ciclu
special, creat pentru protejarea și igienizarea noilor maţini de spălat
Hotpoint-Ariston. Folosit periodic, programul de auto-curăţare permite
păstrarea sistemului hidraulic în condiţii perfecte și garantează un nivel
ridicat de igienă al mașinii. Toate acestea în 45 minute fără folosirea unui
detergent special.
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LDF 12314 X EU/HA

LFF 8214 X EU/HA

Culoare inox
Display LCD
Motor Flexipower
Sensor System
Extra Silent
Nivel de zgomot 42 dB(A)

Culoare inox
Display digital
Nivel de zgomot 49 dB(A)
Capacitate 14 seturi
Programe de spălare 8
Programe speciale: Baby, Eco, Delicate, Intensiv, Normal, Zilnic 60 min.,
Speed 25

Capacitate 14 seturi
Programe de spălare 12
Programe speciale: Auto Duo Wash, Auto Normal,
Auto Super Wash, Baby, Delicate, Eco, Zilnic 60 min.,
Speed 25, Self Care, Special Guest, Ultra intensiv

Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de
la 1 la 24 ore, Încărcare la jumătate, utilizare tablete, Extra Dry

Opţiuni: GoodNight, ShorTime, Delay Timer pentru întârzierea pornirii
de la 1 la 24 ore, Extra Dry, Încărcare la jumătate sus sau jos,
utilizare tablete
Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare

Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare
Coș superior Super Sliding
Coș inferior semi-rabatabil
Coșuleţ tacâmuri culisant
Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A

Coș superior Dual-Space
Coș inferior rabatabil
Coșuleţ tacâmuri detașabil&culisant

Dimensiuni nete 85 x 60 x 60 cm
Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A
Dimensiuni nete 85 x 60 x 60 cm

eco
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LDF 12314 EU/HA

LFF 8214 EU/HA

Culoare albă
Display LCD
Motor Flexipower
Sensor System
Extra Silent
Nivel de zgomot 42 dB(A)

Culoare albă
Display digital
Nivel de zgomot 49 dB(A)
Capacitate 14 seturi
Programe de spălare 8
Programe speciale: Baby, Eco, Delicate, Intensiv, Normal, Zilnic 60 min.,
Speed 25

Capacitate 14 seturi
Programe de spălare 12
Programe speciale: Auto Duo Wash, Auto Normal,
Auto Super Wash, Baby, Delicate, Eco, Zilnic 60 min.,
Speed 25, Self Care, Special Guest, Ultra intensiv

Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de
la 1 la 24 ore, Încărcare la jumătate, utilizare tablete, Extra Dry

Opţiuni: GoodNight, ShorTime, Delay Timer pentru întârzierea pornirii
de la 1 la 24 ore, Extra Dry, Încărcare la jumătate sus sau jos,
utilizare tablete
Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare

Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare
Coș superior Super Sliding
Coș inferior semi-rabatabil
Coșuleţ tacâmuri culisant
Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A

Coș superior Dual-Space
Coș inferior rabatabil
Coșuleţ tacâmuri detașabil&culisant

Dimensiuni nete 85 x 60 x 60 cm
Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A
Dimensiuni nete 85 x 60 x 60 cm
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LSF 835 X EU/HA

LSF 723 EU/HA

Culoare inox
Display digital
Motor Flexipower
Sensor System
Extra Silent
Nivel de zgomot 47 dB(A)

Culoare albă
Display LED și butoane
Nivel de zgomot 49 dB(A)

Capacitate 10 seturi
Programe de spălare 8
Programe speciale: Auto Normal, Delicate, Eco, GoodNight, Rapid 25,
Super Wash, Ultra intensiv

Capacitate 10 seturi
Programe de spălare 7
Programe speciale: Delicate, Eco, Intensiv, Normal, Zilnic 60 min.,
Speed 25, Înmuiere
Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de
la 3-6-9 ore, Încărcare la jumătate, utilizare tablete

Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de
la 1 la 24 ore, Încărcare la jumătate, utilizare tablete

Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare

Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare

Coș superior Super sliding
Coș inferior fix
Coșuleţ tacâmuri culisant

Coș superior Dual-Space
Coș inferior semi-rabatabil
Coșuleţ tacâmuri culisant

Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A

Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A
Dimensiuni nete 85 x 45 x 60 cm

Dimensiuni nete 85 x 45 x 60 cm
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LSF 835 EU/HA

Culoare albă
Display digital
Motor Flexipower
Sensor System
Extra Silent
Nivel de zgomot 47 dB(A)
Capacitate 10 seturi
Programe de spălare 8
Programe speciale: Auto Normal, Delicate, Eco, GoodNight, Rapid 25,
Super Wash, Ultra intensiv
Opţiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de
la 1 la 24 ore, Încărcare la jumătate, utilizare tablete
Vizualizare: Lipsă sare, lipsă aditiv strălucire, vizualizare timp până la
terminarea programului de spălare
Coș superior Dual-Space
Coș inferior semi-rabatabil
Coșuleţ tacâmuri culisant
Clasa eficienţei energetice A
Clasa eficienţei la spălare A
Clasa eficienţei la uscare A
Dimensiuni nete 85 x 45 x 60 cm

eco
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Mașini de spălat vase 60 cm
Model

Mașini de spălat vase 45 cm
LDF 12314 XEU/HA LDF 12314 EU/HA LFF 8214 X EU/HA
inox
albă
inox

Culoare

LFF 8214 EU/HA
albă

Caracteristici speciale

(°C)

•

•

•
•
•

•
•
•

40,70
natural

40,70
natural

•
•
•

•
•
•

40, 70
natural

40, 70
natural

Programe de spălare
12

12

auto
auto

auto
auto

•

•

auto

auto

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

de la 1 la 24

de la 1 la 24

•
•

•
•

sus/jos
4 în 1

sus/jos
4 în 1

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

8

8

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Opţiuni
(ore)

Lipsă sare
Lipsă aditiv stralucire
Încărcare la jumătate
Extra Dry
GoodNight
ShortTime
Delay Timer
Pastile

de la 1 la 24

de la 1 la 24

•
•

•
•

4 în 1

4 în 1

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

electronic
Dual-Space
rabatabil
detaţabil&culisant

electronic
Dual-Space
rabatabil
detaţabil&culisant

electronic
Super sliding
semi-rabatabil
culisant

electronic
Super sliding
semi-rabatabil
culisant

•

•

•

•

14
A
A
A
1,08
13
155
42
378
4550

14
A
A
A
1,08
13
155
42
378
4550

14
A
A
A
1,08
15
140
49
378
5250

14
A
A
A
1,08
15
140
49
378
5250

85
60
60

85
60
60

85
60
60

85
60
60

Caracteristici structurale
Cuvă și interiorul ușii din inox
Decalcificator reglabil
Coș superior
Coș inferior
Coșuleţ tacâmuri

Siguranţa
Siguranţă scurgere apă Water Stop
Siguranţă scurgere apă Overflow

Indicatoare luminoase LED și butoane
Display LCD
Display digital
Vizualizare timp rămas până la încheierea ciclului de spălare
Încărcare la jumătate
Tehnologie Extra Silent (funcţionare silenţioasă)
Temperaturi de spălare
Sistem de uscare

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

40, 70
natural

40, 70
natural

40, 70
natural

•

(°C)

Număr programe de spălare
Intensiv
Super Wash
Duo Wash
Ultra Intensiv
Normal
Zilnic 60 min.
Delicate
Eco
Speed 25 (Rapid)
Special Guest
Baby
SelfCare (Autocurăţare)
Înmuiere
GoodNight
GoodNight
Delay Timer
ShortTime
Extra Dry
Încărcare la jumătate
Pastile

(ore)

(kWh)
(lt)
(Min)
dB(A)
(350 cicluri)
(350 cicluri)

Dimensiuni nete
(cm)
(cm)
(cm)

8

8

•

•

7

•

•

•

auto

auto

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

de la 1 la 24

de la 1 la 24

3-6-9

sus/jos
4 în 1

sus/jos
4 în 1

4 în 1

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

* Consumul de energie pentru un ciclu de probă se face în mod normal cu apă rece.
Consumul efectiv de energie electrică va depinde de modul de utilizare al aparatului.
Informaţii furnizate în conformitate cu Directiva 94/2/CE.
Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.
Termenul de garanţie pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani

•

Indicatoare luminoase
Lipsă sare
Lipsă aditiv stralucire
Încărcare la jumătate
Extra Dry
GoodNight
ShortTime
Delay Timer
Pastile

Caracteristici structurale
Cuvă și interiorul ușii din inox
Decalcificator reglabil
Coș superior
Coș inferior
Coșuleţ tacâmuri

•

•

•

electronic
Dual-Space
semi-rabatabil
culisant

electronic
Dual-Space
semi-rabatabil
culisant

electronic
Super sliding
fix
culisant

•

•

10
A
A
A
0,92
9
155
47
322
3150

10
A
A
A
0,92
9
155
47
322
3150

10
A
A
A
1,02
10
140
49
357
3500

85
45
60

85
45
60

85
45
60

Siguranţa
Siguranţă scurgere apă Water Stop
Siguranţă scurgere apă Overflow

Eticheta energetică
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LSF 835 EU/HA
albă

Opţiuni

Indicatoare luminoase

Înălţime
Lăţime
Adâncime

LSF 723 EU/HA
albă

LSF 835 X EU/HA
inox

Programe de spălare

Număr programe de spălare
Intensiv
Super Wash
Duo Wash
Ultra Intensiv
Normal
Zilnic 60 min.
Delicate
Eco
Speed 25 (Rapid)
Special Guest
Baby
SelfCare (Autocurăţare)
Înmuiere

Număr seturi
Clasa eficienţei energetice
Clasa eficienţei la spălare
Clasa eficienţei la uscare
Consum energie*
Consum apă*
Durata ciclului standard I.E.C.
Nivel de zgomot
Consum anual de energie estimativ
Consum anual de apă estimativ

Culoare

Caracteristici speciale

Indicatoare luminoase LED și butoane
Display LCD
Display digital
Vizualizare timp rămas până la încheierea ciclului de spălare
Încărcare la jumătate
Tehnologie Extra Silent (funcţionare silenţioasă)
Temperaturi de spălare
Sistem de uscare

GoodNight
Delay Timer
ShortTime
Extra Dry
Încărcare la jumătate
Pastile

Model

•

Eticheta energetică
Număr seturi
Clasa eficienţei energetice
Clasa eficienţei la spălare
Clasa eficienţei la uscare
Consum energie*
Consum apă*
Durata ciclului standard I.E.C.
Nivel de zgomot
Consum anual de energie estimativ
Consum anual de apă estimativ

(kWh)
(lt)
(Min)
dB(A)
(350 cicluri)
(350 cicluri)

Dimensiuni nete
Înălţime
Lăţime
Adâncime

(cm)
(cm)
(cm)

* Consumul de energie pentru un ciclu de probă se face în mod normal cu apă rece.
Consumul efectiv de energie electrică va depinde de modul de utilizare al aparatului.
Informaţii furnizate în conformitate cu Directiva 94/2/CE.
Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.
Termenul de garanţie pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani
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