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Para a Indesit, a casa é um espaço para harmonia e
colaboração. É por isso que os nossos produtos são
desenhados para ajudar nas tarefas do dia-a-dia, criando
uma atmosfera única.
Tratar da roupa de toda a família é mais fácil, graças às
novas máquinas de lavar roupa da Indesit, tão fáceis de
usar que pode lavar a sua roupa clicando apenas num
botão.
E assim que o jantar terminar, até a loiça de maiores
dimensões vai brilhar novamente graças às novas
máquinas de lavar loiça da Indesit, sem necessidade de
lavar as peças à mão.
É assim que a Indesit cuida das famílias, oferecendo
soluções simples e fiáveis, para tornar a vida em família
mais fácil e agradável.
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OS NOSSOS
PRODUTOS.
FIÁVEIS.
Pode sempre confiar nos produtos Indesit, pois são
cuidadosamente desenhados para oferecer os melhores
desempenhos por muito tempo. A sua fiabilidade deve-se
aos 60 anos de experiência e a todos os testes internos de
controlo de qualidade realizados, mas especialmente por
cumprirem um requisito ainda mais importante: ajudar
nas necessidades diárias das famílias. É por isso que a
Indesit é a melhor escolha: porque lhe permite aproveitar
o melhor da sua casa.

PRÁTICOS.
Ir de encontro às suas necessidades diárias da forma
mais fácil possível. É nisso que se foca o nosso trabalho,
encontrar soluções práticas e inovadoras para simplificar
a sua vida: cozinhar com apenas uma volta, fornos com
limpeza fácil e máquinas de lavar loiça desenhadas
para organizar a loiça mais facilmente. Graças aos
comandos intuitivos e funções desenhadas para todas as
necessidades dos consumidores, atingimos os mais altos
níveis de conveniência.

DESIGN
FUNCIONAL.
O design dos produtos da Indesit refletem a autenticidade
do estilo italiano; os nossos eletrodomésticos equipam
a sua casa, integrando-se em qualquer ambiente e
tornando-se uma parte importante da sua vida. Funcionais,
intuitivos e fáceis de usar, os produtos tornam-se um
importante pilar no dia-a-dia, em perfeita harmonia com
as suas necessidades diárias. Com a Indesit, cada dia tem
simplesmente um sabor diferente.

6

7

Fornos

8

www.indesit.pt

FORNOS

AS SUAS RECEITAS
DO DIA-A-DIA
NUNCA FORAM TÃO
SIMPLES.
NOVOS FORNOS.
A Indesit apresenta uma nova gama de fornos para responder
às necessidades daqueles que querem cozinhar com a
máxima facilidade e resultados garantidos. Com apenas
um movimento, pode cozinhar na perfeição os pratos mais
comuns. Com os fornos Indesit também é possível cozinhar
mais pratos simultaneamente, graças à grande capacidade
interna. Para além disso, os fornos são equipados com
programas de auto-limpeza que facilitam significativamente
o seu dia-a-dia. Funcionalidade plena, moldada pelo autêntico
design italiano.
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Turn&
Cook
80 receitas do dia-a-dia
saborosas e prontas,

com apenas
1 volta.
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FORNOS
FORNOS

Turn&Cook.
MAIS DE 80
RECEITAS,
PRONTAS EM
APENAS 1 HORA.
Todos querem cozinhar os pratos do dia-a-dia conseguindo
grandes resultados, sem a preocupação de ter de ajustar os
parâmetros. Com foco nesta necessidade geral, a Indesit
criou o Turn&Cook, uma função simples e ideal para preparar
os pratos mais comuns. Só precisa de rodar o manípulo do
forno e selecionar o programa de cozedura adequado com
parâmetros pré-definidos. Para além disso, a experiência
e constante investigação por parte da Indesit permitiram
criar um inovador sistema de monitorização de temperatura
que, graças ao controlo eletrónico, mantém a temperatura
estável durante todo o ciclo de cozedura, sempre com um
desempenho superior. A solução perfeita para as suas
necessidades, para que todos consigam obter resultados
perfeitos em apenas uma hora.

APENAS UMA VOLTA
PARA AS RECEITAS DO
DIA-A-DIA.
A partir de hoje pode cozinhar as suas receitas do dia-a-dia
com apenas uma volta. Graças à função Turn&Cook, é agora
possível cozinhar facilmente as receitas mais comuns e
atingir resultados excelentes: lasanhas, massas, assados,
legumes recheados, tartes e sobremesas... De primeiros a
segundos pratos, de acompanhamentos a sobremesas, a
vida torna-se mais fácil e saborosa.

PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO
PARA QUE POSSA POUPAR
TEMPO*.
Acabaram as longas esperas antes do início da cozedura!
Assim que o programa desejado é selecionado, os novos
fornos Indesit atingem uma temperatura de 180ºC em apenas
5 minutos: 30% menos tempo, graças a uma potência média
superior proporcionada pelos novos elementos de cozedura.
*

Nos fornos com display.
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FORNOS

MELHORE O
SABOR COM O
FullSurfaceGrill.
O grill é uma das funções mais apreciadas uma vez que
permite cozinhar na perfeição legumes gratinados, tartes,
massas, espetadas e muitos outros pratos, e especialmente
por oferecer de forma rápida receitas especiais e saborosas
sem o uso de óleos ou gorduras. Para satisfazer este desejo
da melhor forma, a Indesit criou uma nova função de grill
que consegue oferecer alimentos tostados e gratinados
uniformemente.

A INOVAÇÃO DA INDESIT NA
SUA COZINHA.
A Indesit conduziu um estudo de forma a melhorar a forma
do grill, para garantir uma maior área de cobertura eficaz
para os alimentos durante a fase em que estão a gratinar.
Através de uma definição precisa dos parâmetros, o estudo
determinou o comprimento ideal da resistência do grill,
permitindo conceber um tipo de grill único composto por uma
única peça: um design especial para aquecer os alimentos
completamente e proporcionar uma superfície uniforme para
grelhar. A solução ideal para oferecer alimentos cozinhados
uniformemente, suculentos e gratinados na perfeição, sem
partes cruas ou demasiado cozinhadas.
*Em fornos com display.
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SOLUÇÕES
VARIADAS,
ZERO
PREOCUPAÇÕES.
Escolher um novo forno da Indesit significa ter sempre um parceiro
à sua disposição. Os fornos idesit são o aliado perfeito, uma vez
que oferecem um grande conjunto de soluções práticas e seguras,
adaptando-se às diversas necessidades do dia-a-dia.

ILUMINAÇÃO INTERIOR.
TUDO À VISTA!
Abrir a porta já não vai ser necessário para seguir todo o processo de
cozedura. A forma como a luz se distribui no interior da cavidade foi
otimizada pela posição em que se encontra a lâmpada, posicionada
na parte superior frontal. Esta iluminação patenteada facilita a
utilização do forno.

GUIAS TELESCÓPICAS.
Graças às guias telescópicas, movimentar os seus alimentos
durante a cozedura torna-se ainda mais seguro e simples. As guias
telescópicas são desenhadas para facilitar o inserir e remover dos
diversos acessórios, enquanto permite posicionar e remover grelhas
e tabuleiros sem esforço, para um controlo perfeito do processo de
cozedura sem o risco de os alimentos cairem ou se virarem. As guias
podem ser facilmente removidas e limpas na máquina de lavar loiça.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+.
Os novos fornos Indesit apresentam melhorias ao nível dos
componentes e tecnologias para proporcionar melhores eficiências
energéticas. Para além disso, a cavidade interna, a ventilação e o
sistema de extração de fumo foram também redesenhados, juntos
com uma robustez otimizada e um melhor isolamento. Outra
melhoria prende-se com os elementos de aquecimento e o ciclo
Eco que foi introduzido. Graças a estes grandes avanços, os fornos
Indesit atingem agora a classe A+, poupando cerca de 30% de energia
relativamente à classe A.
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LIMPEZA DO FORNO.
Limpar o forno exige habitualmente muito tempo e energia. Algumas partes, como a porta, acabam por não ficar
perfeitamente limpas em todos os ângulos. Por esta razão, a Indesit equipou os seus fornos com um conjunto de programas
e sistemas que simplificam a limpeza dos mesmos. Por exemplo, os fornos da Indesit oferecem programas de autolimpeza e soluções simples para remover a gordura e sujidade até nos recantos mais difíceis, tal como o vidro interno da
porta ou a área acima do grill.

Click&Clean

SIMPLESMENTE PERFEITO.

Os fornos da Indesit são dotados de um sistema de remoção fácil e limpeza do vidro interno da porta. Um processo
simples e rápido utilizando apenas alguns movimentos. Sem necessitar de ferramentas.
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1

CLICAR

2

LIMPAR

Aplique pressão sobre as abas
laterais para retirar o encaixe superior
do interior da porta.

Retire o vidro para o limpar.

FORNOS

GrillRebatível

LIMPEZA PERFEITA DE QUALQUER ÂNGULO.

O grill dos novos fornos da Indesit é composto por uma única peça com uma forma otimizada. Graças a isto, o grill pode
ser facilmente puxado e inclinado com apenas um gesto. Desta forma, pode chegar facilmente à superfície superior do grill
e limpá-la com um pano.

PROGRAMAS DE AUTO-LIMPEZA.
Cada modelo está equipado com um dos programas automáticos abaixo para lhe permitir limpar o forno sem esforço,
detergentes e desperdício de tempo: soluções simples e eficientes que exploram apenas o poder do calor e do vapor.

LIMPEZA HIDROLÍTICA EcoClean.
O PODER DO VAPOR.
Com o EcoClean só precisa de colocar um recipiente com 200 ml de água dentro da cavidade do forno e ativar o programa
automático. Este ciclo trabalha em apenas 35 minutos a 90º para eliminar qualquer vestígio de sujidade usando apenas
vapor. Um sistema eficiente com um reduzido impacto ambiental e um revestimento especial para uma limpeza mais fácil
da cavidade interna do forno.

LIMPEZA PIROLÍTICA.
CALOR PARA DIZER ADEUS À SUJIDADE.
O sistema de limpeza automática que permite que o forno atinja rapidamente uma temperatura de aproximadamente
500ºC, transformando todos os resíduos de comida em cinzas, que podem ser limpos facilmente com apenas uma esponja.
O processo de auto-limpeza é perfeitamente seguro, mantendo sempre a parte exterior isolada e, como tal, fria.
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PROGRAMAS PARA SATISFAZER
TODOS OS GOSTOS.
Os fornos da Indesit oferecem até 12 programas de cozedura que lhe permitem atingir sempre os resultados desejados em
todas as receitas. Simplicidade e pratos saborosos e perfeitamente cozinhados são sempre assegurados.
Convencional
O programa que distribui o calor de forma
uniforme e delicada.
Cozedura XL
Para cozinhar alimentos de todos os
tamanhos. Especialmente concebido para
carnes.
Cozedura inferior
O programa perfeito para um novo toque aos
seus pratos.
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Manter quente
Desfrute do pão, brioche e frango no espeto
como se tivessem acabado de sair do forno,
graças ao programa de reaquecimento que
preserva o seu aroma.
Grill
Para grelhar carne, peixe ou assados
poupando tempo e energia.
Multiníveis
O programa que lhe permite cozinhar diversos
pratos simultaneamente em diferentes níveis.

FORNOS

Pizza
Com esta função pode conseguir pizzas
perfeitamente cozinhadas e crocantes, graças
a uma distribuição de calor otimizada.
Gratinar
O programa que é tão rápido como o grill,
mas dispõe de um sistema de ventilação
eficaz para cozinhar os alimentos
uniformemente.
Eco Ar Forçado
Este programa usa uma ventilação delicada
e descotínua para prevenir a desidratação
excessiva dos alimentos, permitindo-lhe
cozinhar assados e estufados, ambos no
mesmo nível.

Descongelação
A solução perfeita para acelerar o processo
de descongelação dos alimentos.
Freasy Cook
A solução ideal para cozinhar alimentos
congelados, sem necessidade de os
descongelar primeiro.
Turn&Cook
Cozinhe em apenas 1 hora com a máxima
simplicidade: tudo o que precisa de fazer é
girar o botão.
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PAINEL DE COMANDOS.
SOLUÇÕES FUNCIONAIS.
Com os fornos da Indesit, a facilidade de interação é sempre
assegurada! O painel intuitivo simplifica a utilização diária e
dá acesso imediato às funções principais. É possível escolher
o tipo de painel que se adequa às suas necessidades: desde
o modelo com botões salientes standard até aos que têm
display digital, mostrando toda a informação necessária.

HARMONIA
EM TODA A LINHA.
A coleção de fornos foi desenhada para oferecer a máxima
conveniência e um melhor uso do espaço interno, disponível em
duas versões: inox e vidro. O design simples, com o irreconhecível
estilo italiano, enquadra-se em qualquer tipo de cozinha. Por esta
razão, os fornos da Indesit são sempre a melhor escolha!
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Forno com display.

FORNOS
FORNOS

BOTÕES PUSH PUSH.
A Indesit apresenta os novos botões planos e inseridos no interior do painel de comandos. Ao pressionar os botões, eles ficam
salientes e funcionam como um botão normal. Isto permite grandes resultados a nível de estética e limpeza.

Forno com botões push push

Forno com 2 manípulos
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Código EAN

859991028330

8050147028339

Forno elétrico Multichef 5
8 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A
Função Turn&Cook: Seleciona
automaticamente a temperatura e
a duração ideais para cozinhar
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 66 litros
Programação eletrónica de
tempo e temperatura
Ventilação radial de arrefecimento
Porta com vidro triplo
Auto-limpeza Pirolítica
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

600

560

min

.

40
423

557

525

97

20
595

478

570

549

89° max

5
4

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IFW 6841 JH IX

Inox

859991027790

8050147027790

Forno elétrico Multichef 8
11 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A+
Função Turn&Cook: Seleciona automaticamente
a temperatura e a duração ideais para cozinhar
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de tempo e temperatura
Botões Push-Push
Ventilação radial de arrefecimento
1 nível de guias telescópicas
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Auto-limpeza Hidrolítica EcoClean
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

560

600

•
•

Código Produto

min

.

40
423

557

525

97

20
595

478

570

549

89° max

5
4

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IFW 4844 H WH

Branco

859991028220

8050147028223

Forno elétrico Multichef 8
11 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A+
Função Turn&Cook: Seleciona
automaticamente a temperatura e
a duração ideais para cozinhar
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de
tempo e temperatura
Ventilação radial de arrefecimento
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Auto-limpeza Hidrolítica EcoClean
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

560

600

•

Cor
Inox

min

.

40
423

557

525

97

20
595

478

570

549

89° max

5
4

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IFW 4844 H BL

Preto

859991027460

8050147027462

Forno elétrico Multichef 8
11 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A+
Função Turn&Cook: Seleciona automaticamente
a temperatura e a duração ideais para cozinhar
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de tempo e temperatura
Ventilação radial de arrefecimento
525
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Auto-limpeza Hidrolítica EcoClean
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

560

600

•
•
•
•

Modelo
IFW 6540 P IX

min

.

40
423

557

97
478

570

549

595

20
595

89° max

5
4

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código Produto

Código EAN

859991027400

8050147027400

560

560

600

Forno elétrico Multichef 8
11 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A+
Função Turn&Cook: Seleciona
automaticamente a temperatura e
a duração ideais para cozinhar
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de
tempo e temperatura
Ventilação radial de arrefecimento
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Auto-limpeza Hidrolítica EcoClean
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

min

.

40
423

557

525

97

20
595

478

570

549

89° max

5
4

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IFW 3534 H IX

Inox

859991027410

8050147027417

Forno elétrico Multichef 5
6 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de temperatura
Conta-minutos
Ventilação radial de arrefecimento
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Auto-limpeza Hidrolítica EcoClean
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

560

600

•

Cor
Inox

min

.

40
423

557

525

97

20
595

478

570

549

89° max

5
4

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IFW 6230 IX

Inox

859991027810

8050147027813

Forno elétrico estático
3 programas de cozedura
Classe de eficiência energética: A
Click&Clean: Sistema de remoção e
limpeza fácil do vidro interno da porta
Volume útil 71 litros
Programação eletrónica de temperatura
Conta-minutos
Ventilação radial de arrefecimento
Porta com vidro duplo
Grill rebatível
Dimensões (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 55,1 cm

560

560

600

•
•
•
•

Modelo
IFW 3844 H IX

FORNOS
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min

.

40
423

557

525

97
478

570

549

595

20
595

89° max

5
4
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Modelo
Código 12NC
Código EAN
Tipologia
Acabamento
Tipologia
Elétrico
Gás
Etiqueta Energética*
Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos)
a G (altos consumos)
Consumo de energia (referido à carga normalizada):
Função de aquecimento por Convecção Natural
Função de aquecimento por Convecção Forçada
Volume útil

kWh
kWh
Lt

Tipo forno: Pequeno (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) Médio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt)
Grande (65 lt ≤ volume)
Superfície da placa maior
Características
Tipo de controlos
Tipo de botões
Display
Cavidade
Temporizador
Tipo de temporizador
Controlo eletrónico do tempo
Controlo eletrónico da temperatura
Grill rebatível
Guias telescópicas
Iluminação interna
Bloqueio da porta
Funções de cozedura
Número de programas
Convencional
Aquecimento inferior
Convecção
Multinível
XL Cooking
Pizza
Grill
Gratinar
Manutenção do Calor
Freasy Cook
Ar Forçado Eco
Hydrocleaning
Descongelar
Pirólise
Turn&Cook
Termostato
Luz termostato
Limpeza
Limpeza automática pirolítica
Limpeza automática hidrolítica EcoClean
Click&Clean (Limpeza do vidro)
Segurança
Sistema de ventilação de arrefecimento
Número de vidros porta forno
Acessórios
Número grelhas
Número tabuleiros
Características técnicas
Temperatura máxima de cozedura
Potência grill
Potência máxima absorvida
Voltagem
Amperagem / Frequência
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

Cm²

IFW 6841 JH IX

859991028330
8050147028339
Multifunções 5
Inox

859991027790
8050147027790
Multifunções 8
Inox

•

•

A

A+

0,89
0,88
66

0,99
0,69
71

Médio

Grande

1020

1020

Eletrónico e Mecânico
Manípulos e botões
Digital
Esmaltado
•
Programável
•
•

Eletrónico e Mecânico
Push-Push
Digital
Esmaltado
•
Programável
•
•
•
•
Halogénea (25W)

Halogénea (25W)
•
8
•

11
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Radial
3

Radial
2

2
1

1
2

°C
W
W
V
A / Hz

250
2200
3300
220-240
16/50-60

250
1800
2900
220-240
13/50-60

Mm

595x595x551

595x595x551

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos elétricos. Norma EN 50304

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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IFW 4844 H WH

IFW 4844 H BL

IFW 3844 H IX

IFW 3534 H IX

IFW 6230 IX

859991028220
8050147028223
Multifunções 8
Branco

859991027460
8050147027462
Multifunções 8
Preto

859991027400
8050147027400
Multifunções 8
Inox

859991027410
8050147027417
Multifunções 5
Inox

859991027810
8050147027813
Estático
Inox

•

•

•

•

•

A+

A+

A+

A

A

0,99
0,69
71

0,99
0,69
71

0,99
0,69
71

0,99
0,9
71

0,9
0
71

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

1020

1020

1020

1020

1020

Eletrónico e Mecânico
Manípulos e botões
Digital
Esmaltado
•
Programável
•
•
•

Eletrónico e Mecânico
Manípulos e botões
Digital
Esmaltado
•
Programável
•
•
•

Eletrónico e Mecânico
Manípulos e botões
Digital
Esmaltado
•
Programável
•
•
•

Mecânico
Manípulos

Mecânico
Manípulos

Esmaltado
•
Conta-minutos

Esmaltado
•
Conta-minutos

•
•

•
•

Halogénea (25W)

Halogénea (25W)

Halogénea (25W)

Halogénea (25W)

Halogénea (25W)

11
•

11
•

11
•

6
•

3
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Radial
2

Radial
2

Radial
2

Radial
2

Radial
2

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

250
1800
2900
220-240
13/50-60

250
1800
2900
220-240
13/50-60

250
1800
2900
220-240
13/50-60

250
1500
2750
220-240
13/50-60

250
1500
2750
220-240
13/50-60

595x595x551

595x595x551

595x595x551

595x595x551

595x595x551

•
•

•

•
•
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MICROONDAS

O SEU ALIADO
RÁPIDO NA
COZINHA.
NOVOS MICROONDAS.
Os microondas Indesit foram desenhados para acrescentar
um toque moderno à sua cozinha. Mesmo quando o tempo
disponível para cozinhar é demasiado curto, desfrute do
prazer de partilhar com os outros.

29
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

MWI 6211 IX

Inox

859991026990

8050147026991

600
30

0m

in

560 min

9

21

595

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

MWI 122.1 X

Inox

869990790740

8007842790740

600
362

30

0m

in

560 min

14
1,40

29

9

21

595

382

302

80

20

539
348

• Microondas elétrico com grill
• 3 combinações de cozedura:
microondas com 5 níveis de
potência, micoondas + grill, grill
• Programas: Pizza, Batatas, Carne, Peixe,
Legumes, Bebidas, Massa, Pipocas,
Frango, Aquecimento e Descongelação
• Volume útil: 20 L
• Programador eletrónico com
sinal de fim de cozedura
• Dimensões (AxLxP): 38,8 x 59,5 x 34,35 cm

382

302

14
29

1,40

30

80

20

539
348

• Microondas elétrico
• 1 combinação de cozedura: microondas
com 4 níveis de potência
• Programas: Aquecimento de alimentos,
Descongelação e Jet Start
• Volume útil: 22 L
• Programador eletrónico com
sinal de fim de cozedura
• Dimensões (AxLxP): 38,2 x 59,5 x 32 cm

362

Microondas
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MWI 6211 IX

MWI 122.1 X

Código 12NC

859991026990

869990790740

Código EAN

8050147026991

8007842790740

Cor
Encastre

Inox

Inox

Totalmente Integrável

Totalmente Integrável

Eletrónico

Eletrónico

MICROONDAS

Modelo

Informações gerais
Controlo
Volume

Lt

Abertura porta

22

20

Lateral

Lateral

Prato rotativo

Cm

25

24,5

Temporizador

Min.

60

95

Sinal fim de cozedura

•

•

Relógio digital

•

•

Grill rebatível
Segurança crianças

•

•

Paragem prato rotativo

•

•

Tipo de cozedura
Microondas
Níveis de potência microondas

W

•

•

4

5

Grill

•

Microondas + grill

•

Funções
Descongelação

•

•

Aquecimento de alimentos

•

•

Legumes

•

Pizzas / pratos congelados

•

Carne / Peixe

•

Bebidas

•

Massa

•

Pratos pré-cozinhados

•

Descongelação + Cozinhado

•

Arrefecimento automático

•

Aquecimento rápido

•

Jet Start

•

•

Acessórios
Grelha redonda baixa
Grelha redonda média

•

Grelha redonda alta
Características técnicas
Potência microondas

W

Potência grill

W

750

800

Potência máxima absorvida

W

1300

1250

Iluminação

W

15

25

Cm

38,2x59,5x32

38,8x59,5x34,35

1000

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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COZINHAR DE
FORMA
HARMONIOSA
TODOS OS DIAS.
NOVAS PLACAS.
Todos os ambientes de cozinha são diferentes. As novas
placas da Indesit conseguem acrescentar valor ao design de
qualquer cozinha, enquanto oferecem soluções práticas para
a vida diária. Desde placas tradicionais a gás com um novo
design e performance, até placas de indução, oferecendo
uma estética moderna com um foco especial na flexibilidade,
poupança e segurança.
O design das placas da Indesit alinha-se perfeitamente com os
fornos e os restantes elementos da mesma gama. O material
das placas assegura uma harmonia perfeita na cozinha vidro ou inox através de formas elegantes e essenciais. Uma
extensa gama de modelos e performances de cozedura para
satisfazer todas as necessidades.
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As placas de indução da Indesit têm um design totalmente
alinhado com as últimas tendências na cozinha. As placas de
indução são funcionais, seguras e soluções perfeitas que se
adaptam a qualquer cozinha contemporânea graças ao seu
design, flexibilidade e performance na poupança de energia.

COZINHAR COM RAPIDEZ
E PRECISÃO.
Uma distribuição de calor perfeita e até 25% menos tempo
de cozedura são apenas dois dos benefícios oferecidos pelas
placas de indução da Indesit. O calor dissipa-se apenas na
área em que se encontra a panela, evitando o desperdício de
calor e energia.
A gestão melhorada da cozedura é uma grande vantagem:
pode escolher entre 9 níveis diferentes de cozedura para que
cada alimento seja cozinhado da melhor forma, podendo
escolher entre manter uma temperatura baixa quando
necessário ou aumentá-la em apenas alguns segundos. Para
além disso, a função Booster permite-lhe usar a temperatura
máxima durante 4 minutos, deixando-o preparar todos os
pratos ainda mais depressa.
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PLACAS
DE INDUÇÃO:
UMA NOVA
EXPERIÊNCIA
NA COZINHA.

Placas de indução
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COMANDOS TOUCH.
Com os comandos touch da placa de indução pode ajustar
de forma precisa e independente cada uma das zonas de
cozedura: a temperatura e a função podem ser selecionadas
com apenas um toque.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO
LUGAR.
As placas a gás da Indesit garantem a máxima segurança
durante a sua utilização. Estas estão equipadas com um
sistema de segurança de alta qualidade que assegura a
segurança quando existem crianças por perto. Por exemplo,
se o queimador for deixado ligado, o sistema de segurança
desliga-o automaticamente. As placas estão ainda equipadas
com um sistema se segurança para crianças que previne que
as mesmas modifiquem as opções ou ativem os queimadores
acidentalmente.

SEM CONTACTO COM A
CHAMA.
As placas de indução previnem o risco de queimaduras. Os
queimadores só começam a trabalhar em contacto com
panelas com a parte inferior em inox, deixando o resto da
superfície a uma temperatura fria e segura. Para além disso,
depois de o queimador ser desligado, as luzes de aviso
informam-no que a superfície ainda está quente. De forma
a poupar energia, quando o aviso "H" está ativo, pode ainda
cozinhar os seus alimentos sem ter de reativar o queimador,
uma vez que este aviso lhe permite manter os cozinhados
quentes. A luz de aviso de superfície quente irá desligar-se
automaticamente assim que a temperatura baixar dos 60ºC.
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FUNÇÃO
ANTI-TRANSBORDO.

OPÇÃO LIMITADOR DE
POTÊNCIA.

Se o conteúdo de algumas das panelas transbordar e
atingir os comandos touch, a função anti-transbordo
desliga a placa automaticamente e avisa-o através de um
sinal sonoro.

Para se adaptar às necessidades na cozinha e à
capacidade elétrica suportada em sua casa, todas as
placas de indução da Indesit oferecem uma gestão
fácil do limite de potência dos queimadores. Graças à
opção Limitador de Potência, pode ajustar para que os
queimadores comecem em 2,5 kW de potência e a partir
daí ajustar a potência máxima de acordo com as suas
necessidades.

38

SISTEMA DE DETEÇÃO
DE PANELAS.

Uma grande facilidade de limpeza contribui para tornar
o uso dos queimadores extremamente fácil. Graças à
superfície plana, pode limpar os queimadores facilmente,
usando apenas uma esponja húmida, sem correr o risco de
se queimar, mesmo quando a placa acabou de trabalhar.

Graças ao sistema de deteção de panelas, os queimadores
só começam a aquecer quando detetam panelas e tachos
específicos. Se algum objeto de metal ou talheres tocarem
na superfície da placa, o sistema previne a ativação
acidental da placa e informa-o de qualquer anomalia.

PLACAS

LIMPEZA FÁCIL E RÁPIDA
COMO NUNCA VIU.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

VIA 640.1 C

Recortada

869990933830

8007842933833

• Placa Vitrocerâmica de
Indução 60 cm
• Comandos Touch Control
• 4 zonas de cozedura por indução
• Função Booster nos 4 focos
• 9 níveis de potência
• Potência total: 7200 W
• Segurança para crianças
• Dimensões (AxLxP): 5,2 x 58 x 51 cm
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Cor

Código Produto

Código EAN

VRB 640 C (PT)

Recortada

869990838850

8007842838855

Placa Vitrocerâmica Radiante 60 cm
Comandos Touch Control
4 zonas de cozedura radiante
9 níveis de potência
Indicador de calor residual
Potência total: 6700 W
Segurança para crianças
Dimensões (AxLxP): 4,8 x 59 x 52 cm

PLACAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo

41

Placas a Gás
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A Indesit vai de encontro a todas as necessidades funcionais
e estéticas com toda a gama de placas a gás que se enquadra
perfeitamente com os restantes aparelhos da cozinha. As
placas a gás conseguem ir de encontro às tendências das
cozinhas modernas e possuem performances confiáveis
graças aos seus materiais como inox, um material clássico
e resistente, ou vidro brilhante em preto ou branco, um
material moderno e elegante. A gama de placas a gás oferece
também uma diversidade de tamanhos que se adaptam a
qualquer espaço: desde os 60 cm tradicionais, a 75 cm, com
uma superfície 25% maior mas possível de colocar em nichos
standard.

Exemplo de esquema de encastre para placa de 75 cm

Exemplo de esquema de encastre para placa de 60 cm.
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PLACAS A GÁS:
ESTILO E
FUNCIONALIDADE
AO SEU ALCANCE.
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TUDO PRONTO
PARA UM CONTROLO DE CHAMA
PERFEITO.
As placas a gás da Indesit são sinónimo de confiança e ótimos resultados de cozedura. São desenhadas para oferecer uma
distribuição de calor homogénea e uma cozedura uniforme, sempre com rapidez e consumos energéticos reduzidos.

HighPowerFlame
GRANDE VERSATILIDADE.
A ampla e melhorada gama de placas a gás foi criada para assegurar melhores performances e diferentes níveis de
cozedura, para que consiga atingir resultados extraordinários com a máxima versatilidade. O High Power Flame é a nova
geração de queimadores dupla coroa que, graças à distribuição de chama melhorada, proporciona calor mais direto e uma
maior eficiência, permitindo que a água atinja a fervura mais rapidamente.

44

PLACAS

FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA.
Oferecer segurança e funcionalidade são objetivos constantes da Indesit. É por isso que
o design das placas foi melhorado para oferecer uma base constituída por uma única
superfície plana, composta por uma única peça sem articulações que facilita a limpeza no
caso de transbordo de comida ou líquidos na superfície.
Os suportes para panelas das placas a gás em inox ou ferro fundido são mais facilmente
removidos e podem ser lavados na máquina de lavar loiça de forma segura. Para além disso,
a configuração do painel de comandos proporciona ainda mais flexibilidade, uma vez que
possui comandos integrados na superfície e perfeitamente alinhados com o estilo do forno,
para oferecer uma gestão da cozedura mais fácil e funcional.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

PR 642 /I(WH)

Vidro Branco

869991006350

8050147006351

Placa a gás em vidro de 60 cm
4 queimadores a gás
Isqueiro integrado
Safe flame: válvula de segurança gás
4 grelhas esmaltadas
Manípulos com
acabamento cromado
• Comandos frontais
• Potência total: 7,3 kW
• Dimensões (AxLxP): 4,4 x 60 x 51 cm
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

PR 642/I (BK)

Vidro Preto

869991006300

8050147006306

Placa a gás em vidro de 60 cm
4 queimadores a gás
Isqueiro integrado
Safe flame: válvula de segurança gás
4 grelhas esmaltadas
Manípulos com
acabamento cromado
• Comandos frontais
• Potência total: 7,3 kW
• Dimensões (AxLxP): 4,4 x 60 x 51 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

THP 752 W/IX/I

Inox

869991006590

8050147006597

0
51

13

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

Inox

869991006540

8050147006542

560

48

0

38

13

51

0

580

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

PAAI 642 IX/I WE

Inox

869991005190

8050147005194

11

50
0

580

560

48

0

38

Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Isqueiro integrado
Safe flame: válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Comandos laterais
Potência total: 7,8 kW
Dimensões (AxLxP): 4,9 x 58 x 50 cm

Cor

Código Produto

Código EAN

Inox

869991005130

8050147005132

50

0

580

11

0

560

48

Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Isqueiro integrado com botão
Safe flame: válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Comandos laterais
Potência total: 7,8 kW
Dimensões (AxLxP): 4,9 x 58 x 50 cm

38

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo
PAA 642 IX/I WE

47
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48
0

560

THP 642 W/IX/I RU

• Placa a gás de 60 cm
• 4 queimadores a gás, um
dos quais Dupla Coroa
• Isqueiro integrado
• Safe flame: válvula de segurança gás
• 2 grelhas esmaltadas
• Manípulos com
acabamento cromado
• Comandos frontais
• Potência total: 7,8 kW
• Dimensões (AxLxP): 5,1 x 58 x 51 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

730

38

• Placa a gás de 75 cm
• 5 queimadores a gás, um
dos quais Dupla Coroa
• Isqueiro integrado
• Safe flame: válvula de segurança gás
• 3 grelhas esmaltadas
• Manípulos com
acabamento cromado
• Comandos frontais
• Potência total: 10,4 kW
• Possibilidade de inserção em
nicho de placas de 60 cm
• Dimensões (AxLxP): 5,1 x 73 x 51 cm

Placas de indução e radiante // Carateristicas
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Modelo

VIA 640.1 C

VRB 640 C (PT)

Código 12NC

869990933830

869990838850

Código EAN

8007842933833

8007842838855

Encastre
Indução

Radiante

Vidro recortado

Vidro recortado

60

60

Tipo de Instalação
Tipologia
Acabamento
Largura

Encastre

Zonas de cozedura
Número de zonas de Indução

4

Número de zonas Radiantes
Foco traseiro esquerdo - Potência
Diâmetro
Foco traseiro direito - Potência
Diâmetro
Foco dianteiro esquerdo - Potência
Diâmetro
Foco dianteiro direito - Potência
Diâmetro

4
W

2100 - 2300 B

2300

mm

210

210

W

1200 - 1500 B

1400

mm

145

160

W

1200 - 1500 B

1200

mm

145

145

W

2100 - 2300 B

1800

mm

210

180

Função Booster

4

Características gerais
Comandos

Touch Control

Touch Control

Níveis de potência

9

9

Indicador luminoso de funcionamento das placas

•

•

•

•
•

Indicador de calor residual

•

Temporizador eletrónico fim de cozedura
Temporizadores independentes

•

Segurança anti-transbordo

•

Sistema de detecção automática de recipientes

•

Função bloqueio de comandos

•

•

W

7200

6700

cm

5,2x58x51

4,8x59x52

Características técnicas
Potência total
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.

48

Placas a gás // Carateristicas

Modelo

PR 642/I(WH)

PR 642/I(BK)

THP 752 W/IX/I

THP 642 W/IX/I RU

PAAI 642 IX/I WE

PAA 642 IX/I WE

Código 12NC

869991006350

869991006300

869991006590

869991006540

869991005190

869991005130

Código EAN

8050147006351

8050147006306

8050147006597

8050147006542

8050147005194

8050147005132

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

Virdo Branco

Vidro Preto

Inox

Inox

Inox

Inox

•

•

•

•

•

•

4

4

5

4

4

4

1

1

Tipo de Instalação
Estética
Material
Tipologia
Gás
Mista
Elétrica
Características gerais
Nº queimadores a
gás, dos quais:
Tripla Coroa
Dupla Coroa
Rápidos

kW

1 de 3kW

1 de 3kW

1 de 2,6

1 de 3

1 de 3

Semi-rápidos

kW

2 de 1,65 kW

2 de 1,65 kW

2 de 1,65

2 de 1,65

2 de 1,9

2 de 1,9

Auxiliares

kW

1 de 1 kW

1 de 1 kW

1 de 1

1 de 1

1 de 1

1 de 1

W

PLACAS

Ultra-rápido

Características
técnicas
7300

7300

10400

7800

7800

7800

Safe Flame: Válvula de
segurança gás

Potência total

•

•

•

•

•

•

Isqueiro Integrado

•

•

•

•

•

Isqueiro automático
com botão
Grelhas da placa
Queimadores

4 esmaltadas

4 esmaltadas

3 esmaltadas

2 esmaltadas

2 esmaltadas

2 esmaltadas

Esmaltado em 2
peças

Esmaltado em 2
peças

Esmaltado em 2
peças

Esmaltado em 2
peças

Esmaltado em 2
peças

Esmaltado em 2
peças

4,4x60x51

4,4x60x51

5,1x73x51

5,1x58x51

4,9x58x50

4,9x58x50

Dimensões
Altura x Largura x
Profundidade

cm

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Todos têm as suas próprias preferências no que diz respeito ao
espaço e estilo da sua cozinha. A Indesit oferece um conjunto
de exaustores desenhados para satisfazer as necessidades
e atender a todos os pedidos, tendo em atenção o conforto
e estética. Todos os produtos da Indesit têm um poder de
sucção mínimo de 125 m3/h e máximo de 625 m3/h, de
forma a adaptarem-se a todo o tipo de ambientes. É possível
escolher entre exaustores convencionais, decorativos, gaveta
e tradicionais de 60 e 90 cm, na versão aspirante ou filtrante.
O primeiro é caracterizado por ter um tubo exterior, são
extremamente eficientes mas necessitam de uma saída para
o exterior; os filtrantes, por outro lado, podem ser instalados
em qualquer lugar e são desenhados para oferecer as
mesmas performances que a versão aspirante, devolvendo
ar purificado à sua cozinha. Todos os exaustores Indesit
possuem comandos fáceis e intuitivos, desde comandos
tradicionais até comandos touch slider.

INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO
SIMPLES E RÁPIDA.
Desenhados para facilitar a sua experiência na cozinha desde
o primeiro momento, os exaustores da Indesit podem ser
montados de forma independente graças à prática instalação
Plug&Play: Só precisará de colocar o exaustor no lugar, ligar
o cabo, e está pronto a funcionar. A manutenção é igualmente
simples com a função Click&Clean: a remoção do filtro de
alumínio pode ser feita em apenas alguns passos, permitindo
que seja facilmente limpo numa máquina de lavar loiça e
colocado novamente no sítio com apenas um clique.

PASSOS PARA UMA
INSTALAÇÃO PERFEITA.
Só precisa de seguir alguns passos simples para colocar
o exaustor a funcionar corretamente: instale-o longe de
correntes de ar e não direcione o ar aspirado para o mesmo
tubo que é utilizado para saídas de fumos provenientes de
outros aparelhos. Para melhores resultados, o exaustor deverá
estar centrado com a placa e colocado à distância certa: 65
cm para as placas vitrocerâmicas e 70 cm para placas a gás.
O tubo do exaustor deverá ser do mesmo diâmetro do aro e
deverá ser o mais reto possível, para uma extração facilitada.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IHBS 9.5 AM X

Inox

869990939750

8007842939750

• Exaustor Decorativo de 90 cm
• 1 motor – capacidade de
aspiração máx. 581 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos mecânicos
• 3 filtros metálicos laváveis na
máquina de lavar loiça
• 2 lâmpadas de halogéneo x 20 Watt
• Classe de eficiência energética: C
• Dimensões (AxLxP): 69,9-115 x 89,8 x 45 cm

236,8
36,5
77

250

24
142

filt: min 699
max 1152
recirc: min 622
max 1152

ø 149
88

294

240
60
450
898

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IHPC 9.5 AM X

Inox

869990950580

8007842950588

• Exaustor Convencional de 90 cm
• 1 motor - capacidade de
aspiração máx. 625 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos mecânicos
• 3 filtros metálicos laváveis na
máquina de lavar loiça
• 2 lâmpadas de halogéneo x 20 Watt
• Classe de eficiência energética: C
• Dimensões (AxLxP): 82-111 x 89,8 x 40 cm

197

197
filt: min 820
max 1110
recirc: min 710
max 1005

200
200

557

261,2
26

400

898

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IHBS 6.4 AM X

Inox

869990939780

8007842939781

236,8

• Exaustor Decorativo de 60 cm
• 1 motor - capacidade de
aspiração máx. 432 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos mecânicos
• 2 filtros metálicos laváveis na
máquina de lavar loiça
• 2 lâmpadas de halogéneo x 20 Watt
• Classe de eficiência energética: D
• Dimensões (AxLxP): 69,9-115 x 59,8 x 45 cm

36,5
77

247,3

24
142

ø 149

filt: min 699
max 1152
recirc: min 622
max 1152

88
294

250

240

60
450
598

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IHPC 6.5 AM X

Inox

869990950610

8007842950618

• Exaustor Convencional de 60 cm
• 1 motor - capacidade de
aspiração máx. 625 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos mecânicos
• 2 filtros metálicos laváveis na
máquina de lavar loiça
• 2 lâmpadas de halogéneo x 20 Watt
• Classe de eficiência energética: C
• Dimensões (AxLxP): 70-87 x 59,8 x 40 cm

197

197
filt: min 700
max 870
recirc: min 590
max 765

200
200

556
260,7
26
400
598
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

H 461 IX.1

Inox

869990882140

8007842882148

• Exaustor Gaveta de 60 cm
• Versão Filtrante
• 1 motor - capacidade de
aspiração máx 240 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos Slider Mecânicos
• 2 filtros metálicos laváveis na
máquina de lavar loiça
• 2 lâmpadas baixo consumo x 28 Watt
• Classe de eficiência energética: E
• Dimensões (AxLxP): 17 x 60 x 28 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

H 161.21 IX

Inox

869990836130

8007842836134

EXAUSTORES

• Exaustor Tradicional de 60cm
• Versão aspirante, com possibilidade
para versão filtrante
• 1 motor - capacidade de
aspiração máx. 125 m³/h
• 3 velocidades
• Comandos Slider Mecânicos
• 1 filtro metálico
• 1 halogéneo x 28 W
• Classe de eficiência energética: D
• Dimensões(AxLxP): 13,23 x 59,9 x 50,95 cm

53

Exaustores // Carateristicas

www.indesit.pt

Modelo

IHBS 9.5 AM X

IHPC 9.5 AM X

Código 12NC

869990939750

869990950580

Código EAN

8007842939750

8007842950588

Encastre

Encastre

102,5

99,1

Tipo de Instalação
Etiqueta Energética
Consumo energético anual¹

kWh

Classe de Eficiência Energética
Eficiência Fluxodinâmica²

%

Classe de eficiência fluxodinâmica
Eficiência luminosa³

Lux/Watt

Classe de eficiência luminosa

C

C

20,2

21,7

C

C

5

5

F

F

%

76

76

C

C

Fluxo mínimo de ar com utilização normal

m³/h

240

256

Fluxo máximo de ar com utilização normal (Intensivo/Booster excluído)

m³/h

581

625

Nível de ruído em velocidade mínima disponível em condições normais de utilização

dBA

47

46

Nível de ruído em velocidade máxima disponível em condições normais de utilização

dBA

68

66

Nível de ruído com a opção intensivo/booster

dBA

•

•

Eficácia de filtragem de gorduras⁴
Classe de eficiência de filtragem de gorduras

Estética
Material

Inox

Inox

Versão

Aspirante

Aspirante

Caraterísticas principais
Tipo de comandos

Mecânico

Mecânico

Número de motores

1

1

Número de velocidades

3

3

2 Halogéneo x 20 Watt

2 Halogéneo x 20 Watt

3 alumínio

3 alumínio

•

•

215

215

•

•

69,9-115x89,8x45

82-111x89,8x40

Iluminação
Filtro anti-gordura
Filtros laváveis na máquina de lavar loiça
Caraterísticas técnicas
Potência máxima absorvida

W

Cabo de alimentação
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

cm

¹ O cálculo é baseado na utilização diária padrão dependendo da eficiência do sistema de exaustão. O tempo de utilização diário mais prolongado é de 2 horas
para o tipo de exaustor menos eficiente. Este valor inclui 2 horas de consumo para iluminação. O
consumo efetivo depende de como o produto é utilizado e instalado.
² A condição de trabalho da eficiência de exaustão é avaliada no Ponto de Eficiência Máxima. A eficiência efetiva depende da utilização e instalação do produto.
³ A relação de iluminação média do sistema de iluminação na bancada pelo seu consumo em Watt.
⁴ O teste de gordura consiste em pingar óleo e água na superfície de uma panela vazia aquecida a 250°C. A eficiência de filtragem de gorduras é a relação da
quantidade de óleo residual dentro do filtro de gordura por óleo residual dentro de todo o sistema de exaustão.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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IHPC 6.5 AM X

H 461 IX.1

H 161.21 IX

869990939780

869990950610

869990882140

869990836130

8007842939781

8007842950618

8007842882148

8007842836134

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

88,2

99,1

99,4

59,4

D

C

E

D

12,2

21,7

6,1

3,5
G

E

C

F

9

5

3

3

E

F

G

G

76

76

66

76

C

C

D

C

304

256

145

65

432

625

240

125

57

46

46

48

65

66

57

62

•

•

•

•

Inox

Inox

Inox

Inox

Aspirante

Aspirante

Filtrante

Aspirante

Mecânico

Mecânico

Slider mecânico

Slider mecânico

1

1

1

1

3

3

3

3

2 Halogéneo x 20 Watt

2 Halogéneo x 20 Watt

2 baixo consumo x 28 Watt

1 baixo consumo x 28W

2 alumínio

2 alumínio

2 alumínio

1 alumínio

•

•

•

•

180

215

200

110

•

•

•

•

69,9-115x59,8x45

70-87x59,8x40

17x60x28

13,23x59,9x50,95

EXAUSTORES

IHBS 6.4 AM X
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PRÁTICO,
COM APENAS
TRÊS
SIMPLES
GESTOS.
Os fogões Indesit representam uma combinação perfeita
de eficiência, fiabilidade e simplicidade. O seu design
moderno e simplista adapta-se a qualquer tipologia e
estilo de casa.
As linhas planas da nova porta simplificam
significativamente a operação de limpeza. A facilidade
de desmontagem e montagem do vidro, sem auxílio de
ferramentas e em poucos passos simples, permitem
limpar facilmente qualquer zona mais difícil de aceder.
A qualidade dos fogões permite uma longa durabilidade,
graças aos materiais com que são construídos.
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FOGÕES.

Fogões
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PORTA EM
VIDRO,
AMOVÍVEL EM
TRÊS GESTOS.
1. Pressione os botões integrados nos
cantos da parte superior da porta.

FOGÕES

Os
novos
componentes
integrados
nas portas facilitam as operações de
desmontagem e montagem sem que seja
necessário utilizar-se outras ferramentas.
Em apenas três simples gestos é possível
remover o vidro. De uma vez só, remova e
limpe o vidro e depois insira-o facilmente
no seu espaço destinado, simplesmento
colocando-o novamente na sua moldura.

2. Remova a parte superior.

3. Retire o vidro.

LINHAS PLANAS
PARA UMA MÁXIMA
PRATICIDADE.

ÓTIMA VISIBILIDADE
INTERNA.

Para facilitar a limpeza do quotidiano, a porta
é projetada para se abrir completamente,
oferecento uma superfície perfeitamente
horizontal.
As linhas planas que caracterizam a
estrutura completa dos fogões é feita para
tornar a sua limpeza mais ágil, evitando
também que a gordura se entranhe nas
ranhuras do vidro.

A porta é concebida inteiramente em vidro
para garantir a máxima visibilidade no
interior da cavidade do forno, graças à
redução da espessura das partes laterais:
é assim possível seguir passo a passo a
cozedura dos pratos.
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QUEIMADORES
DE ALTA
EFICIÊNCIA.
Os resultados de cozedura dependem muito da tipologia
de queimadores utilizada e do modo como a chama
é distribuída. A estrutura dos queimadores da Indesit
contém uma distribuição de calor mais direta e uniforme,
graças a uma inclinação mais vertical da chama, 10º acima
quando comparado com um queimador tradicional. O
calor é imediatamente absorvido e convertido em energia,
obtendo uma redução do tempo de cozedura de 8% e uma
poupança no consumo de gás de cerca de 16%*.

FOGÕES

* Redução de tempo e consumos de gás em relação aos queimadores tradicionais.

FLEXIBILIDADE E
FACILIDADE DE
REGULAÇÃO.
Agora pode ajustar com precisão a intensidade da
chama para cada receita: os fogões Indesit têm um
inovador comando que permite escolher até 6 diferentes
níveis de potência.* O click do botão informa-o de que
selecionou uma nova potência, permitindo-lhe saber
qual o nível escolhido sem ter de o verificar visualmente.
Esta regulação fácil e flexível é possível devido à rotação
de 210º do botão, mais 50º em relação aos comandos
tradicionais.

*mais 4 níveis quando comparado com um comando tradicional.
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PROJETADO PARA DURAR.
Tudo nos fogões Indesit é projetado para a máxima durabilidade e fiabilidade. Os materiais de que são compostos são
escolhidos pela sua força e resistência. A placa onde estão os queimadores é composta por uma única peça, sem fendas
onde se poderia acumular sujidade. A qualidade e brilho da cavidade do forno são garantidos durante 10 anos, graças ao
revestimento de esmalte com cerâmica da classe AA. Esta certificação foi obtida após testes especiais que confirmaram a
resistência do esmalte a altas temperaturas, solventes e detergentes químicos corrosivos.
A tampa de vidro com perfil em inox fornece a segurança e a qualidade desejadas com um design moderno.
A gaveta prática permite o armazenamento de pratos e utensílios e está equipada com um sistema de segurança que
garante a máxima segurança de utilização.
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DESIGN PRÁTICO E
MINIMALISTA.
Os fogões Indesit, disponíveis nas cores
branco ou inox, inserem-se harmoniosamente
em qualquer ambiente graças à sua estética
contemporânea, com linhas minimalistas.
Todos os elementos que os compõem são
pensados de modo a simplificar a vida diária,
a partir de algumas soluções no interface de
utilização:
-- Um temporizador que avisa através de um
sinal acústico quando o tempo de cozedura
chegou ao fim.

FOGÕES

-- Programação manual para uma gestão
tradicional das operações de cozedura.

FACILIDADE DE
LIMPEZA, GRAÇAS
AO VAPOR.
O interior do forno pode ser limpo com facilidade
graças à limpeza assistida a vapor. Este
sistema, simples e eficaz, é uma grande ajuda
à limpeza manual. Para isso basta encher um
recipiente de aço ou chapa com cerca de 300 ml
de água e levar ao forno a uma temperatura de
200ºC. O vapor gerado ajuda a soltar a sujidade:
só terá que esperar que o interior da cavidade
arrefeça para que, em seguida, o possa limpar
facilmente com uma esponja molhada.
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10 PROGRAMAS DE COZEDURA COM POUPANÇA
ENERGÉTICA GARANTIDA.
A Indesit tem estado desde sempre preocupada com as necessidades dos consumidores, e é por isso que a maior parte dos
seus fogões são de classe A. O foco na poupança energética é combinado com o amor por boa comida, a paixão de todos
os portugueses. Os fogões Indesit oferecem até 10 programas de cozedura automática para confecionar receitas doces e
salgadas.
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Convencional (Estático)
Ideal para todos os tipos de cozedura
tradicional: cozinhe cada prato de uma forma
delicada e homogénea.

Pastelaria
Combina a utilização da resistência posterior
com a eficácia da ventilação. para doces e
outros pratos que requerem uma cozedura
delicada.

Gratinado
Combina a rapidez do grill com a cozedura
uniforme do forno ventilado.
Perfeito para gratinar massas, peixe e legumes.

Pizza
O programa que permite um aumento rápido
da temperatura, proporcionando condições de
cozedura ideais no forno para que a cozedura
seja homogénea no centro e crocante na
superfície.

Descongelação
Graças à circulação de ar a temperatura
ambiente no interior da cavidade, promete
descongelar rapidamente todos os alimentos.

Convecção inferior
Para terminar a cozedura dos alimentos que
precisam de ficar bem cozinhados no exterior
mas mal cozidos no interior, ou para pratos
como os doces de fruta que necessitam de
uma cozedura moderada na superfície.

Grill
Ideal para uma rápida cozedura crocante de
qualquer tipo de alimento, em particular carne
e peixe, poupando tempo e energia.

Aquecimento Inferior
Graças ao calor produzido na parte inferior, este
tipo de cozedura é particularmente indicado
para os doces mais delicados que necessitam
de uma fermentação eficaz e uniforme.

Multicozedura
A ação combinada de toda a resistência e
da ventilação permitem uma distribuição
constante e otimizada do calor no interior da
cavidade. Ideal para cozinhar até três níveis
diferentes de cozedura.

FOGÕES

Cozedura Rápida
Particularmente recomendado para uma
cozedura rápida dos pratos já prontos, tanto
congelados como pré-cozinhados, sem que
seja necessário pré-aquecer o forno.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I6VMH2A(X)/NL

Inox

869990845720

8007842845723

• Forno elétrico multifunções
com 11 programas
• Placa vitrocerâmica com
4 zonas radiantes
• Classe de eficiência energética: A
• Sistema de limpeza:
Hydrocleaning (vapor)
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
• Grill elétrico

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I6VMH2A(W)/P

Branco

869990845710

8007842845716

• Forno elétrico multifunções
com 11 programas
• Placa vitrocerâmica com
4 zonas radiantes
• Classe de eficiência energética: A
• Sistema de limpeza:
Hydrocleaning (vapor)
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
• Grill elétrico

66

• Relógio contaminutos com
sinal de fim de cozedura
• Espeto rotativo
• Termostato
• Forno com iluminação
• Vidro duplo na porta do forno
• Dimensões (AxLxP):
85 x 60 x 60 cm

• Relógio contaminutos com
sinal de fim de cozedura
• Termostato
• Forno com iluminação
• Vidro duplo na porta do forno
• Dimensões (AxLxP):
85 x 60 x 60 cm

Fogões // 60x60 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I6TMH2AF(X)/P

Inox

869990845730

8007842845730

• Forno elétrico multifunções
com 11 programas
• 4 queimadores a gás
(1 tripla coroa)
• Classe de eficiência energética: A
• Sistema de limpeza:
Hydrocleaning (vapor)
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta

• Safe Flame: válvula de
segurança gás na placa
• Isqueiro integrado
• Grill elétrico
• Relógio contaminutos com
sinal de fim de cozedura
• Tampo de vidro com perfil em inox
• Termostato
• Forno com iluminação
• Vidro duplo na porta do forno
• Dimensões (AxLxP):
85 x 60 x 60 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I6GG1F(X)/P

Inox

869990845700

8007842845709

•
•
•
•
•
•

Relógio contaminutos
Tampo de vidro com perfil em inox
Termostato
Forno com iluminação
Vidro duplo na porta do forno
Dimensões (AxLxP):
85 x 60 x 60 cm

FOGÕES

• Forno a gás
• 4 queimadores a gás
(1 ultrarápido)
• Classe de eficiência energética: A
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
• Safe Flame: válvula de
segurança gás na placa
• Isqueiro integrado
• Grill elétrico

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I6GG1G(WX)/P

Branco

869990845760

8007842845761

• Forno elétrico multifunções
com 11 programas
• 4 queimadores a gás
• Classe de eficiência energética: A
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
• Safe Flame: válvula de
segurança gás na placa
• Isqueiro integrado
• Grill elétrico

•
•
•
•
•
•

Relógio contaminutos
Tampo em vidro
Termostato
Forno com iluminação
Vidro duplo na porta do forno
Dimensões (AxLxP):
85 x 60 x 60 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I5V62A(W)/EU

Branco

869990855150

8007842855159

• Forno elétrico multifunções
com 6 programas
• Placa vitrocerâmica com
4 zonas radiantes
• Classe de eficiência energética: A
• Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
• Grill elétrico
• Relógio contaminutos
• Termostato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Forno com iluminação
• Vidro duplo na porta do forno
• Dimensões (AxLxP):
85 x 50 x 60 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

I5ESH1E(W)/I

Branco

869990968410

8007842968415

Forno elétrico
4 queimadores elétricos
Classe de eficiência energética: B
Click & Clean: sistema de
remoção e limpeza fácil do
vidro interno da porta
Grill elétrico
Relógio contaminutos
Tampo em esmalte
Termostato
Forno com iluminação

• Vidro duplo na porta do forno
• Dimensões (AxLxP):
85 x 50 x 60 cm

Fogões Vitrocerâmicos // 60x60 cm // Caraterísticas

Modelo

I6VMH2A(X)/NL

I6VMH2A(W)/P

Código 12NC

869990845720

869990845710

Código EAN

8007842845723

8007842845716

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

4

4

Caraterísticas da Placa
Nº queimadores a gás
Placas elétricas
Queimador Tripla Coroa
Ultra-Rápido
Nº zonas radiantes
Safe Flame: Segurança gás
Isqueiro Integrado
Grelhas
Espalhadores
Caraterísticas do Forno
Volume útil

Lt

Tipo de forno
Tipo de grill

59

59

Multifunções 11

Multifunções 11

Elétrico

Elétrico

Limpeza Hydrocleaning (Vapor)

•

•

Click&Clean

•

•

Safe Flame: Segurança gás
Termostato

•

•

250

250

Luz do forno

•

•

Espeto rotativo

•

Temperatura máxima

ºC

Acessórios
Tampo

Relógio conta-minutos
Relógio conta-minutos com sinal fim de cozedura

•

Vidro duplo na porta do forno

•

•
•

Gaveta estufa

•

•

•

•

Pés à vista reguláveis em altura

FOGÕES

Pés de nivelamento
Etiqueta energética
Classe de eficiência energética
Função de aquecimento usada para determinar a classe energética

A

A

Pastelaria

Pastelaria

Consumo de energia (referido à carga normalizada):
-Função de aquecimento por Convecção Natural

kWh

0,99

0,99

-Função de aquecimento por Convecção Forçada

kWh

0,79

0,79

Tempo necessário para a cozedura (Capacidade normal)

Min.

44

44

Superfície da placa maior

Cm2

1150

1150

Cm

85x60x60

85x60x60

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade
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Modelo

I6TMH2AF(X)/P

I6GG1F(X)/P

I6GG1G (WX)/P

Código 12NC

869990845730

869990845700

869990845760

Código EAN

8007842845730

8007842845709

8007842845761

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

4

4

4

•

•
•

Caraterísticas da Placa
Nº queimadores a gás
Placas elétricas
Queimador Tripla Coroa

•

Ultra-Rápido
Nº zonas radiantes
Safe Flame: Segurança gás

•

•

Isqueiro Integrado

•

•

•

Grelhas

Esmaltadas

Esmaltadas

Esmaltadas

Espalhadores

Esmaltados

Esmaltados

Esmaltados

Caraterísticas do Forno
Volume útil

Lt

Tipo de forno
Tipo de grill

59

62

62

Multifunções 10

Gás

Gás

Elétrico

Elétrico

Elétrico

•

•

•

•

Limpeza Hydrocleaning (Vapor)

•

Click&Clean

•

Safe Flame: Segurança gás
Termostato

•

•

•

250

250

250

Tampo

•

•

•

Luz do forno

•

•

•

•

•

Temperatura máxima

ºC

Acessórios

Espeto rotativo
Relógio conta-minutos
Relógio conta-minutos com sinal fim de cozedura

•

Vidro duplo na porta do forno

•

•

•

Gaveta estufa

•

•

•

•

•

•

A

A

A

85x60x60

85x60x60

Pés de nivelamento
Pés à vista reguláveis em altura
Etiqueta energética
Classe de eficiência energética
Função de aquecimento usada para determinar a classe energética

Pastelaria

Consumo de energia (referido à carga normalizada):
-Função de aquecimento por Convecção Natural

kWh

0,99

-Função de aquecimento por Convecção Forçada

kWh

0,79

Tempo necessário para a cozedura (Capacidade normal)

Min.

44

Superfície da placa maior

Cm2

1150

Cm

85x60x60

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos eléctricos. Norma EN 50304 A

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio
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Modelo

I5V62A(W)/EU

I5ESH1E(W)/I

Código 12NC

869990855150

869990968410

Código EAN

8007842855159

8007842968415

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Caraterísticas da Placa
Nº queimadores a gás
Placas elétricas

4

Queimador Tripla Coroa
Ultra-Rápido
Nº zonas radiantes

4

Safe Flame: Segurança gás
Isqueiro Integrado
Grelhas
Caraterísticas do Forno
Volume útil

Lt

Tipo de forno
Tipo de grill

57

61

Multifunções 6

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Limpeza Hydrocleaning (Vapor)

•

Click&Clean

•

•

Safe Flame: Segurança gás
Termostato
Temperatura máxima

ºC

•

•

250

250

Acessórios
Tampo

•

Luz do forno
Espeto rotativo
Relógio conta-minutos

•

Relógio conta-minutos com sinal fim de cozedura

•

Vidro duplo na porta do forno

•

•

Gaveta estufa

•

•

•

•

A

B

Pés de nivelamento
Pés à vista reguláveis em altura
Classe de eficiência energética
Função de aquecimento usada para determinar a classe energética

FOGÕES

Etiqueta energética
Pastelaria

Consumo de energia (referido à carga normalizada):
-Função de aquecimento por Convecção Natural

kWh

0,98

-Função de aquecimento por Convecção Forçada

kWh

0,79

0,99

Tempo necessário para a cozedura (Capacidade normal)

Min.

48

51

Superfície da placa maior

Cm2

1250

1250

Cm

85x50x60

85x50x60

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos eléctricos. Norma EN 50304 A

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio
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FLEXIBILIDADE e
PERSONALIZAÇÃO

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

DO ESPAÇO, PARA A
PRESERVAÇÃO DOS
ALIMENTOS
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Combinados // No Frost // 60 cm
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FLEXIBILIDADE E
PRESERVAÇÃO:
UNIDAS COMO
NUNCA.
COMBINADOS eXtra.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

Uma gama de combinados que responde às necessidades
de todas as famílias, que procuram constantemente uma
gestão de espaço adaptável e personalizável, dependendo
do tipo de compras e consumo, que pode mudar a cada
dia. Para além disso, todo o espaço interior foi concebido
para oferecer diferentes soluções de arrumação, que
facilitam o dia-a-dia.
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FLEXI USE BOX.
CADA ALIMENTO À SUA PRÓPRIA
TEMPERATURA.
Um compartimento exclusivo desenhado para uma melhor conservação dos alimentos. Pode facilmente ser retirado e
posicionado a duas alturas diferentes, dependendo do tipo de alimento a ser conservado.
--No nível superior, graças ao perfeito sistema termodinâmico, é ideal preservar frutas e legumes a uma temperatura
aproximada de 5ºC, duplicando assim o espaço existente para este tipo de alimentos. Quanto à Flexi Box, é utilizada
como segundo cesto para legumes, oferecendo uma capacidade de conservação para até mais 30 maçãs!

5°c
--Logo acima do compartimento para legumes, este espaço garante uma conservação otimizada para os alimentos mais
delicados, como carne e peixe, a uma temperatura de aproximadamente 0ºC.

0°c
TEMPERATURA

FLEXI USE BOX

4°- 6° C
4°- 6° C

4°- 6° C
≈75%

Espinafres
Alface

4°- 7° C
4°- 7° C

COMO SEGUNDO
COMPARTIMENTO PARA
FRUTAS E LEGUMES

Queijo Ricotta
Queijo Fresco

1°- 3° C
1°- 3° C

Peixe
Camarões

0°- 2° C
0°- 2° C

Carnes vermelhas
Carnes brancas

1°- 3° C
1°- 3° C

Maçãs
Morangos

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

PRESERVAÇÃO IDEAL

-1° -2° C
≈50%
COMO GAVETA DE FRIO
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GAVETAS DO
CONGELADOR.
ESPAÇO QUE SE EXPANDE.
Três gavetas para um armazenamento otimizado de
alimentos congelados, mas não só: as primeiras duas
gavetas e a prateleira a meio podem ser removidas em
segundos para ganhar mais 38% de espaço, de forma a
colocar alimentos maiores ou em maiores quantidades.
Um compartimento com múltiplas possibilidades de
utilização.

PRESERVAÇÃO ÓTIMA.
SEMPRE.
No interior do frigorífico, o sistema de ventilação garante
o nível de humidade ideal para conservar os seus
alimentos: não permite que estes sequem, mesmo que
estejam armazenados sem estar embalados. Os dois
fluxos de ar independentes, um no frigorífico e outro
no congelador, previnem a contaminação de cheiros
de um compartimento para o outro. Para além disso, o
congelador não necessita de ser descongelado porque,
graças à tecnologia No Frost, não há acumulação de
gelo.
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GAVETA CRISPER PARA VEGETAIS.
MAIS ESPAÇO PARA FRESCURA.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

A fruta e os legumes podem ser armazenados em conjunto numa grande gaveta que
oferece capacidades melhoradas e preserva a humidadade natural dos alimentos,
mantendo-os frescos por mais tempo.

PRATELEIRAS NA PORTA.
EM QUALQUER LUGAR, SEMPRE À VISTA.
Criadas de forma a garantir a máxima visibilidade e facilidade de uso, estes podem ser colocados em diferentes níveis para
conservar alimentos, latas e garrafas de vários tamanhos. As prateleiras para garrafas possuem grande capacidade e são
extremamente versáteis.
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ILUMINAÇÃO.
TODA A ÁREA ILUMINADA.
A Indesit otimizou a iluminação no interior do frigorífico,
graças às lâmpadas de alta performance que permitem
a máxima visibilidade em todas as prateleiras e nos
recantos mais escondidos. Existe também a opção com
iluminação LED para uma visibilidade perfeita, com maior
poupança de energia.

ABERTURA DE PORTA ATÉ
145º. ACESSIBILIDADE
IMEDIATA.
As portas abrem totalmente, para um acesso fácil e sem
obstáculos a todos os compartimentos do frigorífico.
E se o frigorífico estiver colocado junto à parede? Sem
problemas: a porta aberta e alinhada com a parede
continua a permitir a abertura das gavetas facilmente.

DISPLAY.
INTERATIVIDADE COM
APENAS UM TOQUE.
Disponível em três modelos diferentes, com um painel
melhorado que garante a máxima acessibilidade e controlo
das funções e que permite ajustar a temperatura com a
máxima precisão. O novo display interativo permite-lhe
ativar as funções seguintes com um simples toque:
--Fast Cool, para arrefecer rapidamente os alimentos
frescos assim que estão no compartimento do frigorífico
--Fast Freeze, para diminuir a temperatura até ao mínimo,
de forma a congelar os alimentos frescos rapidamente e
da melhor forma possível.

ESTÉTICA E ROBUSTEZ,
PARCEIROS PERFEITOS.
Todos os frigoríficos da Indesit têm um design distintivo
com linhas modernas adaptáveis a todas as cozinhas.
No interior, a sua estética é funcional, com componentes
transparentes para aumentar a visibilidade. Uma escolha
simples mas essencial, que expressa facilmente a
robustez e fiabilidade de todos os eletrodomésticos
Indesit.
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MANUTENÇÃO?
NÃO PODIA SER MAIS
FÁCIL!
Todas as partes internas do frigorífico são desenhadas
para oferecer o máximo conforto e facilidade de limpeza.
O sistema intuitivo de remoção das prateleiras e gavetas
torna a limpeza ainda mais fácil.

PRATELEIRAS
DESLIZANTES.
MÁXIMA VERSATILIDADE
EM TODOS OS SENTIDOS.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

As prateleiras podem ser puxadas para cima até 7 cm,
graças ao seu sistema de bloqueio para prevenir que estas
caiam: uma solução simultaneamente prática e segura
que lhe permite acesso a todos os alimentos no interior
do frigorífico sem problemas, mesmo os que estão nos
cantos mais escondidos. Tudo é facilmente visível: retirálos e substituí-los torna-se mais fácil.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LI8 FF2O X H

Inox

869990888320

8007842888324

• Capacidade líquida total: 305 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 215 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 90 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
No Frost Parcial
• Display Digital: Clever Out
• Função: Hygiene Control

Função Super Freeze
Flexi Use Box
Prateleiras deslizantes e em vidro
Controlo de humidade na verdureira
Suporte para garrafas
Dimensões (AxLxP): 189 x 60 x 63 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LI8 FF2 X

Inox

869990886550

8007842886559

• Capacidade líquida total: 305 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 215 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 90 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
No Frost Parcial
• Função: Hygiene Control

• Flexi Use Box
• Prateleiras deslizantes e em vidro
• Dimensões (AxLxP): 189 x 60 x 63 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LI8 FF2 W.1

Branco

869990886230

8007842886238

• Capacidade líquida total: 305 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 215 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 90 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
No Frost Parcial
• Função: Hygiene Control
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•
•
•
•
•
•

• Flexi Use Box
• Prateleiras deslizantes e em vidro
• Dimensões (AxLxP): 189 x 60 x 63 cm

Combinados eXtra // No Frost // 60 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LI70 FF1 X

Inox

869990886470

8007842886474

• Capacidade líquida total: 274 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 188 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 86 lt
• Classe de eficiência energética: A+
• Sistema de refrigeração:
No Frost Parcial
• Função: Hygiene Control
• Flexi Use Box
• Prateleiras deslizantes e em vidro

• Dimensões (AxLxP): 189 x 60 x 63 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LI7 FF2 W

Branco

869990886220

8007842886221

• Dimensões (AxLxP): 189 x 60 x 63 cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

• Capacidade líquida total: 278 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 188 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 90 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
No Frost Parcial
• Função: Hygiene Control
• Flexi Use Box
• Prateleiras deslizantes e em vidro
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ARMAZENE OS
SEUS ALIMENTOS
TRANQUILAMENTE.
COMBINADOS LOW FROST.
Especialmente desenhados para ir de encontro às
necessidades diárias das famílias e oferecer inovações
tecnológicas para assegurar uma preservação ideal dos
alimentos, os combinados da Indesit são perfeitos para
aqueles que querem viver o dia-a-dia sem preocupações.
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O QUE quiser, QUANDO
O nível de humidade ideal
no seu frigorífico, para uma
preservação ótima.

86

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

quiser.
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LOW FROST.
MENOS GELO, MAIS ESPAÇO.
O processo de descongelação é muito mais fácil e rápido quando não há gelo agregado às grelhas e às paredes interiores
do congelador.
Graças ao evaporador situado no interior da parede do congelador, a formação de gelo foi reduzida até 50%. As grelhas
foram substituídas por prateleiras em vidro, que não permitem o aparecimento de gelo e facilitam a limpeza e acesso aos
alimentos.
O espaço e a acessibilidade foram assim também melhorados, permitindo-lhe experienciar um melhor manuseamento dos
alimentos com menos consumo de energia, graças à redução da formação de gelo no interior do congelador.

SENSOR BLACK OUT.
ARMAZENE OS SEUS ALIMENTOS TRANQUILAMENTE.
A partir de agora não haverá mais risco de consumir alimentos em más condições que foram descongelados devido a uma
falha de energia: graças ao inteligente sensor, é possível perceber quaisquer falhas de energia e consumir os alimentos
armazenados no congelador sem preocupações. Este dispositivo encontra-se no interior da porta e possui um líquido
vermelho e outro amarelo que são sensíveis à variação da temperatura. Com base na posição dos dois líquidos, pode
ter informação precisa sobre a condição em que se encontram os alimentos e receber informação constante sobre o
funcionamento do compartimento do congelador.

Vermelho na parte superior e amarelo na parte
inferior: os alimentos devem ser consumidos no
prazo de 7 dias.

MAIS ESPAÇO,
MAIS ALIMENTOS.
A Indesit oferece-lhe uma utilização de espaço mais
flexível e três gavetas que permitem facilmente
armazenar e encontrar os alimentos congelados.
O compartimento do congelador permite o
armazenamento de uma maior quantidade de alimentos
através da remoção das duas gavetas e da prateleira
presente entre elas.

Vermelho e amarelo na parte inferior:
os alimentos já não devem ser consumidos.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

Vermelho e amarelho ambos na parte superior:
posição normal.

NOVAS LUZES LED.
VISIBILIDADE
MELHORADA
EM TODO O
COMPARTIMENTO.
O novo sistema de iluminação LED está disponível em
todos os modelos e ilumina perfeitamente o interior
do equipamento, permitindo-lhe ver a qualidade dos
alimentos num instante. Melhor visibilidade combinada
com uma grande eficiência: as luzes LED duram até 10
vezes mais e consomem 15 vezes menos energia que
as lâmpadas tradicionais.
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PRATELEIRAS
PARA QUALQUER OCASIÃO.
Desenhadas para oferecer a máxima funcionalidade e
visibilidade, estas prateleiras altamente ajustáveis são
extremamente úteis e flexíveis, uma vez que permitem
armazenar alimentos de diferentes tamanhos, latas e
garrafas. A prateleira para garrafas pode acomodar até
cinco garrafas de 2L. Grande capacidade ao serviço da
flexibilidade.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LR8 S2 W B

Branco

853921911400

8007842953756

• Capacidade líquida total: 339 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 228 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 111 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
Low Frost Technology

•
•
•
•
•

Sensor Blackout
Ice³: recipiente de gelo
Iluminação LED
Prateleiras em vidro
Dimensões (AxLxP): 187 x 60 x 64,5 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

LR7 S2 W

Branco

853920411200

8007842953565

•
•
•
•

Ice³: recipiente de gelo
Iluminação LED
Prateleiras em vidro
Dimensões (AxLxP): 176 x 60 x 64,5 cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

• Capacidade líquida total: 307 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 196 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 111 lt
• Classe de eficiência
energética: A++
• Sistema de refrigeração:
Low Frost Technology
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TODO O
ESPAÇO QUE
NECESSITA.
FRIGORÍFICOS DE 70 CM.
Grandes, espaçosos e bem organizados. Os frigoríficos
de 70 cm da Indesit são muito espaçosos e oferecem
uma grande capacidade de armazenamento. Disponível
em diversos modelos, combinados ou com dupla porta,
distinguem-se pelo seu design prático e essencial.
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GRANDES TAMBÉM
NA EFICIÊNCIA.
Os frigoríficos Indesit de 70 cm estão equipados com
sistemas de refigeração altamente eficientes. A isolação
térmica completa e o design especial das portas do
frigorífico mantêm a temperatura de congelação
constante, sem desperdício de energia, garantindo
fantásticos resultados na poupança de energia
enquanto reduz os consumos.

TOTAL NO FROST.
O sistema Total No Frost evita a formação de gelo no
congelador, impedindo que os alimentos se colem
uns aos outros, poupando também todo o trabalho da
descongelação manual. No compartimento do frigorífico,
faz com que mantenha uma temperatura uniforme,
evitando a formação de humidade nos alimentos.

PURE WIND.
O Pure Wind é um sistema de refrigeração que utiliza um
ventilador posicionado na parede posterior do frigorífico,
melhorando a circulação do ar e restabelecendo
rapidamente a temperatura interna depois de cada
abertura da porta.
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FLEX COOL BOX.
Recipientes transparentes posicionados na parte inferior
da prateleira do frigorífico que lhe permitem preservar os
alimentos mais delicados, protegendo a sua frescura por
mais tempo.

HYGIENE CONTROL.
Uma verdadeira barreira que impede a criação de bolor e bactérias, graças ao tratamento especial das superfícies
internas. Desta forma, os alimentos estarão sempre protegidos e irão preservar a frescura original por longos períodos.

GRELHA PORTA-GARRAFAS.

SUPER FREEZING BOX.
Congele os seus alimentos rapidamente e separadamente dos restantes com a gaveta especial de "congelamento
rápido", no interior do congelador, onde a temperatura é mais baixa.

CUVETES DE GELO ICE3.
Desenhados para preparação de gelo, as couvetes Ice3 estão integradas nas gavetas do congelador para otimizar
espaço; higiénicas e construídas especificamente para evitar o gotejamento de água, oferecem-lhe a maior facilidade de
uso.
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Posicionada sob uma das prateleiras do frigorífico, permite acomodar até 6 garrafas sem ocupar o espaço das prateleiras.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TAAN 6 FNF

Branco

869990617850

8007842617856

• Capacidade líquida total: 378 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 316 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 62 lt
• Sistema de refrigeração:
No Frost Total
• Multiflow
• Classe de eficiência energética: A+
• Sistema Hygiene Control
• Função Eco
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• Prateleiras em vidro
• Dimensões (AxLxP): 190,5 x 70 x 71,5 cm

Frigoríficos // Dupla Porta // 70 cm

Cor

Código Produto

Código EAN

TAA 5 V

Branco

869990777850

8007842777857

Capacidade líquida total: 414 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 332 lt
Capacidade líquida do congelador: 82 lt
Sistema de refrigeração: Ventilado
Classe de eficiência energética: A+
Sistema Hygiene Control
Prateleiras em vidro
Dimensões (AxLxP): 180 x 70 x 68,5 cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo

97

ATENDE A TODAS
AS NECESSIDADES
E SATISFAZ TODOS
OS REQUISITOS DE
CONSERVAÇÃO.
FRIGORÍFICOS 60 cm.
Eficientes, espaçosos, elegantes, práticos e disponíveis
em diversas variantes, os frigoríficos Indesit conseguem
atender a todas as necessidades e satisfazer todos os
requisitos de conservação. Consiga flexibilidade ao nível
da gestão e da estética, para além da certeza de ter
sempre qualidade, fiabilidade, durabilidade e o melhor
desempenho.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TIAA 12 (1)

Branco

869990774560

8007842774566

• Capacidade líquida total: 306 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 236 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 70 lt
• Sistema de refrigeração:
Controlo Automático Estático
• Classe de eficiência energética: A+
• Sistema Hygiene Control
• Prateleiras em vidro

•
•
•
•
•
•
•
•
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• Dimensões (AxLxP): 175 x 60 x 65,5 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TIAA 11

Branco

869990774360

8007842774368

Capacidade líquida total: 291 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 236 lt
Capacidade líquida do congelador: 55 lt
Sistema de refrigeração: Controlo
Automático Estático
Classe de eficiência energética: A+
Sistema Hygiene Control
Prateleiras em vidro
Dimensões (AxLxP): 167 x 60 x 65,5 cm

Frigoríficos // Dupla Porta // 60 cm

•
•
•
•

Cor

Código Produto

Código EAN

Inox

869990774320

8007842774320

Capacidade líquida total: 252 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 197 lt
Capacidade líquida do congelador: 55 lt
Sistema de refrigeração: Controlo
Automático Estático
Classe de eficiência energética: A+
Sistema Hygiene Control
Prateleiras em vidro
Dimensões (AxLxP): 150 x 60 x 65,5 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TIAA 10 (1)

Branco

869990774570

8007842774573

• Capacidade líquida total: 252 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 197 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 55 lt
• Sistema de refrigeração:
Controlo Automático Estático
• Classe de eficiência energética: A+
• Sistema Hygiene Control
• Prateleiras em vidro

• Dimensões (AxLxP): 150 x 60 x 65,5 cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

•
•
•
•

Modelo
TIAA 10 X
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PEQUENAS
DIMENSÕES,
PARA A MÁXIMA
VERSATILIDADE.
102

FRIGORÍFICOS de 55cm.
Para satisfazer todas as suas exigências, a gama da
Indesit contempla frigoríficos de dupla porta de 55cm,
pensados para poderem ser instalados em qualquer local,
garantindo o máximo de eficiência, mesmo num espaço
pequeno.

CONTROLO ESTÁTICO
AUTOMÁTICO.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

O sistema Controlo Estático Automático conserva os
alimentos na perfeição. Os sensores especiais, instalados
no frigorífico, permitem manter constantemente a
temperatura ideal.
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Modelo

Cor

RAAA 29

• Capacidade líquida total: 212 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 171 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 41 lt
• Sistema de refrigeração: Estático
• Classe de eficiência energética: A++
• Prateleiras em vidro
• Dimensões (AxLxP): 143 x 55 x 58 cm

Código EAN

869990878630

8007842878639

* Disponível a partir de Março

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

RAA 29 NX

Inox

869990878640

8007842878646

• Capacidade líquida total: 212 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 171 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 41 lt
• Sistema de refrigeração: Estático
• Classe de eficiência energética: A+
• Prateleiras em vidro
• Dimensões (AxLxP): 143 x 55 x 58 cm
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Código Produto

Frigoríficos // Dupla Porta // 55 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

RAA 29

Branco

869990878660

8007842878660

* Disponível até Março

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

• Capacidade líquida total: 212 lt
• Capacidade líquida do frigorífico: 171 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 41 lt
• Sistema de refrigeração: Estático
• Classe de eficiência energética: A+
• Prateleiras em vidro
• Dimensões (AxLxP): 143 x 55 x 58 cm
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FRIO INTENSO,
GRANDE CONFORTO.
Dois produtos tudo em um: frigorífico e congelador
perfeitamente combinados e capazes de oferecer
uma gestão de espaço flexível para satisfazer todas
as necessidades das famílias que necessitam de fazer
cada vez mais tarefas em simultâneo devido ao tempo
reduzido. Com a certeza de conseguir que os alimentos
sejam preservados da melhor forma e mantenham a sua
qualidade.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

SIAA 12

Branco

869990774600

8007842774603

• Sistema de refrigeração:
Controlo Automático Estático
• Capacidade líquida total: 342 lt
• Prateleiras em vidro
• Classe de eficiência energética: A+

• Dimensões (AxLxP): 175 x 60 x 65 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

SIAA 10

Branco

869990774630

8007842774634

• Sistema de refrigeração:
Controlo Automático Estático
• Capacidade líquida total: 282 lt
• Prateleiras em vidro
• Classe de eficiência energética: A+

• Dimensões (AxLxP): 150 x 60 x 65 cm

Frigoríficos Bancada // 55 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TFAA 10

Branco

869990777720

8007842777727

• Capacidade líquida total: 111 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 96 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 15 lt

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TLAA 10

Branco

869990777670

8007842777673

• Capacidade líquida total: 126 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 126 lt
• Classe de eficiência energética: A+
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• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

• Dimensões (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

Congeladores // Monoporta

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

UIAA 12 F I

Branco

869990867250

8007842867251

• Capacidade líquida total: 220 lt
• 7 compartimentos congeladores
dos quais 7 gavetas extraíveis
• Luzes de funcionamento

• Ice3: recipientes de gelo integrados
nas gavetas do congelador
• Display digital: Clever In
• Sistema de refrigeração: No Frost
• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 175 x 60 x 65 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

UIAA 10 F I

Branco

869990879210

8007842879216

• Capacidade líquida total: 175 lt
• 6 compartimentos congeladores
dos quais 6 gavetas extraíveis
• Luzes de funcionamento
• Ice3: recipientes de gelo integrados
nas gavetas do congelador

•
•
•
•

Display digital: Clever In
Sistema de refrigeração: No Frost
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 150 x 60 x 65 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

UIAA 12.1

Branco

869990838450

8007842838459

• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 175 x 60 x 65 cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

• Capacidade líquida total: 235 lt
• 7 compartimentos congeladores
dos quais 5 gavetas extraíveis
• Luzes de funcionamento
• Ice3: recipientes de gelo integrados
nas gavetas do congelador

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

UIAA 10.1

Branco

869990838480

8007842838480

• Capacidade líquida total: 194 lt
• 6 compartimentos congeladores
dos quais 4 gavetas extraíveis
• Luzes de funcionamento
• Ice3: recipientes de gelo integrados
nas gavetas do congelador

• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 150 x 60 x 65 cm
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Congelador Bancada// 55 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

TZAA 10.1

Branco

869990836710

8007842836714

• Dimensões (AxLxP): 85 x 55 x 58 cm

COMBINADOS E FRIGORÍFICOS,

• Capacidade líquida total: 77 lt
• 4 compartimentos congeladores
dos quais 4 gavetas extraíveis
• Luzes de funcionamento
• Classe de eficiência energética: A+
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Congeladores // Horizontais

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cor

Código Produto

Código EAN

Branco

850722096030

8007842897463

Capacidade líquida total: 311 lt
2 cestos
Fechadura
Luzes de funcionamento
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 91,6 x 118 x 69,8 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

OS 1A 250 H

Branco

850721396020

8007842897494

Capacidade líquida total: 251 lt
1 cesto
Fechadura
Luzes de funcionamento
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 91,6 x 101 x 69,8 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

OS 1A 100

Branco

850724196010

8007842897432

Capacidade líquida total: 100 lt
1 cesto
Luzes de funcionamento
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 86 x 52,7 x 56,9 cm
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•
•
•
•
•
•

Modelo
OS 1A 300 H

Frigoríficos e Combinados // Encastre

www.indesit.pt

A EFICIÊNCIA
ESTÁ EM
SUA CASA.
FRIGORÍFICOS E COMBINADOS
Os frigoríﬁcos e combinados de encastrar
Indesit garantem ﬁabilidade e
resistência,
oferecendo as melhores prestações, no total
respeito pelo ambiente e com consumos reduzidos.
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PARA POUPAR,
QUER-SE
CLASSE.
Um compartimento exclusivo desenhado para uma melhor
conservação dos alimentos. Pode facilmente ser retirado e
posicionado a duas alturas diferentes, dependendo do tipo de
alimento a ser conservado.

RESISTEM A TUDO.
Robustos e resistentes, os frigoríﬁcos Indesit
garantem a máxima ﬁabilidade.
Além disso, os dez testes de queda a que o produto é
submetido, simulam todas as condições de transporte
possíveis, a ﬁm de garantir total segurança durante a
entrega.
Por outro lado, os testes de stress garantem a
ﬁabilidade das portas : até 100.000 aberturas para a
porta do frigoríﬁco e 30.000 aberturas para a porta do
congelador. Os restantes componentes são igualmente
resistentes: por exemplo, cada prateleira consegue
suportar perfeitamente 20 kg de carga, sem sofrer
qualquer deformação.

GARANTIA DE HIGIENE
E FRESCURA
DURADOURA.
O sistema Hygiene Control é um tratamento especial,
que é aplicado na superfície das paredes internas do
frigoríﬁco e que previne a formação de bolores e bactérias.
Mais um fator de segurança que impede que os
alimentos se deteriorem.
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INTERIORES
FUNCIONAIS
E ESPAÇOSOS.
Todos os elementos do interior dos frigoríficos
Indesit foram concebidos para garantir a
máxima comodidade, uma melhor visibilidade
dos alimentos e uma maior facilidade de
limpeza. A opção de tornar transparentes os
elementos internos do frigorífico responde
tanto a necessidades práticas de identificação
imediata dos alimentos, como a exigências
estéticas, graças a uma maior luminosidade
e suavidade à vista.

PRATELEIRAS
EM VIDRO.
As práticas e robustas prateleiras de
vidro asseguram a máxima flexibilidade
de utilização, graças à simplicidade do
seu sistema de introdução e extração. As
gavetas, prateleiras e caixas verdureiras
são transparentes, assegurando desse modo
uma maior visibilidade, já que permitem
ver melhor os alimentos nelas contidos e
facilitam a limpeza.

FRESH BOX.

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

A prática Fresh box é a nova caixa, destinada
à conservação de enchidos, fumados e
queijos, ou de quaisquer alimentos que
pretenda conservar fechados, oferecendo
ainda a comodidade de poder ser movida e
posicionada em qualquer lugar de qualquer
prateleira.

VERDUREIRA.
A verdureira oferece 20% mais de espaço, a
fim de permitir a conservação de uma maior
quantidade de frutas e verduras. O congelador,
com amplas e práticas gavetas, permite uma
melhor conservação dos alimentos e uma
maior flexibilidade no seu acondicionamento.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

853903601500

8007842932300

57
1770
min.5

0mm
540

57

545

-0

75
34

630

703,5

1770

min.5
50
recom
mende
d
560

970

560 +10

-0
1776+10

• Capacidade líquida total: 275 lt
• Capacidade líquida do
frigorífico: 195 lt
• Capacidade líquida do
congelador: 80 lt
• Sistema de refrigeração
estático para o frigorífico
• Sistema de refrigeração
estático para o congelador
• Prateleiras em vidro
• Interiores transparentes
• Iluminação LED
• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 177 x 54 x 54,5 cm

4

18

B 18 A1 D/I

min.200cm

Modelo

Cor

T 16 A1 D/I

Capacidade líquida total: 240 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 191 lt
Capacidade líquida do congelador: 49 lt
Sistema de refrigeração
estático para o frigorífico
Sistema de refrigeração
estático para o congelador
4 prateleiras em grelha
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 157,6 x 54 x 54,5 cm

Modelo

Cor

IN D 2412

Código Produto

Código EAN

853902901500

8007842658019

Capacidade líquida total: 220 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 178 lt
Capacidade líquida do congelador: 42 lt
Sistema de refrigeração
estático para o frigorífico
• Sistema de refrigeração
estático para o congelador
• Classe de eficiência energética: A+
• Dimensões (AxLxP): 144,1 x 54 x 54,5 cm

4

•
•
•
•

1441

30

18

•
•
•

8007842932249

295

•

Código EAN

853903101500

min.5

0 mm

540
min

545

57

116

1084

0
10

1441

560

996

1443

10
0

60 30

.555

95

•
•
•
•

Código Produto

Frigorífico Bancada // Encastre

Código EAN

850370701500

8007842772661

597

590

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

600
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COMBINADOS E FRIGORÍFICOS,

550

32,5

min

545

819÷889

Capacidade líquida total: 146 lt
Capacidade líquida do frigorífico: 146 lt
Sistema de refrigeração estático
Classe de eficiência energética: A+
Dimensões (AxLxP): 81,5 x 59,6 x 54,5 cm
820-890

•
•
•
•
•

Código Produto

197,5 +70

Cor

5

Modelo
IN TS 1612

Combinados eXtra // No Frost // 60 cm // Carateristicas www.indesit.pt

Modelo

LI8 FF2O X H

LI8 FF2 X

LI8 FF2 W.1

LI70 FF1 X

LI7 FF2 W

Código 12NC

869990888320

869990886550

869990886230

869990886470

869990886220

Código EAN

8007842888324

8007842886559

8007842886238

8007842886474

8007842886221

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

7

7

7

7

7

Etiqueta energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso
doméstico 1)

A++

A++

A++

A+

A++

Consumo de energia 2)

Classe de Eficiência Energética
kWh/Ano

255

255

255

310

246

Consumo de energia

kWh/24h

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

215

215

215

188

188

Volume útil compartimento congelador 3)

Lt

90

90

90

86

90

4

4

4

4

4

+5ºC

+5ºC

+5ºC

+5ºC

+5ºC

Número de estrelas compartimento congelador
Temperatura compartimento frigorífico
Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

h

17

17

17

17

17

Kg/24h

3

3

3

3

3

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

39

45

45

45

45
302

Classe climática 4)
Nível de ruído

dB(A)

Caraterísticas Gerais
Volume bruto total

330

330

330

302

Volume bruto compartimento frigorífico

217

217

217

189

189

Volume bruto compartimento congelador

113

113

113

113

113

1

1

1

1

1

Controlo Mecânico/Eletrónico

Eletrónico

Mecânico

Mecânico

Mecânico

Mecânico

Display

Clever Out
•

•

•

•

Nº de compressores

Portas reversíveis

•

Compartimento frigorífico
Sistema de refrigeração
Descongelação
Tipo de prateleiras

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

3 vidro

3 vidro

3 vidro

2 vidro

2 vidro

Flexi Use Box

•

•

•

•

•

Prateleiras deslizantes

•

•

•

•

•

Verdureira

1

1

1

1

1

Controlo de humidade na verdureira

•

Proteção Hygiene Control

•

•

•

•

•

Função Super Cool
Função Super Freeze

•

Wine Rack

•

Contraporta do frigorífico
Nº de prateleiras contraporta

4

4

4

3

3

Suporte para garrafas

1

1

1

1

1

Caixa de ovos

•

•

•

•

•

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

Total de compartimentos

3

3

3

3

3

Ice3: Recipientes para gelo

1

1

1

1

1

189x60x63

189x60x63

189x60x63

178x60x63

178x60x63

Compartimento congelador
Sistema de refrigeração
Descongelação

Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) caso os aparelhos de refrigeração para uso doméstico não disponham de compartimento(s) de armazenagem de alimentos congelados indicar
«- L»em vez do valor e deixar em branco o campo destinado às estrelas.
4) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

LR8 S2 W B

LR8 S2 W

Código 12NC

853921911400

853920411200

Código EAN

8007842953756

8007842953565

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de Eficiência Energética

7

7

A++

A++

Consumo de energia 2)

kWh/ano

243

233

Consumo de energia

kWh/24h

0,665

0,638

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

228

196

Volume útil compartimento congelador 3)

Lt

111

111

Número de estrelas compartimento congelador
Temperatura compartimento frigorífico
Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

4

+5ºC

+5ºC

-18ºC

-18ºC

h

24

24

kg/24h

5

5

N, T

N, T

dB(A)

38

38

Lt

339

307

Classe climática 4)
Nível de ruído

4

Caraterísticas Gerais
Volume bruto total
Volume bruto compartimento frigorífico
Volume bruto compartimento congelador
Nº de compressores
Controlo Mecânico/Eletrónico

1

1

Mecânico

Mecânico

•

•

Display
Portas reversíveis
Compartimento frigorífico
Sistema de refrigeração

Estático

Estático

Automática

Automática

4 vidro

4 vidro

1

1

Nº de prateleiras contraporta

3

3

Suporte para garrafas

1

1

Caixa de ovos

•

•

Low Frost

Low Frost

Manual

Manual

Total de compartimentos

3

3

Ice3: Recipientes para gelo

1

1

Sensor Blackout

•

Descongelação
Tipo de prateleiras
Flexi Use Box
Verdureira
Controlo de humidade na verdureira
Proteção Hygiene Control
Função Super Cool
Função Super Freeze
Wine Rack
Contraporta do frigorífico

Sistema de refrigeração
Descongelação

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

Compartimento congelador

Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

187x60x64,5

176x60x64,5

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da
sua localização.
3) caso os aparelhos de refrigeração para uso doméstico não disponham de compartimento(s) de armazenagem de alimentos congelados indicar
«- L» em vez do valor e deixar em branco o campo destinado às estrelas.
4) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso
site.				

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

TAAN 6 FNF

TAA 5 V

Código 12NC

869990617850

869990777850

Código EAN

8007842617856

8007842777857

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

7

7

A+

A+
326

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

334

Consumo de energia

kWh/24h

0,9

0,9

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

316

332

Volume útil compartimento congelador

Lt

62

82

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

+5ºC

Temperatura compartimento congelador

-18ºC

-18ºC

Nº de estrelas do compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

h
Kg/24h

Classe climática 3)
Nível de ruído

dB(A)

4

4

9

20

3

2

N, ST, T

N, ST, T

46

45

Caraterísticas
Volume bruto total

Lt

415

435

Volume bruto compartimento frigorífico

Lt

319

341

Volume bruto compartimento congelador

Lt

96

94

Número de compressores
Mecânico/Eletrónico
Função Eco

1

1

Mecânico

Mecânico

•

Portas reversíveis

•

Manípulo exterior

•

•

Compartimento Frigorífico
Sistema de refrigeração

No Frost Total

Descongelação

Ventilado
Automática

Tipo de prateleiras

Vidro

Vidro

Número de prateleiras

3

4

Flex Cool Box (gaveta para alimentos delicados)

•

Número de verdureiras

2

2

Sistema Hygiene Control

•

•

Prateleiras porta-objetos

4

4

Prateleiras porta-garrafas

1

1

Contraporta do frigorífico

Compartimento Congelador
Sistema de refrigeração

No Frost

Descongelação

Estático
Automática

Número de compartimentos

1

1

Nº de recipientes para gelo

1

2

Ice Device

•

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

cm

190,5x70x71,5

180x70x68,5

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

TIAA 12(1)

TIAA 11

TIAA 10 X

TIAA 10(1)

Código 12NC

869990774560

869990774360

869990774320

869990774570

Código EAN

8007842774566

8007842774368

8007842774320

8007842774573

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

7

7

7

7

A+

A+

A+

A+
239

Consumo de energia 2)

kWh/ano

265

254

239

Consumo de energia

kWh/24h

0,7

0,7

0,7

0,7

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

236

236

197

197

Volume útil compartimento congelador 3)

Lt

70

55

55

55

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

+5ºC

+5ºC

+5ºC

Temperatura compartimento congelador

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

4

4

4

4

22

22

22

22

Nº de estrelas do compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

h
Kg/24h

2

2

4

4

N, ST

N, ST

N, ST

N, ST

dB(A)

44

44

45

45

Volume bruto total

Lt

313

298

259

259

Volume bruto compartimento frigorífico

Lt

240

240

199

199

Volume bruto compartimento congelador

Lt

73

58

60

60

1

1

1

1

Mecânico

Mecânico

Mecânico

Mecânico

•

•

•

•

Classe climática 3)
Nível de ruído
Caraterísticas

Número de compressores
Mecânico/Eletrónico
Portas reversíveis
Compartimento Frigorífico
Sistema de refrigeração
Descongelação
Tipo de prateleiras

Estático

Estático

Estático

Estático

Automática

Automática

Automática

Automática

Vidro

Vidro

Vidro

Vidro

Número de prateleiras

4

3

3

3

Número de verdureiras

1

1

1

1

Sistema Hygiene Control

•

•

•

•

Prateleiras porta-objetos

4

3

3

3

Prateleiras porta-garrafas

1

1

1

1

Contraporta do frigorífico

Compartimento Congelador
Sistema de refrigeração do congelador

Estático

Estático

Estático

Estático

Automática

Automática

Automática

Automática

Número de compartimentos

1

1

1

1

Nº de recipientes para gelo

1

1

1

1

175x60x65,5

167x60x65,5

150x60x65,5

150x60x65,5

Descongelação

Dimensões
cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

Altura x Largura x Profundidade

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

RAAA 29

RAA 29 NX

RAA 29

Código 12NC

869990878630

869990878640

869990878660

Código EAN

8007842878639

8007842878646

8007842878660

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

7

7

7

A++

A+

A+
226

Consumo de energia 2)

kWh/ano

173

226

Consumo de energia

kWh/24h

0,5

0,6

0,6

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

171

171

171

Volume útil compartimento congelador

Lt

41

41

41

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

+5ºC

+5ºC

Temperatura compartimento congelador

-18ºC

-18ºC

-18ºC

4

4

4

20

20

20

Nº de estrelas do compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

h
Kg/24h

2

2

2

N, ST

N, ST

N, ST

dB(A)

42

42

42

Volume bruto total

Lt

217

217

217

Volume bruto compartimento frigorífico

Lt

175

175

175

Volume bruto compartimento congelador

Lt

42

42

42

1

1

1

Mecânico

Mecânico

Mecânico

•

•

•

Classe climática 3)
Nível de ruído
Caraterísticas

Número de compressores
Mecânico/Eletrónico
Portas reversíveis
Compartimento Frigorífico
Sistema de refrigeração
Descongelação
Tipo de prateleiras

Estático

Estático

Estático

Automática

Automática

Automática

Vidro

Vidro

Vidro

Número de prateleiras

3

3

3

Número de verdureiras

1

1

1

4

4

4

Sistema Hygiene Control
Contraporta do frigorífico
Nº prateleiras contraporta
Compartimento Congelador
Estático

Estático

Automática

Automática

Automática

Número de compartimentos

1

1

1

Nº de recipientes para gelo

1

1

1

143x55x58

143x55x58

143x55x58

Sistema de refrigeração do congelador
Descongelação

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade (cm)

cm

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

SIAA 12

SIAA 10

Código 12NC

869990774600

869990774630

Código EAN

8007842774603

8007842774634

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

1

1

A+

A+
135

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

142

Consumo de energia

kWh/24h

0,4

0,4

Lt

342

282

Volume útil compartimento frigorífico
Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

+5ºC

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

dB(A)

43

43

Volume bruto total

Lt

346

286

Volume bruto compartimento frigorífico

Lt

346

286

Classe climática 3)
Nível de ruído
Caraterísticas

Número de compressores
Mecânico/Eletrónico
Portas reversíveis
Sistema de refrigeração
Descongelação
Tipo de prateleiras

1

1

Mecânico

Mecânico

•

•

Estático

Estático

Automática

Automática

Vidro

Vidro

Número de prateleiras

4

3

Número de verdureiras

1

1

5

4

175x60x65

150x60x65

Sistema Hygiene advance
Contraporta do frigorífico
Número de prateleiras
Altura x Largura x Profundidade

cm

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

TFAA 10

TLAA 10

Código 12NC

869990777720

869990777670

Código EAN

8007842777727

8007842777673

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

1

1

A+

A+
122

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

181

Consumo de energia

kWh/24h

0,5

0,3

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

96

126

Volume útil compartimento congelador

Lt

15

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

Temperatura compartimento congelador

-18ºC

Nº de estrelas do compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

+5ºC

4
h
Kg/24h

Classe climática 3)

9
2
N, ST

SN, N, ST

dB(A)

39

41

Volume bruto total

Lt

118

130

Volume bruto compartimento frigorífico

Lt

103

130

Volume bruto compartimento congelador

Lt

15

Nível de ruído
Caraterísticas

Número de compressores
Mecânico/Eletrónico
Portas reversíveis

1

1

Mecânico

Mecânico

•

•

Compartimento frigorífico
Sistema de refrigeração do frigorífico
Descongelação
Tipo de prateleiras

Estático

Estático

Automática

Automática

Vidro

Vidro

Número de prateleiras

1

2

Grelha porta-garrafas (Wine rack)

1

1

3

3

Contraporta do frigorífico
Prateleiras porta-objetos
Prateleira porta-garrafas

1

Compartimento congelador
Sistema de refrigeração

Estático

Descongelação

Manual

Recipientes para gelo

1

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

cm

85x55x58

85x55x58

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

UIAA 12 F I

UIAA 10 F I

UIAA 12.1

UIAA 10.1

Código 12NC

869990867250

869990879210

869990838450

869990838480

Código EAN

8007842867251

8007842879216

8007842838459

8007842838480

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de eficiência energética

8

8

8

8

A+

A+

A+

A+
245

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

286

254

269

Consumo de energia

kWh/24h

0,8

0,7

0,7

0,7

Lt

220

175

235

194

Volume útil compartimento congelador
Número de estrelas compartimento congelador

4

4

4

4

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

h

10

10

16

16

Kg/24h

11

11

14

8

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

42

42

40

40

Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação
Classe climática 3)
Nível de ruído

dB(A)

Caraterísticas gerais
No Frost

No Frost

Estático

Estático

Volume bruto total

Sistema de refrigeração
Lt

245

197

270

225

Volume bruto compartimento congelador

Lt

245

197

270

225

Portas reversíveis

•

•

•

•

Termostato regulável

•

•

•

•

Dreno frontal

•

•

•

•

Luzes de funcionamento

•

•

•

•

Interruptor de congelação rápida

•

•

•

•

Número de compartimentos congeladores

7

6

7

6

7

6

5

4

Clever In

Clever In

dos quais gavetas extravíveis
Display
Ice3: Recipientes de gelo
Dimensões

cm

•

•

•

•

175x60x65

150x60x65

175x60x65

150x60x65

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de
vinhos. (3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico
com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca
congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho
e da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações
inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

TZAA 10.1

Código 12NC

869990836710

Código EAN

8007842836714

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)

9

Classe de eficiência energética

A+

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

182

Consumo de energia

kWh/24h

0,5

Lt

77

Volume útil compartimento congelador 3)
Número de estrelas compartimento congelador

4

Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

-18ºC
h
Kg/24h

Classe climática 4)

13
4
SN, N, ST

Nível de ruído

40

Caraterísticas gerais
Sistema de refrigeração
Volume bruto total

Estático
Lt

85

Porta reversível

•

Termostato regulável

•

Dreno frontal

•

Luzes de funcionamento

•

Interruptor de congelação rápida

•

Número de compartimentos congeladores

4

dos quais gavetas extraíveis

4

Ice3: Recipientes de gelo

•

Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

85x55x58

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico
com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca
congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumode energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) caso os aparelhos de refrigeração para uso doméstico não disponham de compartimento(s) de armazenagem de alimentos congelados indicar
«- L» em vez do valor e deixar em branco o campo destinado às estrelas.
4) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

OS 1A 300 H

OS 1A 250 H

OS 1A 100

Código 12NC

850722096030

850721396020

850724196010

Código EAN

8007842897463

8007842897494

8007842897432

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de Eficiência Energética

9

9

9

A+

A+

A+

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

278

248

171

Consumo de energia

kWh/24h

0,761

0,679

0,468

Lt

311

251

100

4

4

4

-18ºC

-18ºC

-18ºC

h

45

45

22

Kg/24h

20

18

9

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

SN, N, ST, T

42

42

41

Volume útil compartimento congelador
Número de estrelas compartimento congelador
Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação
Classe climática 3)
Nível de ruído

dB(A)

Caraterísticas Gerais
Estático

Estático

Estático

Volume bruto total

Sistema de refrigeração
Lt

315

255

102

Volume bruto compartimento congelador

Lt

315

255

102

Fechadura

•

•

Termostato regulável

•

•

•

Dreno frontal

•

•

•

Luzes de funcionamento

•

•

•

Cesto

2

1

1

91,6x118x69,8

91,6x101x69,8

86x52,7x56,9

Altura x largura x Profundidade

cm

COMBINADOS,
FRIGORIFICOS E
CONGELADORES

Dimensões

Informações fornecidas em conformidade com a Directiva 94/02/CE
1) O consumo efectivo depende do modo em que o aparelho tem vindo a ser usado e do sítio onde está situado.
2) Tempo de subida da temperatura.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o
nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

B 18 A1 D/I

Código 12NC

853903601500

Código EAN

8007842932300

Tipo de Instalação

Encastre

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)

7

Classe de Eficiência Energética

A+

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

299

Consumo de energia

kWh/24h

0,819

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

195

Volume útil compartimento congelador

Lt

80

Número de estrelas compartimento congelador

4

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

-18ºC
h

19

Kg/24h

3,5

Classe climática 3)
Nível de ruído

SN, T
dB(A)

35

Caraterísticas Gerais
Portas reversíveis

•

Nº de termostatos

1

Compartimento frigorífico
Sistema de refrigração

Estático

Descongelação

Automática

Tipo de prateleiras

4 vidro

Fresh Box
Verdureira

1

Proteção Hygiene Advance
Contraporta do frigorífico
Nº de prateleiras contraporta

3

Suporte para garrafas

•

Compartimento congelador
Sistema de refrigração

Estático

Descongelação

Manual

Total de compartimentos

3

Recipientes de gelo
Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

177x54x54,5

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas. (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela. (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

T 16 A1 D/I

IN D 2412

Código 12NC

853903101500

853902901500

Código EAN

8007842932249

8007842658019

Encastre

Encastre

Tipo de Instalação
Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)
Classe de Eficiência Energética

7

7

A+

A+

Consumo de energia 2)

kWh/ano

266

252

Consumo de energia

kWh/24h

0,73

0,69

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

191

178

Volume útil compartimento congelador

Lt

49

42

Número de estrelas compartimento congelador
Temperatura compartimento frigorífico
Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

4

+5ºC

+5ºC

-18ºC

-18ºC

h

17

14

Kg/24h

2,5

2

SN, T

N, ST, T

35

35

Classe climática 3)
Nível de ruído

4

dB(A)

Caraterísticas Gerais
Portas reversíveis

•

•

Nº de termostatos

1

1

Compartimento frigorífico
Sistema de refrigração

Estático

Estático

Automática

Automática

3 grelhas

3 grelhas

1

1

Nº de prateleiras contraporta

4

2

Suporte para garrafas

1

1

Sistema de refrigração

Estático

Estático

Descongelação

Manual

Manual

1

1

Descongelação
Tipo de prateleiras
Fresh Box
Verdureira
Proteção Hygiene Advance
Contraporta do frigorífico

Compartimento congelador

Total de compartimentos
Recipientes de gelo

1

Dimensões
cm

157,6x54x54,5

144,1x54x54,5

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas. (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela. (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas
com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Altura x largura x Profundidade
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Modelo

IN TS 1612

Código 12NC

850370701500

Código EAN

8007842772661

Tipo de Instalação

Encastre

Etiqueta Energética
Categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1)

1

Classe de Eficiência Energética

A+

Consumo de energia 2)

kWh/Ano

118

Consumo de energia

kWh/24h

0,323

Volume útil compartimento frigorífico

Lt

146

Volume útil compartimento congelador

Lt

Número de estrelas compartimento congelador

Automático

Temperatura compartimento frigorífico

+5ºC

Temperatura compartimento congelador
Tempo de subida da temperatura
Capacidade de congelação

Kg/24h

Classe climática 3)
Nível de ruído

SN, N, ST, T
dB(A)

37

Caraterísticas Gerais
Portas reversíveis

•

Nº de termostatos

1

Compartimento frigorífico
Sistema de refrigração

Estático

Descongelação

Automática

Tipo de prateleiras

2 vidro

Fresh Box
Verdureira

1

Proteção Hygiene Advance
Contraporta do frigorífico
Nº de prateleiras contraporta

1

Suporte para garrafas

1

Compartimento congelador
Sistema de refrigração
Descongelação
Total de compartimentos
Recipientes de gelo
Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

81,5x59,6x54,5

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos.
(3) Frigorífico-ultra-refrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas. (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela. (5) Frigorífico com um
compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora.
(10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.
2) com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e
da sua localização.
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura
externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic,
prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1060/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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TÃO AVANÇADA
QUE QUALQUER UM
PODE UTILIZÁ-LA.
NOVAS MÁQUINAS DE LAVAR
ROUPA INNEX
Total confiança na sua máquina de lavar roupa e na sua
performance: é isso que a nova Innex oferece, desenhada
para a limpeza da sua roupa diária da maneira mais fácil
possível. O seu ciclo, simples de utilizar e desenhado
para grandes poupanças energéticas ajuda-o a livrarse das nódoas do dia-a-dia em apenas 45 minutos sem
necessidade de pré-tratamento.
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MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA
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PUSH&WASH.
SEM NÓDOAS,
COM APENAS UM
CLIQUE.
Comida, gordura, café ou tintas? Roupa, lençóis e toalhas estão
expostos a nódoas, especialmente com crianças em casa. Felizmente
existe a Indesit e a sua nova Innex, desenhada para simplificar as
suas lavagens. A Innex remove mais de 20 das nódoas mais comuns
num programa a 30ºC, sem pré-tratamento e em apenas 45 minutos,
sem necessidade de selecionar a temperatura ou o programa. Isto foi
substituído por um único botão Push&Wash. Obtenha os resultados
que pretende com apenas um clique. Não podia ser mais fácil.

TECNOLOGIA
TURBO PROGRAMMING.
Os anos de experiência da Indesit e a sua aposta em pesquisa
permitiram otimizar a tecnologia Turbo Programming e melhorar
a eficiência do programa Push&Wash. Um simples botão inicia
automaticamente o programa de lavagem, mesmo quando a
máquina está desligada. Isto faz com que a lavagem seja mais
simples e conveniente para todos... Até mesmo aqueles que não
procuram este tipo de facilidades.

MOTOR INVERTER:
COMBINE CONFORTO
E EFICIÊNCIA.
O motor Inverter consegue uma fantástica eficiência energética
enquanto melhora os resultados de lavagem. A calibração das
rotações durante todas as fases do programa melhora o poder de
limpeza do detergente. Todos os momentos são desenhados para
remover as nódoas de forma mais eficiente, enquanto trata das suas
roupas. O excelente controlo do motor reduz as vibrações em todas
as fases da lavagem, mesmo durante a centrifugação, assegurando
uma performance mais silenciosa.
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Tecnologia Turbo Programming
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1 clique

para limp e
diá

* Óleo, gordura corporal, gordura, café/chá, fruta e vegetais, vinho são consideradas as nódoas mais frequentes e que precisam
de pré-tratamento na maior parte das vezes.
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p eza da sua roupa
diária em apenas 45
minutos.

CLIQUE

PROBLEMAS

Tempo para ativar.
Ligar, escolher e
iniciar,
tudo num só botão.
MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

SEGUNDOS

Sem necessidade de
pré-tratamento para
remover as nódoas
mais frequentes*.
137
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EVOLUÇÃO NO DESIGN.
O design minimalista e coerente de assinatura de Giugiaro transmite solidez e fiabilidade: todas as
máquinas de lavar roupa Innex são desenhadas não só para oferecer boa estética, mas para melhorar
o uso diário e fazer com que a programação e carga/descarga da máquina seja mais fácil e confortável.
O design foi melhorado para uma interação renovada e mais confortável e uma melhoria da aparência
tecnológica.
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SIMPLICIDADE EM
PRIMEIRO LUGAR.
Começando pelo novo e maior logo Innex: a sua maior
caraterística, Push&Wash, claramente visível. Os programas
estão mais legíveis, com destaque para os programas Diários
Eco. Da mesma forma, todas as caraterísticas tecnológicas
foram reforçadas: Water Balance Plus, Motor Inverter, Eficiência
Energética, Rotações e Capacidade. O novo painel mostra-lhe
as principais caraterísticas da Innex à primeira vista. Para além
disto, o manípulo foi desenhado para uma rotação mais suave
e intuitiva. Tem também instruções claras para cada programa,
para um uso mais fácil por parte de todos.

PORTA MAIOR,
MAIOR CARGA.
Para facilitar as operações de carga e descarga da roupa, a
Innex está equipada com um dos maiores óculos do mercado:
48,5 cm de diâmetro! A porta tem ainda um puxador ergonómico
integrado para uma utilização mais fácil e um conforto extra.

DIFERENTE,
ATÉ NAS CORES.
MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

Quem disse que as máquinas de lavar roupa têm de ser
brancas? Todas as famílias são diferentes, assim como as
suas casas, é por isso que a Innex oferece algumas opções de
cores diferenciadoras, como o branco com o óculo em cinzento.
Consiga uma melhor combinação com a decoração da sua casa
adicionando um toque de estilo.
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CICLO ECO 30°C:
POUPANÇA DIÁRIA MAIS FÁCIL.
Quando tem crianças, o cesto da roupa está sempre cheio e a máquina de lavar roupa funciona todos os dias. É por isso que
criámos os programas Everyday Eco 30ºC, oferecendo os mesmos resultados que uma lavagem a 40ºC*, enquanto poupa
energia. Um conjunto completo de programas a baixas temperaturas para lavar os tecidos mais comuns no tempo máximo
de 100 minutos, e também um programa de curta lavagem em apenas 30 minutos. Porque tempo nunca é suficiente! Pode
iniciar a sua lavagem com a Innex sempre que quiser, sem se preocupar com os gastos.
*Poupança energética por kg, comparando com os programas Algodão 40º, Sintéticos 40º, Cores.

1

Algodão. A mesma performance de uma
lavagem a 40º, lava roupas de algodão a
meia carga em 100 minutos.

2

Sintéticos. O programa ideal para uma
lavagem de meia carga a 30º de tecidos
sintéticos, em apenas 95 minutos e com o
mesmo resultado de uma lavagem a 40º.

3

Cores. Para lavar uma meia carga de roupa
de algodão cores mistas em apenas 95
minutos.

4

Delicados. 1kg de roupas delicadas, como
roupa interior ou roupas sofisticadas, com
uma lavagem em apenas 80 minutos.

5

Rápido. O programa ideal quando não há
tempo: apenas 30 minutos para completar
o ciclo.

Comparativamente com o programa 8
“Mixed”
Comparativamente com o programa 10 "Branco
Algodão"
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A água é um bem precioso e a máquina de lavar roupa
Innex está equipada com o sensor Water Balance
Plus que permite otimizar o consumo durante todos os
ciclos de lavagem. Desta forma, apenas a quantidade
necessária de água é utilizada. Não poupa apenas água
mas também a energia que seria necessária para a
aquecer.

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA.
As máquinas de lavar roupa Innex são o orgulho da
Indesit, em termos de eficiência energética: os modelos
topo de gama atingem a classe A+++ -10%, que se
traduz numa poupança de +40% em relação à classe A.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

WATER BALANCE PLUS.
APENAS A ÁGUA
NECESSÁRIA.

Máquinas de Lavar Roupa // Innex
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O CONFORTO DE ESCOLHER
O PROGRAMA CERTO.
A Indesit sabe quais são as necessidades das famílias. É por isso que oferece um grande leque de programas que vão de
encontro às necessidades diárias: lavagens rápidas quando não tem tempo, lavagens intensas para remover nódoas e
odores difíceis, ou mesmo lavagens delicadas quando necessita de lavar os seus edredons.

CICLO ANTI-ODORES.

OPÇÃO RÁPIDA.

Roupa não só lavada na perfeição, mas também
livre de maus odores: fumo, suor, fritos, etc. Graças
ao novo padrão de movimentação do tambor, a
um enxaguamento no fim do ciclo e a uma gestão
dedicada da temperatura, a limpeza não só se vê
como se sente.

Para quê perder tempo quando a roupa está pouco
suja? Basta selecionar os ciclos rápidos para
lavar as suas roupas rapidamente: escolha entre
os ciclos de 20, 45 ou 60 minutos para obter os
resultados desejados em pouco tempo.

WOOLMARK BLUE.
O Wool Apparel Care é um programa de lavagem
de lãs que protege as fibras e evita o desgaste,
sem deixar resíduos de detergente.
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OPÇÃO ANTI-MANCHAS.
É a opção ideal para quem precisa de lavar frequentemente roupa muito suja*. Basta selecionar o tipo de nódoa para definir
automaticamente os parâmetros de lavagem mais adequados para a eliminar:

Alimentos - para nódoas orgânicas como o vinho, fruta, condimentos, molhos.
Trabalho - para nódoas como a tinta e a maquilhagem.
Exterior - para as nódoas normais da vida ao ar livre, como lama ou relva.

Sujidade que põe à prova qualquer um, mas não a Innex.
* Compatível com os ciclos Algodão e Sintéticos de 30º a 60º.

CICLO DE
AUTO-LIMPEZA.

Três programas dedicados ao desporto: Ténis,
Roupa de ginásio e Fibras técnicas. As suas
roupas vão ser perfeitamente lavadas enquanto
mantêm as suas características originais, graças
a uma combinação especial de movimentos do
tambor e temperatura.

O ciclo de Auto-Limpeza foi especialmente
desenhado para limpar a parte interna da máquina
sem utilizar detergentes. Elimina resíduos de
detergente, sujidade e bactérias que podem dar
origem à formação de maus odores e garante uma
maior duração, sem necessidade de manutenção,
com a segurança de lavar a sua roupa num
ambiente limpo.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

OPÇÃO
DESPORTO.
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A MELHOR SOLUÇÃO PARA
LAVAR E SECAR A ROUPA
DO QUOTIDIANO COM APENAS UM
GESTO.
Com apenas um clique no botão, a Indesit substitui o ligar da máquina, a seleção e escolha do programa de lavagem e secagem,
garantindo a remoção da sujidade do quotidiano e o cuidado das roupas de algodão e sintéticos.
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TÃO SIMPLES COMO
PREMIR UM BOTÃO.
Enquanto que numa programação tradicional é necessário
ligar a máquina e escolher o programa de lavagem e de
secagem em botões diferentes, com a inovação Turbo
Programming existe agora uma forma única e mais fácil
para ativar o ciclo completo da máquina, através do clique
num único botão.

Tecnologia Turbo Programming.

DEDICADO A ALGODÕES E
SINTÉTICOS.
O primeiro programa completo de lavagem e secagem de
algodões e sintéticos, os tecidos mais frequentemente
lavados na Europa1. Remove as nódoas diárias e ainda
seca as suas roupas, reduzindo os vincos e preservando
os tecidos e as cores.

EFICAZ CONTRA AS
NÓDOAS DO DIA-A-DIA.
Os investigadores da Indesit desenvolveram o ciclo ideal
para a remoção da sujidade do dia-a-dia. O instituto
independente SSOG testou a eficácia nas manchas
diárias mais frequentes3, por exemplo: azeite, chá, sumo
de laranja, compota, mel, maquilhagem, desodorizante,
pasta de dentes, doces e relva.
3

Testes de consumidor, 2012.
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Testes realizados pela divisão SSOG2 do instituto independente INNOVHUB-SSI que
demostram que numa carga normal, 60% da roupa fica pouco ou nada enrugada
enquanto que 72% a considera fácil ou muito fácil de passar a ferro.
1
Fonte: Consumer reseach – University of Bonn (2011) (UK, DE, IT, FR, ES, SE, PL, HU,
FI, CZ)
2
Sociedade italiana de óleos e gorduras: http://www.ssog.it/
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O PROGRAMA DE LAVAGEM
E SECAGEM PERFEITO
PARA
TODAS AS
NECESSIDADES*.
Todos os programas podem funcionar seletivamente
como ciclos apenas de lavagem, ciclos apenas de
secagem, e ciclos de lavagem e secagem. De entre as
várias opções, é possível decidir apenas secar as roupas
lavadas à mão e definir o nível de secagem ao escolher
entre 3 níveis de humidade e, de acordo com o modelo da
máquina, entre 12 níveis de tempo de secagem.
*Patente pendente.
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LAVA&SECA 45’.
O CICLO QUE CUIDA DA
SUA ROUPA.
As peças de roupa pouco sujas podem ser lavadas
e secas em apenas 45 minutos, com a opção
LAVA&SECA 45'. Com uma fase de lavagem de apenas
15 minutos, é possível refrescar até 1kg de roupa. O
ciclo completa-se com um ciclo de secagem de 30
minutos. As roupas saem da máquina com o nível de
humidade ideal para serem facilmente passadas a
ferro e penduradas.

AIR FRESH.

PRIMEIRA CLASSE.

Para refrescar rapidamente as peças de roupa que
não estão sujas, existe o ciclo Air Fresh, que remove
os odores impregnados nas roupas em apenas 30
minutos. O ar quente penetra profundamente no
interior das fibras graças aos novos movimentos
do tambor, removendo até as partículas de fumo.

A máquina de lavar e secar Innex é um dos
destaques da Indesit também em termos de
eficiência energética: na fase de lavagem permite
uma poupança de até 20%, quando comparada
com uma classe A* tradicional.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

*Versus classe A de uma máquina de lavar standard
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Modelo

Cor

XWE 101484X WSSS EU

• Estética INNEX
• Capacidade de carga até 10 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1400 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++ -10%
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Push & Wash
• Woolmark Blue Care
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)

Código EAN

869990855940

8007842855944

• Programas: Algodão com Prélavagem, Algodão, Sintéticos,
Eco Sintéticos, Cores
• Programas especiais: Escuros,
Desporto, Anti-odores,
Delicados, Lãs, Edredões
• Opções: Fast Forward, Antimancha, Rápidos, Delay timer
• Óculo XL: 48,5 cm
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 60,5 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

BWE 91284X WSSS EU

Branco

869991010620

8050147010624

• Estética INNEX
• Capacidade de carga até 9 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++ -10%
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Push & Wash
• Woolmark Blue Care

• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
• Programas: Everyday 30º ECO
(Diário Algodão, Diário Sintéticos,
Cores, Delicados, Rápido 30'),
Misto, Brancos Algodão
• Programas especiais: Antiodores, Lãs, Edredões
• Opções: Anti-mancha,
Rápidos, Delay timer
• Óculo XL: 48,5 cm
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 60,5 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

BWE 81284X WSSS EU

Branco

869991010160

8050147010167

• Estética INNEX
• Capacidade de carga até 8 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++ -10%
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Push & Wash
• Woolmark Blue Care
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Código Produto

• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
• Programas: Everyday 30º ECO
(Diário Algodão, Diário Sintéticos,
Cores, Delicados, Rápido 30'),
Misto, Brancos Algodão
• Programas especiais: Antiodores, Lãs, Edredões
• Opções: Anti-mancha,
Rápidos, Delay timer
• Óculo XL: 48,5 cm
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 60,5 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

BWE 71253X WSSS EU

Branco

869991029090

8050147029091

• Estética INNEX
• Capacidade de carga até 7 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Push & Wash
• Woolmark Blue Care

• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
• Programas: Everyday 30º ECO
(Diário Algodão, Diário Sintéticos,
Cores, Delicados, Rápido 30'),
Misto, Brancos Algodão
• Programas especiais: Antiodores, Lãs, Edredões
• Opções: Anti-mancha,
Rápidos, Delay timer
• Óculo XL: 48,5 cm
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 54 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

XWDA 751480X WSSS EU

Branco

869990855920

8007842855920

• Programas: Algodão com prélavagem, Algodão, Eco Algodão,
Sintéticos, Eco Sintéticos, Cores,
Lava e Seca 45', AirFresh
• Programas especiais:
Desporto, Escuros, Anti-odores,
Delicados, Lã, Rápido 30'
• Opções: Anti-mancha,
Extra Enxaguamento
• Óculo XL: 48,5 cm
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 54 cm

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

• Estética INNEX
• Capacidade de Lavagem
/ Secagem: 7kg / 5kg
• Velocidade de centrifugação
até 1400 rpm
• Classe de eficiência energética: A
• Classe de eficácia de lavagem: A
• Classe de eficácia de
centrifugação: B
• Display Led
• Push & Wash + Dry
• Woolmark Blue Care
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
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ROUPA LAVADA EM
MENOS DE UMA
HORA.
NOVA MÁQUINA DE LAVAR
ROUPA MY TIME.
Procura uma forma de reduzir o tempo de lavagem
mesmo com carga total? A Indesit encontrou a solução
perfeita: uma máquina de lavar que ajusta os parâmetros e
os algorítmos para os ciclos de lavagem diários. Graças a
um conjunto de ciclos rápidos ajustáveis à lavagem diária
da sua roupa, juntamente com a melhoria de resultados
da tecnologia Water Plus, as máquinas de lavar roupa My
Time asseguram sempre resultados de lavagem perfeitos.
Para além disto, esta tecnologia oferece um sistema
inteligente e especificamente desenhado para poupar
tempo, água e energia. Os resultados são atingidos graças
à experiência da Indesit, oferecendo sempre soluções
simples para ir de encontro às necessidades do dia-a-dia.
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MAIS TEMPO P

A única máquina de lavar roupa
com menos de 59 minutos.
todos os ciclos diários com
152
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O PARA A FAMÍLIA
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CICLOS DIÁRIOS RÁPIDOS
PARA UMA LIMPEZA IMEDIATA.
Um conjunto de programas rápidos para lavar cargas completas dos tecidos mais
comuns e remover os tipos de sujidade mais frequentes em menos de 59 minutos, sempre
com a certeza de alcançar os resultados desejados. Os ciclos de lavagem combinados
com os programas dos secadores My Time, tal como indicado pelos ícones na gaveta
de detergente das duas máquinas, formam a parceria perfeita para uma poupança de
tempo diária.

NOVAS DEFINIÇÕES DE LAVAGEM
PERFORMANCE MELHORADA.
Graças à coordenação perfeita de todos os parâmetros de lavagem, os ciclos de lavagem
diários garantem os resultados que deseja em menos tempo. As temperaturas de
lavagem, alcançadas de forma mais rápida e prolongadas por mais tempo, ajudam a
manter o detergente ativo para uma melhoria de eficácia na lavagem. Aqui encontra-se a
combinação eficiente de tempo e performance que é também assegurada pela melhoria
dos movimentos do tambor que se mantêm ativos durante a maior parte do ciclo de
lavagem.
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As máquinas de lavar roupa My Time reduzem
notavelmente o consumo de água. Menos água
significa também menos tempo e energia necessários
para o seu aquecimento. Com pequenas cargas as
poupanças são ainda maiores: pode poupar até 70%
de água, 50% de energia e 35% de tempo. O resultado?
Mais tempo para gastar como desejar. O segredo
desta poupança extraordinária é uma tecnologia de
alta precisão que conjuga um sensor especial que
consegue detetar o peso de cada carga e adaptar
a quantidade de água de forma a utilizar apenas a
quantidade necessária durante todo o ciclo. Sem
desperdiçar uma gota.

CORES MIX 59’
Menos de uma hora para lavar roupa mista e
colorida para toda a família a 40ºC.

ALGODÃO 59’
Para lavar roupa de algodão a 60ºC em 59
minutos. Uma excelente combinação entre
tempo e performance.

ALGODÃO 45’
Um ciclo dedicado para lavagem de roupas de
algodão a 40ºC em 45 minutos.

SINTÉTICOS 59’
Específicoo para todos os tecidos sintéticos:
lavagem a 40ºC em apenas 59 minutos.

MIX 30’
O ciclo que permite a mistura, na mesma carga,
de tecidos e cores podendo ser lavados em
conjunto e de forma segura a 30ºC em apenas
30 minutos.

EXPRESS 20’
O programa ideal para refrescar as suas roupas
favoritas a 20ºC: estarão prontas a usar em
apenas 20 minutos.

CLASSE A+++
A máquina de lavar roupa My time atinge eficiências de
A+++: uma poupança de 20% relativamente à classe A+.
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WATER BALANCE PLUS.
APENAS A QUANTIDADE DE
ÁGUA NECESSÁRIA.
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TÃO ESPECIAL,
TÃO CONVENIENTE.
As My Time oferecem um conjunto de ciclos de lavagem para peças que precisam de tratamento especial e
uma variedade de opções disponível para assegurar a máxima eficiência e segurança: soluções concebidas para
satisfazer as suas necessidades reais.
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KIT GINÁSIO. DEDICADO
AOS AMANTES DO
DESPORTO.

CICLO DE AUTO-LIMPEZA.
COMBINANDO HIGIENE E
EFICIÊNCIA.

O ciclo perfeito que lhe permite uma lavagem
perfeita de todos os tipos de roupa desportiva,
respeitando e preservando as fibras.

O ciclo foi especialmente criado para limpar o
interior da máquina de lavar sem necessidade
de detergente. Elimina os resíduos de
detergente, sujidade e bactérias que podem
causar os maus odores, para além de assegurar
uma maior durabilidade, sem necessidade de
manutenção.

Um ciclo especialmente criado para lavar
o calçado desportivo em total segurança:
o velocidade do tambor é ajustada ao ciclo
mantendo o calçado nas paredes, evitando
que fique danificado pela colisão e fricção dos
mesmos.

CICLO ROUPA DE BEBÉ.
O MELHOR AMIGO DE
QUALQUER MÃE.

OPÇÃO BLOQUEIO DE
SEGURANÇA PARA
CRIANÇAS.
Esta opção bloqueia o painel de controlo e
previne que as crianças iniciem lavagem ou
alterem a programação acidentalmente durante
o ciclo de lavagem. Segurança e tranquilidade
na sua casa.

OPÇÃO EXTRA-LAVAGEM.
ADEUS NÓDOAS DIFÍCEIS!

O ciclo roupa de bebé lava a roupa de bebé
delicadamente para remover nódoas secas, os
alergéneos mais comuns e quaisquer vestígios
de detergente.

Pode selecionar a opção Extra-Lavagem
com todos os ciclos rápidos para remover
manchas difíceis ou secas como café e
chocolate. A máquina de lavar roupa irá ajustar
automaticamente todos os parâmetros para
conseguir resultados de limpeza impecáveis.

CICLO EDREDÃO.
REMOVE A SUJIDADE E
PRESERVA A SUAVIDADE

OPÇÃO DELAY TIMER.
SEMPRE QUE QUISER.

O programa para uma fácil lavagem de
edredões e roupa acolchoada que preserva os
tecidos e mantém uma distribuição uniforme
das penas.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

CALÇADO
DESPORTIVO.

A opção que permite programar a sua máquina
para que esta inicie a lavagem a qualquer hora
do dia, sem preocupações: prepare a carga e
selecione dali a quanto tempo quer que se inicie
a lavagem, a máquina vai ligar-se e iniciar a
lavagem no tempo programado.
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TÃO PRÁTICO E SIMPLES COMO
PARECE.
Essencial e linear, a nova máquina de lavar roupa My Time apresenta um estilo que facilita a funcionalidade e a facilidade
de utilização.

TABELA DE PROGRAMAS.
FÁCIL DE ESCOLHER!
A tabela completa de programas está disponível na gaveta dos detergentes de forma a oferecer uma seleção mais fácil
e acessível. O conjunto de programas de lavagem está agrupado por tipo e indica a temperatura e duração de cada ciclo.
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PAINEL DE COMANDOS.
EXTREMAMENTE
INTUITIVO.

O botão programador é prático e ergonómico
e possui os ciclos diários rápidos claramente
identificados. Programar a máquina de lavar
roupa torna-se assim extremamente simples
para todos.

O painel de comandos das máquinas de lavar
roupa My Time são práticos e intuitivos, com
imagens simples, teclas grandes e um painel
facilmente compreensível. O display permite
ajustar todos os parâmetros - temperatura,
velocidade de centrifugação e delay timer além de indicar em que fase da lavagem se
encontra e quanto tempo falta para terminar.
Continue a poupar tempo!

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

BOTÃO
PROGRAMADOR.
TUDO SOB CONTROLE.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EWC 91083 BS (EU)

Branco

869990950730

8007842950731

• Capacidade de carga até 9 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1000 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++
• Classe de eficiência
centrifugação: C
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EWE 81283 W EU

Branco

869990887820

8007842887822

• Capacidade de carga até 8 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência
energética: A+++
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)

• Programas Diários Rápidos:
Algodão 45'-59', Sintéticos 59',
Cores Mix 59', Mix 30', Express 20'
• Programas especiais:
Edredões, Roupa Bebé, Calçado
Desportivo, Kit Ginásio
• Opções: Energy Saver,
Extra Lavagem, Extra
Enxaguamento, Delay Timer
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 60 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EWE 71252 W EU

Branco

869990887660

8007842887662

• Capacidade de carga até 7 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência
energética: A++
• Classe de eficiência
centrifugação: B
• Display Big Digit
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
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• Programas Diários Rápidos:
Algodão 45'-59', Sintéticos 59',
Cores Mix 59', Mix 30', Express 20'
• Programas especiais:
Edredões, Roupa Bebé, Calçado
Desportivo, Kit Ginásio
• Opções: Energy Saver,
Extra Lavagem, Extra
Enxaguamento, Delay Timer
• Motor Inverter
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 60 cm

• Programas Diários Rápidos:
Algodão 45'-59', Sintéticos 59',
Cores Mix 59', Mix 30', Express 20'
• Programas especiais:
Edredões, Roupa Bebé, Calçado
Desportivo, Kit Ginásio
• Opções: Energy Saver,
Extra Lavagem, Extra
Enxaguamento, Delay Timer
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 53,5 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EWD 61052 W EU

Branco

869990887670

8007842887679

• Capacidade de carga até 6 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1000 rpm
• Classe de eficiência
energética: A++
• Classe de eficiência
centrifugação: C
• Display Big Digit
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)

• Programas Diários Rápidos:
Algodão 45'-59', Sintéticos 59',
Cores Mix 59', Mix 30', Express 20'
• Programas especiais:
Edredões, Roupa Bebé, Calçado
Desportivo, Kit Ginásio
• Opções: Energy Saver, Extra
Lavagem, Delay Timer
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 51,7 cm

MÁQUINAS DE LAVAR,
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A máquina de secar que se auto-regula.

ATÉ
MENOS

70%

*

EM TEMPO E ENERGIA
Graças à tecnologia Load Balance.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

*Poupança em pequenas cargas em comparação com cargas totais até 8kg.
Graças a um algorítmo, o sensor de carga adapta o tempo necessário de
secagem. Quando menor a carga, menor o tempo de secagem.
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PROGRAMADO
PARA COMBATER O
DESPERDÍCIO.
SECADOR MY TIME.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

Secagem ideal e máxima poupança, estes são os
resultados extraordinários oferecidos pelos secadores
My Time. O inovador secador adapta automaticamente
a duração do programa à carga, graças à tecnologia
Load Balance, um exclusivo sistema de sensores que
permite poupar tempo e energia. Para além disso, oferece
programas rápidos e simples com caraterísticas que
permitem um desempenho surpreendente.
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PORQUE A POUPANÇA É
IMPORTANTE.
Com o secador MyTime, a poupança de tempo e de energia é automática. As configurações do programa e os parâmetros
de secagem são automaticamente ajustadas com base no peso da carga. Por exemplo, a secagem a meia carga permite
poupar cerca de 45% de tempo e energia*.

CARGA

POUPANÇA*

2 Kg

até 70%

4 Kg

até 45%

6 Kg

até 25%

Tempo e Energia

* Comparativamente a uma carga de 8 kg em condições de secagem normais.
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TECNOLOGIA LOAD BALANCE.
O MOMENTO CERTO PARA CADA CARGA.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

O secador MyTime está equipado com uma tecnologia inovadora que permite
poupar tempo e energia, devido a um algoritmo avançado que detecta o peso
da carga de roupa e define a duração do ciclo. O conjunto de sensores HSD
monitoriza a temperatura e controla a humidade, interrompendo o ciclo no nível
de secagem pretendido, evitando assim qualquer desperdício.
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CICLOS RÁPIDOS E FÁCEIS.
QUANDO NÃO HÁ TEMPO SUFICIENTE.
Um conjunto completo de ciclos rápidos concebidos para secar rapidamente e reduzir em 45% o tempo necessário para engomar.
Uma combinação de programas para simplificar as suas tarefas diárias.

MENOS VINCOS, MÁXIMO CONFORTO
Além dos ciclos Engoma-Fácil, os secadores My Time oferecem soluções
especiais para reduzir e suavizar os vincos nos tecidos, diminuindo o
tempo necessário para engomar.
Ciclo Anti-Vincos: Em apenas 10 minutos, amacia e suaviza as fibras
dos tecidos já secos.
Rotação Anti-Vincos: Os movimentos especiais do tambor otimizam o
desempenho de secagem, ao mesmo tempo que evitam que a roupa se
enrole e fique com vincos.
Função pré e pós-vincos: É automaticamente ativada para manter a
roupa em movimento e prevenir a formação de vincos nos tecidos.
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RÁPIDO 45’
Para uma secagem rápida das suas peças
favoritas ou das suas camisas do dia-a-dia.
Quando combinados, o secador e a máquina
de lavar roupa My Time lavam e secam a sua
roupa em apenas 90 minutos!

MISTOS
O programa indicado para secar facilmente até
3kg de roupa de tecidos mistos.

ENGOMA-FÁCIL
ALGODÃO
O ciclo ideal para secar peças de algodão,
deixando-as mais fáceis de engomar.

ENGOMA-FÁCIL
SINTÉTICOS
O programa dedicado para secar peças
de tecidos sintéticos para que possam ser
engomadas facilmente.

SEM VINCOS
O ciclo que seca as suas t-shirts e camisas
enquanto reduz os vincos.

CLASSE A+
NÍVEIS DE CONSUMO
MÍNIMOS.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

Os secadores My Time permitem poupar mais de 50% de
energia em relação aos de classe A.
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UM CICLO PARA CADA TIPO DE
TECIDO.
Tecidos delicados, roupa acolchoada ou de desporto: com os secadores My Time existe
um ciclo específico para cada tipo de roupa. O conjunto de ciclos disponíveis combina
perfeitamente com os programas da máquina de lavar roupa My Time, e juntos oferecem
soluções personalizadas para um cuidado perfeito da roupa.

CICLO BEBÉ & TECIDOS
DELICADOS.
SUAVE COMO UMA PENA.
Este programa seca suavemente todos os tecidos delicados,
incluindo roupa de bebé, cuidando e preservando as suas fibras.

CICLO EDREDÃO.
DEDICADO À SUAVIDADE.
O ciclo ideal para secar edredões e roupas acolchoadas, enquanto
recupera a sua suavidade natural.

KIT GINÁSIO.
ROUPA SECA E SEMPRE EM
FORMA.
Um ciclo específico para secar a roupa de desporto de toda a família.

SAPATEIRA.
PARA CALÇADO DE DESPORTO.
Um acessório único que permite atingir os melhores resultados
de secagem em tempo record. Graças à sapateira, os ténis são
posicionados na vertical, permitindo que o fluxo de ar quente penetre
nas fibras e os seque sem deixar vestígios de humidade.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EDPE G45 A1 ECO (EU)

Branco

869990890670

8007842890679

Secador de condensação eletrónico
Tecnologia Bomba de Calor
Capacidade de secagem até 8 kg
Classe de eficiência energética: A+
Display Digit
Tecnologia Load Balance
Programas especiais: Rápido 45',
Mistos, Jeans, Bebé e Delicados,
Lã, Edredões, Kit Ginásio, Calçado
Desporto, Engomar Fácil, Arejar

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EDPA 745 A1 ECO (EU)

Branco

869990891220

8007842891225

Secador de condensação eletrónico
Tecnologia Bomba de Calor
Capacidade de secagem até 7 kg
Classe de eficiência energética: A+
Tecnologia Load Balance
Programas especiais: Rápido
45', Mistos, Jeans, Bebé e
Delicados, Lã, Edredões, Calçado
Desporto, Engomar Fácil, Arejar

• Opções: Anti-rugas, Energy
Saver (EcoAlgodões e
EcoSintéticos), Cuidado Extra
(Delicados), Delay Timer
• Indicadores: Limpeza do filtro,
Limpeza do condensador,
Reservatório de água cheio,
Fase de secagem, Fim de ciclo
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 61 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

EDCE G45 B H (EU)

Branco

869990891300

8007842891300

• Secador de condensação
eletrónico (sensor automático)
• Capacidade de secagem até 8 kg
• Classe de eficiência energética: B
• Display Digit
• Tecnologia Load Balance
• Programas especiais: Rápido 35',
Mistos, Jeans, Bebé e Delicados,
Lã, Edredões, Kit Ginásio, Calçado
Desporto, Engomar Fácil, Arejar
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• Opções: Anti-rugas, Energy Saver
(EcoAlgodões e EcoSintéticos),
Cuidado Extra (Delicados),
Delay Timer, Temporizador,
Bloqueio de teclas
• Indicadores: Limpeza do filtro,
Limpeza do condensador,
Reservatório de água cheio,
Fase de secagem, Fim de ciclo
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 61 cm

• Opções: Anti-rugas, Energy Saver
(EcoAlgodões e EcoSintéticos),
Cuidado Extra (Delicados),
Delay Timer, Temporizador,
Bloqueio de teclas
• Indicadores: Limpeza do filtro,
Limpeza do condensador,
Reservatório de água cheio,
Fase de secagem, Fim de ciclo
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 61 cm

Secadores

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IDCL G5 B H (EU)

Branco

869990860740

8007842860740

• Secador de condensação
eletrónico
• Capacidade de secagem até 8 kg
• Classe de eficiência energética: B
• HSD (Humidity Sensor Drying)
• Programas Energy Saver: Eco
Algodões, Eco Sintéticos
• Programas especiais: Smart
15', Rápido 35', Diário 60',
Engomar fácil, Secagem extra,
Desporto, Jeans, Arejar

• Opções: Delay Timer, Cuidado Extra
(Delicados),
Anti-rugas, Bloqueio de teclas
• Indicadores: Limpeza do filtro,
Limpeza do condensador,
Reservatório de água
cheio, Fim de ciclo
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 61 cm

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IDC 75 B (EU)

Branco

869990890080

8007842890082

MÁQUINAS DE LAVAR,
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• Secador de condensação
mecânico
• Capacidade de secagem até 7 kg
• Classe de eficiência energética: B
• Programas: Algodão,
Sintéticos, Arejar
• Indicador: Reservatório
de água cheio
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 61 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IDV 75 (EU)

Branco

869990629780

8007842629781

Secador de ventilação mecânico
Capacidade de secagem até 7 kg
Classe de eficiência energética: B
Programas: Algodões,
Sintéticos, Acrílicos, Arejar
• Dimensões (AxLxP): 85 x 59,5 x 55 cm
•
•
•
•

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IS 41 V (EX)

Branco

869990860930

8007842860931

Secador de ventilação mecânico
Capacidade de secagem até 4 kg
Classe de eficiência energética: C
Programas: Algodão,
Sintéticos, Acrílicos
• Dimensões (AxLxP): 67 x 49 x 48 cm
•
•
•
•
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MÁQUINA DE LAVAR E SECAR
ROUPA DE ENCASTRE.
A máquina de lavar e secar roupa de encastre da Indesit
é um valioso aliado para o cuidado diário das suas
roupas. Esta satisfaz todas as necessidades de lavagem
respeitando as fibras e as cores, oferecendo ainda uma
poupança de tempo e energia notáveis enquanto ocupam
apenas o espaço necessário.
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EFICIÊNCIA,
POUPANÇA,
E OS RESULTADOS
QUE PRETENDE.
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PROGRAMAS ADAPTADOS
ÀS SUAS NECESSIDADES.
O cesto da roupa está sempre cheio? A roupa do ginásio precisa de estar pronta imediatamente para arrumar na mala? As
máquinas de lavar e secar roupa de encastre da Indesit satisfazem todas as necessidades domésticas, uma vez que lhe
permitem diminuir e ajustar os programas de acordo com as necessidades de qualquer tipo de roupa. Também vai notar
uma redução na conta da eletricidade no fim do mês, graças ao consumo reduzido das máquinas de classe A+.

Time for you

Desporto

Um conjunto de programas criado para que possa
poupar tempo, garantindo sempre bons desempenhos
de lavagem.

As máquinas de lavar e lavar e secar da Indesit são perfeitas
para aqueles que gostam de fazer desporto e atividades ao ar
livre. A gama oferece dois ciclos de lavagem especialmente
criados para calçado e roupa de desporto que requerem
tratamento especial, respeitando sempre as fibras.

Limpeza Express

Especial Desporto

Roupa perfeitamente limpa em apenas
60 minutos, com o programa para roupa
de algodão que oferece uma fantástica
performance de lavagem contra a
sujidade diária, em metade do tempo.

O programa ideal para os amantes do desporto: as
roupas sintéticas de desporto que não necessitam
de ser passadas a ferro ficarão limpas e prontas
para o próximo treino em apenas 45 minutos!

Especial Calçado
O programa que cuida do calçado de desporto.
Os movimentos especiais do tambor mantêm os
sapatos nas paredes do mesmo durante a lavagem,
preservando a sua forma e evitando impacto e
fricção que podem danificá-los.

MÁXIMA LIBERDADE DE
SECAGEM.

DELAY TIMER.
LIBERDADE DE ESCOLHA.

As máquinas de lavar e secar são um aliado útil no
que toca à gestão da sua casa. Com as máquinas de
lavar e secar roupa da Indesit pode dizer adeus ao
estendal e ainda poupar tempo precioso, uma vez
que lhe permitem diminuir o tempo gasto entre lavar
a roupa, secá-la e colocá-la de volta no armário. Para
além disso, as máquinas de lavar e decar da Indesit
facilitam o engomar e permitem-lhe escolher entre
uma série de diferentes opções disponíveis, sempre
com foco na poupança energética.
Três níveis de secagem disponíveis.

Colocar a máquina a lavar antes de ir para casa é
extremamente conveniente e permite-lhe que as suas
roupas estejam prontas assim que chegar. A Indesit
oferece a possibilidade de programar quando pretende
qua a máquina inicie a lavagem, masmo quando não
estiver em casa. Sendo assim, graças à opção Delay
Timer, basta preparar a carga, regular o ciclo e a hora
pretendida (por exemplo, nos períodos horários mais
económicos) e a máquina entrará em funcionamento
sozinha, automaticamente.

O programa amacia e reduz os vincos de
toda a roupa e é ideal para secar roupa que
necessita de ser engomada.

Cabide
A solução ideal para secar as peças de
roupa que devem ficar penduradas. A
humidade é minimizada para facilitar o
engomar natural das roupas.

Armário
Perfeito para as roupas com o nível de
secagem ideal para serem dobradas e
colocadas diretamente nas gavetas do
armário.

TOTAL FLEXIBILIDADE.
Família grande? As máquinas de lavar e lavar e secar
da Indesit foram desenhadas para satisfazer até
mesmo as maiores exigências de lavagem da roupa.
As máquinas de lavar de encastre permitem lavar até
6kg de roupa, enquanto que as máquinas de lavar e
secar, lavam e secam automaticamente até 5kg numa
única carga, garantindo uma poupança efetiva de
tempo e energia. Para além disto, a Indesit equipou as
suas máquinas com um óculo muito prático que abre
até um ângulo de 180º, tornando assim mais cómoda
e simples a carga e descarga da roupa.

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IWME 106 (EU)

Branco

869991021220

8050147021224

• Máquina de lavar roupa
totalmente integrável
• Capacidade de carga até 6 kg
• Velocidade de centrifugação
até 1000 rpm
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
• Classe de eficiência energética: A+
• Classe de eficiência de lavagem: A
• Classe de eficiência
centrifugação: C
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

IWDE 127 EU

Branco

869991021140

8050147021149

• Máquina de lavar e secar
roupa totalmente integrável
• Capacidade de Lavagem
/ Secagem: 7kg / 5kg
• Velocidade de centrifugação
até 1200 rpm
• Classe de eficiência energética: B
• Classe de eficácia de lavagem: A
• Water Balance Plus (regulação
automática dos consumos)
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• Programas: Algodão com
Pré-lavagem, Algodão,
Algodão Coloridos, Sintéticos,
Lãs, Delicados, Time4You,
Especial Desporto, Especial
Calçado Desporto
• Opções: Delay Timer, Engomar
Fácil, Extra Enxaguamento,
Anti-mancha
• Dimensões (AxLxP): 82-90 x 59,5 x 54,5 cm

• Programas: Algodão, Sintéticos,
Lãs, Delicados, Time4You,
Especial Desporto, Especial
Calçado Desporto
• Opções: Engomar Fácil, Extra
Enxaguamento, Delay Timer
• Dimensões (AxLxP): 8290 x 59,5 x 54,5 cm

Máquinas de Lavar Roupa // Innex

Modelo

Consumo energético do programa de algodões
standard a 60ºC em carga parcial 2)
Consumo energético do programa de algodões
standard a 40ºC em carga parcial 2)
Consumo energético ponderado em estado inativo
Consumo de água anual 3)
Classe de eficiência de centrifugação
Velocidade máxima de centrifugação obtida 4)
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 60ºC em plena carga
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 60ºC em carga parcial
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 40ºC em carga parcial
Duração do estado inativo 5)

869990855940
8007842855944
Livre Instalação

869991010620
8050147010624
Livre Instalação

869991010160
8050147010167
Livre Instalação

869991029090
8050147029091
Livre Instalação

kWh

10
A+++ -10%
205

9
A+++ -10%
196

8
A+++ -10%
177

7
A+++
174

kWh

1,081

1,034

0,979

0,996

kWh

0,794

0,782

0,673

0,617

kWh

0,71

0,706

0,592

0,588

W
Lt/Ano
Rpm

8
12.810
B
1.400

8
11.690
B
1.200

8
11.594
B
1.200

8
9.280
B
1.200

Min.

220

240

215

265

Min.

165

180

155

185

Min.

160

175

145

180

kg

Min.

30

30

30

30

Emissão de ruído aéreo durante a lavagem em
dB(A)re 1 pW 6)

dB(A)

56

52

52

60

Emissão de ruído aéreo durante a centrifugação
em dB(A)re 1 pW 7)

dB(A)

78

80

80

89

•
Big Digit

•
Big Digit

•
Big Digit

•
Big Digit

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

16

16

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Poliplex
71
Inverter
•

Poliplex
62
Inverter
•

Poliplex
62
Inverter
•

Poliplex
52
Universal
•

85x59,5x60,5

85x59,5x60,5

85x59,5x60,5

85x59,5x54

Caraterísticas gerais
Push&Wash
Display
Regulação automática dos consumos (Water
Balance Plus)
Início Retardado (Delay Timer)
Regulação e exclusão da centrifugação
Temperatura regulável
Programas de lavagem e opções
Número de programas de lavagem
Programa Algodão com pré-lavagem
Programas Rápidos
Programa Anti-odores
Programa Escuros
Programa Edredões
Programa Eco
Programa Lãs
Programa Delicados
Programa Desporto
Woolmark Blue Care
Opção Fast Foward (Avanço Rápido)
Opção Anti-Mancha
Opção Rápido
Auto-Limpeza
Caraterísticas estruturais
Material cuba
Volume do tambor
Tipo de motor
Segurança anti-transbordo
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

Lt

cm

•
·
•

1) com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodõ a 60ºC e a 40ºC em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos
de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho
2) O “programa de lavagem normal de algodão a 60ºC” e o “programa de lavagem normal de algodão a 40ºC” são os programas de lavagem normal a que se referem
as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são programas de
maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água **A carga parcial é a metade da carga nominal.
3) com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60ºC e 40ºC em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de
energia dependerá do modo de utilização do aparelho.
4)Para o programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga ou no programa de lavagem de algodão a 40ºC em carga parcial, conforme o que for inferior.
5) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for dotada de um sistema de gestão do consumo elétrico.
6) baseada na fase de lavagem no programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga.
7) baseada na fase de centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga.
Informações fornecidas em conformidade com as diretivas 95/12 e 95/13 CE.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, atualizada com base no Regulamento Delegado EU n. 1061/2010, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta energética
Capacidade de carga de tecidos de algodão
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1)
Consumo energético do programa de algodões
standard a 60ºC em plena carga 2)

XWE 101484X WSSS EU BWE 91284X WSSS EU BWE 81284X WSSS EU BWE 71253X WSSS EU

Máquina de lavar e secar roupa // Innex
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Modelo

XWDA 751480X WSSS EU

Código 12NC

869990855920

Código EAN

8007842855920

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Etiqueta energética
Capacidade de carga de lavagem

Kg

Capacidade de carga de secagem

Kg

Classe de eficiência energética

7
5
A

Classe de eficiência de lavagem

A

Classe de eficiência de secagem
Consumo de energia em kWh por ciclo completo (lavagem, centrifugação, lavagem) no programa
lavagem algodões standard a 60ºC e programa de secagem de algodões
Consumo de energia anual em kWh (lavagem, centrifugação, secagem)

B
kWh
kWh

952

Consumo energético do programa algodões standard a 60ºC em plena carga em kWh

kWh

1,05

4,76

Consumo de energia anual em kWh (só lavagem)

kWh

210

Velocidade máxima de centrifugação obtida

Rpm

1400

Lt

92

Lt

18400

Consumo de água em litros por ciclo completo (lavagem, centrifugação e secagem) no programa
standard 60ºC
Consumo de água por lavagem, em litros, no programa algodões standard a 60ºC
Consumo de água em litros/ano (só lavagem)

Lt/Ano

59

Lt

11800

Duração do ciclo de lavagem

Min.

170

Emissão de ruído aéreo durante a lavagem em dB(A)re 1 pW 1)

dB(A)

54

Emissão de ruído aéreo durante a centrifugação em dB(A)re 1 pW 1)

dB(A)

80

Consumo de água, em litros, no programa algodões standard a 60ºC

Caraterísticas gerais
Push&Wash + Dry

•

Display LED

•

Regulação automática dos consumos (Water Balance Plus)

•

Programas de lavagem e opções
Número de programas de lavagem

16

Número de programas de secagem

12

Programa rápido

•

Programa anti-odores

•

Programa escuros

•

Programa edredões
Programa lãs

•

Programa delicados

•

Programa sport

•

Programa algodões

•

Programa sintéticos

•

Programa coloridos
Woolmark Blue Care

•

Opção extra enxaguamento

•

Opção anti-mancha

•

Opção engomar fácil
Opção apenas secagem

•

Auto Clean

•

Prestações
Regulação da velocidade de centrifugação

•

Temperatura regulável

•

Nível de secagem automático

3

Caraterísticas estruturais
Material cuba
Volume do tambor

Poliplex
Lt

Tipo de motor

52
Inverter

Segurança anti-transbordo

•

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade
1) baseada na fase de lavagem no programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga.
2) baseada na fase de centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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cm

85x59,5x54
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Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta energética
Capacidade de carga de tecidos de algodão
em kg
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1)
Consumo energético do programa de algodões
standard a 60ºC em plena carga 2)
Consumo energético do programa de algodões
standard a 60ºC em carga parcial 2)
Consumo energético do programa de algodões
standard a 40ºC em carga parcial 2)
Consumo energético ponderado em estado
inativo
Consumo de água anual 3)
Classe de eficiência de centrifugação
Velocidade máxima de centrifugação obtida 4)
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 60ºC em plena carga
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 60ºC em carga parcial
Duração do programa standard para tecidos de
algodão 40ºC em carga parcial
Duração do estado inativo 5)
Emissão de ruído aéreo durante a lavagem em
dB(A)re 1 pW 6)
Emissão de ruído aéreo durante a centrifugação
em dB(A)re 1 pW 6)
Caraterísticas gerais
Display
Regulação automática dos consumos
(Water Balance Plus)
Início Retardado (Delay Timer)
Regulação e exclusão da centrifugação
Temperatura regulável
Programas de lavagem e opções
Número de programas de lavagem
Programa Algodão com Pré-lavagem
Programa Eco Algodão
Programa Lãs
Programa Seda/Cortinas
Diários Rápidos
Programa Algodão (45'-59')
Programa Sintéticos 59'
Programa Cores Mix 59'
Programa Mix 30'
Programa Express 20'
Especiais
Programa Edredões
Programa Roupa Bebé
Programa Calçado Desportivo
Programa Kit Ginásio
Opções
Opção Energy Saver
Opção Extra Enxaguamento
Opção Extra Lavagem
Opção Bloqueio de Segurança
Auto-Limpeza
Características estruturais
Material cuba
Volume do tambor
Tipo de motor
Segurança Anti-transbordo
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

EWC 91083 BS (EU)

EWE 81283 W EU

EWE 71252 W EU

EWD 61052 W EU

869990950730
8007842950731
Livre Instalação

869990887820
8007842887822
Livre Instalação

869990887660
8007842887662
Livre Instalação

869990887670
8007842887679
Livre Instalação

Kg

9

8

7

6

kWh

A+++
216

A+++
193

A++
198

A++
173

kWh

1,193

1,044

1,078

0,907

kWh

0,792

0,715

0,705

0,668

kWh

0,708

0,644

0,68

0,584

W

8

8

8

8

Lt/Ano
Rpm

12.254
C
1.000

11.594
B
1.200

10600
B
1.200

8.400
C
1.000

Min.

195

215

205

240

Min.

155

155

165

190

Min.

150

145

160

185

Min.

30

30

30

30

dB(A)

50

54

60

60

dB(A)

74

76

75

80

Big Digit

Big Digit

Small Digit

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

16
•
•
•
•

16
•
•
•
•

16
•
•
•
•

16
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Poliplex
62
Inverter
•

Poliplex
62
Inverter
•

Poliplex
52
Universal
•

Poliplex
40
Universal
•

85x59,5x60

85x59,5x60

85x59,5x53,5

85x59,5x51,7

Lt

cm

•
•
•

1) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60ºC e a 40ºC em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos
de baixo consumo de energia. O valor real do consumo dependerá do modo de utilização do aparelho.
2) O «programa de lavagem normal de algodão a 60ºC» e o « programa de lavagem normal de algodão a 40ºC» são os programas de lavagem normal a que se
referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os
programas de maios eficiência em termos de consumo combinado de energia e água **A carga parcial é a metade da carga ominal.
3) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60ºC e 40ºC em plena carga e em carga parvial. O valor real do
consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.
4) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60ºC em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40ºC em carga parcial, conforme o que for inferior.
5) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for dotada de um sistema de gestão de consumo elétrico.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

Modelo

Secadores // MyTime

www.indesit.pt

Modelo
Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta Energética
Tipo de Aparelho
Tipologia de Secagem
Classe de eficiência energética
Capacidade de carga de tecidos de algodão
Consumo de energia anual 1)
Consumo energético do programa de algodões standard em carga total 2)
Consumo energético do programa de algodões standard em carga parcial 2)
Consumo energético em estado de desativação
Consumo energético em estado inativo
Duração do estado inativo
Duração média ponderada do programa 3)
Duração do programa de algodões standard em plena carga 3)
Duração do programa de algodões standard em carga parcial 3)
Classe de eficiência/eficácia energética de condensação
Média ponderada de eficiência/eficácia de condensação 3)
Eficiência/eficácia de condensação em plena carga
Eficiência/eficácia de condensação em carga parcial
Capacidade em plena carga no programa sintéticos
Duração do programa de sintéticos standard em plena carga em minutos
Consumo energérico do programa de algodões standard em carga total
Nível de ruído
Programas de secagem
Número de programas de secagem
Rápidos
Rápido 45'
Rápido 35'
Mistos
Sem Vincos
Engoma-fácil Algodão
Engoma-fácil Sintéticos
Essenciais
Algodão Normal
Algodão Cabide
Sintéticos
Jeans
Especiais
Bebé & Delicados
Edredãos
Lã
Kit Ginásio
Calçado Desporto
Pós-secagem
Engomar Fácil
Arejar
60 Minutos
120 Minutos
Opções
Temporizador
Início retardado (Delay Timer)
Cuidado Extra (Delicados)
Anti-rugas
Energy Saver (Eco)
Memo
Bloqueio das teclas
Indicadores
Limpeza do filtro
Limpeza do condensador
Reservatório de água cheio
Fase de secagem
Fim de ciclo
Caraterísticas Estruturais
Display
Capacidade do reservatório de água (litros)
Tecnologia Load Balance
Tipo de motor
Volume do tambor
Rotação bidirecional do tambor
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

EDPE G45 A1 ECO (EU) EDPA 745 A1 ECO (EU) EDCE G45 B H (EU)

kg
kWh
kWh
kWh
W
W
Min.
Min.
Min.
Min.

Kg
Min.
kWh
dB(A)

869990890670
8007842890679
Livre Instalação

869990891220
8007842891225
Livre Instalação

869990891300
8007842891300
Livre Instalação

869990890670
8007842890679
Livre Instalação
8
306
2,64
1,34
0,14
2,39
30
173
235
127
C
71
72
71
4
90
0,92
69

869990891220
8007842891225
Livre Instalação
7
277
2,31
1,28
0,14
1,79
30
162
212
124
C
71
71
72
4
90
0,92
69

869990891300
8007842891300
Livre Instalação
8
560
4,77
2,53
0,14
2,39
30
104
139
78
B
81
82
80
3
65
1,41
68

16

16

16

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

h

Lt
cm

•
1-24
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
1-24
•
•
•

•
•

•
1-24
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Digit
5
•
Universal
112
•

5
•
Universal
112

Digit
5
•
Universal
112
•

85x59,5x61

85x59,5x61

85x59,5x61

1) O programa de “algodões standard” emcarga total e parcial são os programas standard aos quais as informações da etiqueta energética e ficha se referem.
O programa standard de algodões é adequado para secar roupa de algodão ao nível de secagem “armário” (0%) e é o programa mais eficiente em termos de
consumo de energia. A carga parcial é metade da carga nominal.
2) Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodões standard em carga total e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O
consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
3) Média ponderada de 3 ciclos em plena carga e 4 ciclos a meia carga.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Secadores

Modelo

IDCL G5 B H (EU)

IDC 75 B (EU)

IDV 75 (EU)

IS 41 V (EX)

Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta Energética
Tipo de Aparelho
Tipologia de Secagem
Classe de eficiência energética
Capacidade de carga de tecidos de algodão
Consumo de energia anual 1)
Consumo energético do programa de algodões standard em carga total 2)
Consumo energético do programa de algodões standard em carga parcial 2)
Consumo energético em estado de desativação
Consumo energético em estado inativo
Duração do estado inativo
Duração média ponderada do programa 3)
Duração do programa de algodões standard em plena carga 3)
Duração do programa de algodões standard em carga parcial 3)
Classe de eficiência/eficácia energética de condensação
Média ponderada de eficiência/eficácia de condensação 3)
Eficiência/eficácia de condensação em plena carga
Eficiência/eficácia de condensação em carga parcial
Capacidade em plena carga no programa sintéticos
Duração do programa de sintéticos standard em plena carga
Consumo energérico do programa de algodões standard em carga total
Nível de ruído
Programas de secagem
Número de programas de secagem
Algodões
Sintéticos
Acrílicos
Energy Saver
Eco Algodões
Eco Sintéticos
My Time
Smart 15'
Rápido 35'
Diário 60'
Algodões
Algodão Normal
Algodão Secagem Extra
Algodão Engomar Fácil
Especiais
Sintéticos
Mistos
Lã
Desporto&Lazer
Desporto
Casacos Desporto
Jeans
Pós-secagem
Arejar
Opções
Início retardado (Delay Timer)
Cuidado Extra (Delicados)
Anti-rugas (automático após fim de ciclo)
Bloqueio de teclas
Secagem temporizada
Alta temperatura
Indicadores
Limpeza do filtro
Limpeza do condensador
Reservatório de água cheio
Fim de ciclo
Caraterísticas Estruturais
Display
Capacidade do reservatório de água
Tipo de motor
Volume do tambor
Rotação bidirecional do tambor
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

869990860740
8007842860740
Livre Instalação

869990890080
8007842890082
Livre Instalação

869990629780
8007842629781
Livre Instalação

869990860930
8007842860931
Livre Instalação

kg
kWh
kWh
kWh
W
W
Min.
Min.
Min.
Min.

Min.
kWh
dB(A)

Secador Eletrónico Secador Mecânico Secador Mecânico Secador Mecânico
Condensação
Condensação
Ventilação
Ventilação
B
B
B
C
8
7
7
4
561
504
472
330
4,71
4,28
4,02
2,85
2,55
2,3
2,14
1,46
0,42
2,24
30
99
94
82
71
131
119
109
94
75
69
62
53
B
C
81
71
71
81
71
81
71
4
3
2
85
70
40
30
1,93
1,34
1,18
0,82
68
68
69
66
15

16
•
•

13
•
•
•

13
•
•
•

•

•

•

5
Universal
112
•

5
Universal
112
•

5
Universal
100
•

Universal
58
•

85x59,5x61

85x59,5x61

85x59,5x55

67x49x48

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lt
Lt
cm

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

•
•
•

1) O programa de “algodões standard” emcarga total e parcial são os programas standard aos quais as informações da etiqueta energética e ficha se referem.
O programa standard de algodões é adequado para secar roupa de algodão ao nível de secagem “armário” (0%) e é o programa mais eficiente em termos de
consumo de energia. A carga parcial é metade da carga nominal.
2) Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodões standard em carga total e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O
consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
3) Média ponderada de 3 ciclos em plena carga e 4 ciclos a meia carga.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Máquinas de Lavar Roupa // Encastre

www.indesit.pt

Modelo

IWME 106 (EU)

Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta energética
Capacidade de carga
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1)
Consumo energético do programa de algodões standard a 60ºC em plena carga 2)
Consumo energético do programa de algodões standard a 60ºC em carga parcial * 2)
Consumo energético do programa de algodões standard a 40ºC em carga parcial * 2)
Consumo energético ponderado em estado inativo
Consumo de água anual 3)
Classe de eficiência de centrifugação
Velocidade máxima de centrifugação obtida 4)
Grau de humidade residual 5)
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60ºC em plena carga
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60ºC em carga parcial
Duração do programa standard para tecidos de algodão 40ºC em carga parcial
Duração do estado inativo 6)
Emissão de ruído aereo durante a lavagem em dB(A)re 1 pW 7)
Emissão de ruído aereo durante a centrifugaçãoem dB(A)re 1 pW 8)
Funções e desempenhos
Número de programas de lavagem
Número de programas de secagem
Termostato regulável
Manípulo regularização e exclusão centrifugação
Regulação automática dos consumos
Programa Algodão com Pré-lavagem
Programa Algodão
Programa Algodão Coloridos
Programa Sintéticos
Programa Lãs
Programa Delicados
Programas Time4You
Limpeza Express
Programa Especial Desporto
Programa Especial Calçado Desporto
Opção Delay Timer
Opção Engomar Fácil
Opção Extra-enxaguamento
Opção Anti-mancha
Indicador luminoso On/Off - Porta trancada
Indicador luminoso de mau funcionamento
Características estruturais
Material cuba
Amortecedores especiais
Sistema de auto-equilíbrio
Sistema recuperação de detergente
Volume do tambor
Tipo de motor
Segurança anti-transbordo
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

869991021220
8050147021224
Encastre
6

Kg
kWh
kWh
kWh
kWh
W
Lt/Ano

Min.
Min.
Min.
Min.
dB(A)
dB(A)

h

Lt

cm

A+
195
1,165
0,638
0,617
8
8.380
C
1.000
62
185
145
135
30
50
69

16
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poliplex
•
•
•
52
Universal
•
82-90x59,5x54,5

1) com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos
de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.
2) o «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e
são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água
*A carga parcial é a metade da carga nominal.
3) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcia. O valor real do consumo
de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.
4) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for inferior.
5) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for maior.
6) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for dotada de um sistema de gestão do consumo eléctrico.
7) baseada na fase de lavagem no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.
8) baseada na fase de centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.
Informações fornecidas em conformidade com as directivas 95/12 e 95/13 CE.
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado EU n. 1061/2010, consulte o
nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Máquinas de Lavar e Secar Roupa// Encastre

Modelo

IWDE 127 EU

Código 12NC
Código EAN
Tipo de Instalação
Etiqueta energética

869991021140
8050147021149
Encastre

Capacidade carga de lavagem

kg

7

Capacidade de carga de secagem
Classe de eficiência energética

kg

5
B

Classe de eficiência de lavagem

A

Classe de eficiência de secagem **

B

Consumo de energia kWh* lavagem + secagem

kWh

5,7

Consumo de energia kWh* lavagem + centrifugação

kWh

1,3

Água remanescente após a centrifugação em % (em relação ao peso da roupa seca)
Velocidade de centrifugação
Consumo de água*

%
Rpm

54
1200

Lavagem + centrifugação

Lt

54

Lavagem + centrifugação + secagem

Lt

94

Consumo de energia anual médio***
Lavagem + centrifugação

kWh

266

Lavagem + centrifugação + secagem

kWh

1134

Lt
Lt

10800
18800

Min.

177

Consumo de água anual médio***

Tempo de lavagem
Funções e desempenhos
Número de programas de lavagem
Número de programas de secagem
Termostato regulável
Timer de secagem
Opção variação centrifugação
Regulação automática dos consumos
Programa Algodão
Programa Sintéticos
Programa Lãs
Programa Delicados
Programas Time4You
Limpeza Express
Programa Especial Desporto
Programa Especial Calçado Desporto
Opção Delay Timer
Opção Engomar Fácil
Opção Extra-Enxaguamento
Indicador luminoso On/Off - Porta trancada
Indicador luminoso de mau funcionamento
Características estruturais
Material cesto
Material cuba
Amortecedores especiais
Sistema de auto-equilíbrio
Sistema recuperação de detergente
Volume do tambor
Tipo de motor
Segurança anti-transbordo
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade

rpm

h

Lt

cm

14
2
•
•
1200-600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2/4/6/9
•
•
•
•
Inox
Poliplex
•
•
•
52
Universal
•

MÁQUINAS DE LAVAR,
LAVAR E SECAR
E SECAR ROUPA

Lavagem + centrifugação
Lavagem + centrifugação + secagem

82-90x59,5x54,5

* Consumo relativo a ensaios standard para o ciclo algodão a 60ºC.
** Se utilizar um secador elétrico com tambor, deve ter presente que:
- Uma máquina de lavar da classe A de eficiência de secagem diminui o custo da energia elétrica na secagem relativamente a uma da classe B.
- O secador elétrico consome geralmente muito mais energia elétrica do que uma máquina de lavar.
*** Considerando uma família de 4 pessoas.
Informações fornecidas em comformidade com a Directiva 95/12 e 95/13
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, consulte o nosso site.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Máquinas de Lavar Loiça // eXtra

www.indesit.pt

A INDESIT eXtra LAVA
TODOS OS TAMANHOS,
MESMO OS MAIORES,
EM APENAS UMA HORA.
Poupe tempo e esforço:
com o ciclo eXtra, agora pode lavar até os itens
de maior dimensão.

Até -20% de consumo de energia, em comparação com um modelo de classe A+.

188

189

MÁQUINAS DE
LAVAR LOIÇA

S,

A.

Máquinas de Lavar Loiça // eXtra
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www.indesit.pt

ESPAÇO
E CICLOS PARA
TUDO.
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
eXtra

191

MÁQUINAS DE
LAVAR LOIÇA

Mais espaço, mais programas para todas as necessidades,
mais flexibilidade, e maior poupança de recursos: é por isto
que são chamadas eXtra. As máquinas de lavar loiça da
Indesit foram desenhadas de forma a simplificar o dia-a-dia.
Têm níveis de consumo extremamente reduzidos para poupar
energia e água, ao lavar mais rapidamente. Assim, o quotidiano
torna-se mais fácil.

Máquinas de Lavar Loiça // eXtra
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CICLO eXtra:
CABE TUDO NA MÁQUINA.
Acabou-se a lavagem manual dos itens de grande dimensão! Os novos programas
eXtra foram desenvolvidos especialmente para itens grandes: tabuleiros de forno,
grelhas de placas, bases para pizza... Tudo lavado de uma forma perfeita, em
apenas uma hora. E é simples: basta retirar a prateleira superior para ter até 53cm
de espaço útil em altura, e selecionar o ciclo eXtra. O programa perfeito para itens
XL: poupe tempo e esforço.

TECNOLOGIA
EM AÇÃO.
O ciclo eXtra torna possível lavar o
que é utilizado na cozinha em apenas
1 hora, graças à ação combinada do
motor inverter e do sistema hidráulico
inovador.
As
duas
tecnologias
melhoram a distribuição de água na
máquina de lavar loiça, mas não só!
O ciclo eXtra também permite gerir a
temperatura e a pressão dos jatos de
água, que são respetivamente 25% e
15% maiores do que num ciclo normal.

MÁXIMA
DELICADEZA EM
MENOS TEMPO.

193

MÁQUINAS DE
LAVAR LOIÇA

Para poupar tempo, mesmo quando se
lavam itens grandes e frágeis, é possível
ativar os programas eXtra. A opção
eXtra Light, que ajusta o ciclo para
peças delicadas garantindo resultados
perfeitos, com total satisfação, em
apenas 1 hora.

Máquinas de Lavar Loiça // eXtra
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APENAS 9 LITROS DE
ÁGUA. ACABOU-SE O
DESPERDÍCIO.
Lavar à mão 14 conjuntos de refeição gasta entre 80 a 100
litros de água, enquanto que as máquinas de lavar loiça
da Indesit utilizam apenas 9, cerca de 44% menos do que
uma máquina de lavar loiça tradicional.*
Um resultado atingido graças ao sistema hidráulico, que
otimiza a distribuição de água para evitar desperdícios
desnecessários.
*Relativamente a máquinas que utilizam 16 litros de água.

SEM NECESSIDADE DE
PRÉ-LAVAGEM.

195

MÁQUINAS DE
LAVAR LOIÇA

Com as máquinas de lavar loiça eXtra da Indesit, a prélavagem já não é necessária. Esta é feita na fase inicial do
ciclo, tanto no programa Eco como no programa normal.
Enquanto isso, os programas automáticos atingem a
máxima performance graças aos sensores de turbidez
e ao motor Inverter, que otimizam todos os parâmetros
de lavagem. E enquanto espera que a máquina esteja
completamente carregada, existe um programa de
lavagem que impede a formação de inscrustação
resultante dos resíduos de comida.

Máquinas de Lavar Loiça // eXtra

www.indesit.pt

FLEXÍVEL NO SEU INTERIOR PARA
COLOCAR TUDO O QUE PRECISA.
Com a Indesit eXtra, até as tarefas mais banais se transformam em algo extraordinariamente simples: carregar e descarregar
a máquina é fácil e seguro, graças aos tabuleiros desenhados para permitir a maior flexibilidade de carga e acomodar até 14
conjuntos, significando isso 156 itens (pratos, utensílios, talheres).

NOVA COR.
Os cestos da Indesit não são apenas funcionais, agora
também trazem novas cores: os cestos brancos
ou cinzentos (dependendo do modelo) combinam
perfeitamente com os detalhes em azul.
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INTERIOR E FILTROS
EM AÇO INOXIDÁVEL.
Para maximizar a performance tanto da lavagem como
da secagem e para garantir uma máquina de lavar
loiça duradoura, o interior e os filtros são 100% em aço
inoxidável (sem níquel). O filtro em inox é facilmente
amovível e limpo e garante uma higiene perfeita com os
melhores resultados de limpeza.

TERCEIRO CESTO
PARA TALHERES.
O terceiro cesto para talheres foi criado para lavar com
precisão utensílios de cozinha volumosos e talheres: o cesto
oferece espaço adicional que, graças ao outro cesto para
talheres, elimina a necessidade de lavar algumas peças à
mão, garantindo maior flexibilidade no processo de carga e
lavagem da máquina.

CESTO SUPERIOR.
O cesto superior possui abas flexíveis com 3 posições
ajustáveis em altura e ângulo. Uma solução prática e segura
para copos, vidros e outros utensílios de cozinha.

LIFT-UP.
Para que tenha espaço para as suas panelas maiores, suba o
cesto superior com a ajuda do sistema Lift-Up. Desta forma
terá mais 3,5 cm no compartimento inferior.

PUXADORES.
Pegar e arrastar o cesto inferior vai ser muito mais fácil graças
aos novos puxadores ergonómicos.

O formato do cesto inferior também permite uma
grande flexibilidade de carga: o espaço é facilmente
manuseado graças às grelhas modulares, que podem ser
convenientemente dobradas ou separadas.
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CESTO INFERIOR.
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O CICLO ECO
MAIS RÁPIDO
DO MERCADO.*
LIMPEZA E POUPANÇA
PERFEITAS, EM TEMPO
RECORD.

*Comparado com modelos de 60 cm de 25 produtores líderes europeus, Data at 04/03/2015. EN50242:2006.
**Comparado com a anterior versão do Ciclo Eco no mesmo modelo, de Setembro de 2015. EN 50242:2008.
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O Ciclo Eco das máquinas de lavar loiça da Indesit A+
atingiu uma performance imbatível. Concebido para
lavar e secar uma carga completa de loiça na perfeição
enquanto minimiza o tempo e energia necessários,
este ciclo reduz a duração da lavagem até 25%**. Um
resultado incomparável que significa que é agora a
mais rápida do mercado*, graças ao novo algoritmo que
melhorou a eficiência e o novo sistema de isolamento que
melhorou a fase de secagem.
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PROGRAMAS E OPÇÕES PARA TODAS AS NECESSIDADES.
Eco
Ideal para a sujidade normal da loiça, este
é o Ciclo Eco mais eficiente em termos de
poupança energética e poupança de água, com
resultados de lavagem e secagem ótimos.
eXtra
Um ciclo especial para itens de grande
dimensão e com muita sujidade, que dura
apenas uma hora. Basta remover o cesto do
topo para ter mais 53 cm de altura.
(Auto) Normal
O ciclo perfeito para a sujidade diária. O
sensor de auto-limpeza torna ainda mais fácil
a limpeza, ao detetar a sujidade presente na
sua loiça e ajustando o ciclo à medida das
necessidades.
(Auto) Intensivo
Obtenha os melhores resultados de limpeza,
mesmo com a sujidade mais difícil, explorando
todo o poder de limpeza da sua máquina
de lavar loiça. Também disponível com a
tecnologia auto-clean.
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Diário
O ciclo ideal para a limpeza da loiça diária de
uma família standard de 4 pessoas.
Delicados
Um ciclo especial para os itens mais delicados.
Ideal para os objetos de vidro.
Rápido (25'-30'-40')
Este é o ciclo ideal para quando não se tem
muito tempo: lava até 14 conjuntos de loiça
pouco suja enquanto poupa energia.
Higiene
Especialmente concebido para higienizar a
loiça, incluindo loiça de bebé, remove bactérias
através de uma lavagem a altas temperaturas.
Meia Carga
Não tem muita loiça para lavar? Utilize este
ciclo mesmo quando a máquina ainda não está
cheia, evitando desperdício de energia e água,
sem descuidar a performance de limpeza.

Pré-Lavagem
Evita a criação de maus odores e a formação
de sujidade difícil, enquanto espera que a
máquina esteja com carga compelta.
Opção Extra Light
Precisa de lavar itens grandes, mas delicados?
Sem problema! Esta opção permite lavar a sua
loiça mais preciosa com o ciclo eXtra.
Opção Meia Carga
Evite o desperdício. Use a opção de meia carga
quando a sua máquina não está totalmente
cheia para poupar água, energia e tempo.
Quando apenas um dos cestos, superior
ou inferior, está carregado, tem a opção de
direcionar a lavagem apenas para um deles
para uma poupança extra.

Delay Timer
Uma opção útil que lhe permite iniciar a
lavagem mesmo quando não está em casa.
Carregue a máquina, coloque o detergente e
selecione o programa. Antes de clicar no botão
para iniciar a lavagem selecione o tempo de
"atraso" que pretende na lavagem, e a máquina
iniciará a lavagem automaticamente no tempo
pretendido. É possível adiar a lavagem entre 1
a 24h.
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Opção Pastilhas
Utilize esta opção para otimizar a eficácia das
pastilhas de detergente, evitando desperdício.
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ESTÉTICA eXtra.
As máquinas de lavar loiça têm duas versões diferentes: com e sem display. Em aço inoxidável, silver ou branca, com
apontamentos de cinza. Todos os modelos têm linhas simples que foram concebidas para estar perfeitamente em linha
com cozinhas modernas e para garantir a máxima simplicidade no uso: o painel de controlo intuitivo torna a leitura e
programação extremamente rápida. Um olhar e uma ação simples, é tudo o que precisa para colocar a máquina eXtra a
funcionar.
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MAIOR SEGURANÇA,
SEMPRE.
Todas as máquinas de lavar loiça eXtra possuem sistemas tecnologicamente avançados
para que se sinta em paz durante a sua utilização. O sensor virtual é ativado em caso de
transbordo ou bloqueio do filtro: este regula a velocidade do motor e a quantidade de água
para resolver o problema, sem interromper o ciclo de lavagem. Em caso de problemas
de pressão da água ou rotura do tubo de alimentação, o sistema AcquaStop desliga
automaticamente a entrada de água, fechando a torneira e terminando o ciclo.
O sistema Overflow, por sua vez, garante um controlo inteligente da quantidade de água
que alimenta a máquina de lavar loiça. Se a quantidade necessária for excedida, o sistema
interrompe o funcionamento da máquina e descarrega o excesso de água.

ABERTURA INTELIGENTE.
A porta agora é mais simples e segura de utilizar, graças às novas dobradiças que
oferecem a máxima estabilidade e uma resistência diferente a abrir ou fechar a máquina.
Elas tornam possível colocar loiça sem a necessidade de abrir completamente a porta e
desacelera suavemente a porta ao fechar.

TODO O TRABALHO,
ZERO RUÍDO.
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As máquinas de lavar loiça da Indesit trabalham silenciosamente, pelo que pode fazer
outra coisa simultaneamente. O seu motor inverter e os materiais isoladores que
constituem a máquina fazem com que as máquinas sejam silenciosas até mesmo à noite,
uma vez que o nível de ruído foi reduzido até 44 dBA, um valor comparável ao de uma
conversação silenciosa.
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

DFP 58T94 CA NX EU

Inox

869990845910

8007842845914

• Capacidade: 14 talheres
• Classe de eficiência
energética: A++
• Classe de eficácia de secagem: A
• Consumo de água: 9 lt
• Display Digit
• 8 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO, Rápido, eXtra, Delicados,
Higienizante e Pré-lavagem

•
•
•
•
•
•

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

DFP 58B1 EU

Branco

869990845830

8007842845839

Capacidade: 13 talheres
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de secagem: A
Consumo de água: 11 lt
Display Digit
8 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO, Rápido, Diário, Delicados,
Higienizante e Pré-lavagem
• Opções: Meia Carga,
Pastilhas e Delay Timer
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• Opções: eXtra Light, Meia Carga,
Pastilhas e Delay Timer
• Indicadores: Falta de abrilhantador,
Falta de sal, Fim do ciclo
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up
• Sistema de segurança AcquaStop
• Nível de ruído: 44 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm

• Indicadores: Falta de abrilhantador,
Falta de sal, Fim do ciclo
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up
• Sistema de segurança AcquaStop
• Nível de ruído: 49 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm
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Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

DFG 26B1 NX EU

Inox

869990844880

8007842844887

Capacidade: 13 talheres
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de secagem: A
Consumo de água: 11 lt
6 programas de lavagem: Auto
Normal, Auto Intensivo, ECO,
Rápido, Delicados e Pré-lavagem
• Opções: Meia Carga e Delay Timer
• Indicadores: Falta de abrilhantador,
Falta de sal, Fim do ciclo

•
•
•
•
•

• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up
• Sistema de segurança Overflow
• Nível de ruído: 49 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm
• Acabamento: Inox

Modelo

Cor

Código Produto

Código EAN

DFG 15B10 EU

Branco

869990845240

8007842845242

Capacidade: 13 talheres
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de secagem: A
Consumo de água: 11 lt
5 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO, Rápido e Pré-lavagem
• Indicadores: Falta de
sal, Fim do ciclo
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up

• Sistema de segurança Overflow
• Nível de ruído: 51 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 85 x 60 x 60 cm
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•
•
•
•
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REDUZ A
NECESSIDADE
DE ESPAÇO,
NÃO O
DESEMPENHO.
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MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
DE 45 cm
Poupança e performance encontram-se lado a
lado na nova máquina de lavar loiça de 45cm: agora
com uma classe energática A+, esta máquina lava
até 10 conjuntos em apenas uma carga. Consumo
de água? Apenas 10 litros, cerca de um litro por
conjunto. E graças ao novo e 25% mais rápido ciclo
Eco, consiga resultados ótimos em menos tempo.
Mas isso não é tudo: a configuração dos cestos
foi modificada de modo a conseguir-se um maior
espaço interno: dobre a grelha e as prateleiras
ajustáveis em altura para otimizar o enchimento da
máquina, enquanto o terceiro tabuleiro é perfeito
para os itens maiores.

Máquina de Lavar Loiça // 45cm

Cor

Código Produto

Código EAN

Branco

869990867810

8007842867817

Capacidade: 10 talheres
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de secagem: A
Consumo de água: 10 lt
5 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO, Rápido e Pré-lavagem
• Indicadores: Falta de
sal, Fim do ciclo
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up

• Sistema de segurança Overflow
• Nível de ruído: 51 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 85 x 45 x 60 cm
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Modelo
DSR 15B1 EU
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ESPAÇO E
PROGRAMAS
PARA TODA A
LOIÇA.
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
As máquina de lavar loiça de encastrar eXtra oferece-lhe
mais espaço, mais programas para ir de encontro às suas
necessidades, mais flexibilidade e também mais poupança, é
por isso que é chamada de eXtra. Esta máquina de lavar loiça
da Indesit foi desenhada com caraterísticas que facilitam a
vida diária. Uma limpeza e secagem eficientes até mesmo
nos objetos muito sujos e gordurosos. Para além disto,
demorando menos tempo nos seus programas, gasta menos
e tem uma poupança de energia e água surpreendentes.
Desta forma, a vida quotidiana torna-se mais agradável.
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MÁXIMA
SEGURANÇA,
SEMPRE.
Todas as máquinas de lavar loiça eXtra possuem sistemas
tecnologicamente avançados para que se sinta em paz
durante a sua utilização. O sensor virtual é ativado em caso
de transbordo ou bloqueio do filtro: este regula a velocidade
do motor e a quantidade de água para resolver o problema,
sem interromper o ciclo de lavagem. Em caso de problemas
de pressão da água ou rotura do tubo de alimentação, o
sistema AcquaStop desliga automaticamente a entrada de
água, fechando a torneira e terminando o ciclo. O sistema
Overflow, por outro lado, garante um controlo inteligente da
quantidade de água que alimenta a máquina de lavar loiça. Se
a quantidade necessária for excedida, o sistema interrompe o
funcionamento da máquina e descarrega o excesso de água.

INSTALAÇÃO
FÁCIL E RÁPIDA.
O Extra Fix é a solução da Indesit para uma instalação mais
simples e rápida. Graças aos espaçadores de comprimento
ajustável, o sistema permite-lhe instalar com precisão a
máquina de lavar loiça no nicho. Com modelos com painel
de controlo integrado, a montagem da porta dos armários é
mais fácil e rápida graças ao Fast Fix, um sistema que facilita
a instalação do painel frontal.

TODO O TRABALHO,
ZERO RUÍDO.
As máquinas de lavar loiça da Indesit trabalham
silenciosamente, pelo que pode fazer outra coisa
simultaneamente. O seu motor inverter e os materiais
isoladores que constituem a máquina fazem com que as
máquinas sejam silenciosas até mesmo à noite, uma vez que
o nível de ruído foi reduzido até 44 dBA, um valor comparável
ao de uma conversação silenciosa.
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• Máquina de lavar loiça
totalmente integrável
• Capacidade: 14 talheres
• Classe de eficiência
energética: A++
• Classe de eficácia de secagem: A
• Consumo de água: 9 lt
• Display Digit
• 8 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO, Rápido, eXtra, Delicados,
Pré-lavagem e Meia Carga
• Opções: Delay Timer

Modelo

Modelo

Cor

•
•
•
•
•

Cor

DPG 16B1 A NX EU

• Máquina de lavar loiça
com painel à vista
• Capacidade: 13 talheres
• Classe de eficiência energética: A+
• Classe de eficácia de secagem: A
• Consumo de água: 11 lt
• 6 programas de lavagem: Auto
Normal, Auto Intensivo, ECO,
Rápido, Pré-lavagem e Meia Carga
• Indicadores: Falta de
sal, Fim do ciclo
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up

Código EAN

869990832550

8007842832556

• Indicadores: Falta de
abrilhantador e Falta de sal
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up
• Sistema de instalação Fast Fix
• Sistema de segurança AcquaStop
• Nível de ruído: 42 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 82-90 x 59,8 x 57 cm

DIF 14B1 A EU

• Máquina de lavar loiça
totalmente integrável
• Capacidade: 13 talheres
• Classe de eficiência energética: A+
• Classe de eficácia de secagem: A
• Consumo de água: 11 lt
• 4 programas de lavagem:
Auto Normal, Auto Intensivo,
ECO e Pré-lavagem
• Regulação em altura dos cestos
superiores: Sistema Lift-Up

Código Produto

•
•
•
•

Código Produto

Código EAN

869990843140

8007842843149

Sistema de segurança Overflow
Sistema de instalação Fast Fix
Sistema de segurança AcquaStop
Nível de ruído: 49 dB(A)
Dimensões (AxLxP): 82-90 x 59,8 x 57 cm

Código Produto

Código EAN

869990843290

8007842843293

Sistema de instalação Fast Fix
Sistema de segurança AcquaStop
Nível de ruído: 49 dB(A)
Dimensões (AxLxP): 82-90 x 59,8 x 57 cm

211

MÁQUINAS DE
LAVAR LOIÇA

Modelo
DIFP 28T9 A EU
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Modelo

DFP 58T94 CA NX

DFP 58B1 EU

DFG 26B1 NX EU

DFG 15B10 EU

Códico 12NC

869990845910

869990845830

869990844880

869990845240

Código EAN

8007842845914

8007842845839

8007842844887

8007842845242

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Inox

Branco

Inox

Branco

14

13

13

13

Acabamento
Etiqueta Energética
Capacidade nominal em serviços de loiça standard 1)
Consumos de água e energia 2)

A++

A+

A+

A+

Consumo de energia anual 3)

Classe de eficiência energética
kWh

265

295

295

295

Consumo de energia do ciclo de lavagem standard

1,04

kWh

0,93

1,04

1,04

Consumo de energia em estado de desativação

W

5

5

5

5

Consumo de energia em estado inativo

W

0,5

0,5

0,5

0,5

Consumo de água anual 4)

Lt

2520

3080

3080

3080

A

A

A

A

Min.

190

138

138

138

Duração do estado inativo

Min.

12

12

12

12

Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) 6)

dB(A)

44

49

49

51

11

11

Classe de eficácia de secagem
Duração do programa para o ciclo de lavagem standard 5)

Funções e prestações
Consumo de água no ciclo standard

9

11

Digit

Digit

40-70

40-70

40-70

40-70

Número de programas de lavagem

8

8

6

5

(Auto) Normal

•

•

•

•

(Auto) Intensivo

•

•

•

•

eXtra

•

ECO 7)

•

•

•

•
•

Display
Temperatura de lavagem
Programas de lavagem

Diário

•

Rápido

•

•

•

Delicados

•

•

•
•

Pré-lavagem

•

•

Higienizante

•

•

•

Opções
Extra Light

•

Meia carga

•

•

Pastilhas

•

•

1-24

1-24

Delay Timer

h

•
3/6/9

Indicadores
Tempo restante para o fim do ciclo

•

•

Fase de lavagem

•

•

•

•

Fase de secagem

•

•

•

•

Fim de ciclo

•

•

•

•

Falta de abrilhantador

•

•

•

Falta de sal

•

•

•

•

Start/Pause

•

•

•

•

On/Off

•

•

•

•

Cuba e contraporta em inox

•

•

•

•

Filtro em inox

•

•

•

•

Alimentação de água quente-fria

•

•

•

•

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Caraterísticas estruturais

Cesto porta -talheres
Sistema Lift-Up
Segurança AcquaStop/Overflow (Antitransbordo)
Tipo de motor

•

•

•

•

AcquaStop

Overflow

Overflow

Overflow

Inverter

Universal

Universal

Universal

85x60x60

85x60x60

85x60x60

85x60x60

Dimensões
Altura x largura x Profundidade

cm

1) Para o ciclo de lavagem normal.
2) A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça
com um grau de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.
3) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia
dependerá das condições de utilização do aparelho.
4) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.
5) Se a máquina de lavar loiça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão de energia.
6) Re 1 pW e arredondado às unidades.
7) O ciclo de lavagem normal corresponde ao ciclo eco.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

DSR 15B1 EU

Códico 12NC

869990867810

Código EAN

8007842867817

Tipo de Instalação

Livre Instalação

Acabamento

Branco

Etiqueta Energética
Capacidade nominal em serviços de loiça standard 1)

10

Consumos de água e energia 2)
Classe de eficiência energética

A+

Consumo de energia anual 3)

kWh

237

Consumo de energia do ciclo de lavagem standard

kWh

0,83

Consumo de energia em estado de desativação

W

5

Consumo de energia em estado inativo

W

0,5

Consumo de água anual 4)

Lt

2800

Min.

130

Duração do estado inativo expressa

Min.

12

Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) 6)

dB(A)

51

ºC

40-70

Classe de eficácia de secagem
Duração do programa para o ciclo de lavagem standard 5)

A

Funções e prestações
Consumo de água no ciclo standard
Temperatura de lavagem

10

Programas de lavagem
Número de programas de lavagem

5

(Auto) Normal

•

(Auto) Intensivo

•

eXtra
ECO 7)

•

Diário
Rápido

•

Delicados
Pré-lavagem

•

Higienizante
Opções
Extra Light
Meia carga
Pastilhas
Delay Timer
Indicadores
Tempo restante para o fim do ciclo
Fase de lavagem

•

Fase de secagem

•

Fim de ciclo

•

Falta de abrilhantador
Falta de sal

•

Start/Pause

•

On/Off

•

Caraterísticas estruturais
Cuba e contraporta em inox

•

Filtro em inox

•

Alimentação de água quente-fria

•

Cesto porta -talheres

Deslizante

Sistema Lift-Up
Segurança AcquaStop/Overflow (Antitransbordo)

Overflow

Tipo de motor

Universal

Dimensões
85x45x60

1) Para o ciclo de lavagem normal.
2) A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça
com um grau de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.
3) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia
dependerá das condições de utilização do aparelho.
4) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.
5) Se a máquina de lavar loiça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão de energia.
6) Re 1 pW e arredondado às unidades.
7) O ciclo de lavagem normal corresponde ao ciclo eco.

A Indesit reserva-se o direito de alterar modelos e características sem aviso prévio.
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Modelo

DIFP 28T9 A EU

DIF 14B1 A EU

DPG 16B1 A NX EU

Códico 12NC

869990832550

869990843140

869990843290

Código EAN

8007842832556

8007842843149

8007842843293

Totalmente Integrável

Totalmente Integrável

Painel à vista

14

13

13

Tipo de Instalação
Etiqueta Energética
Capacidade nominal em serviços de loiça standard 1)
Consumos de água e energia 2)

A++

A+

A+

Consumo de energia anual 3)

Classe de eficiência energética
kWh

265

295

295

Consumo de energia do ciclo de lavagem standard

1,04

kWh

0,93

1,04

Consumo de energia em estado de desativação

W

5

5

5

Consumo de energia em estado inativo

W

0,5

0,5

0,5

Consumo de água anual 4)

Lt

2520

3080

3080

A

A

A

Min.

190

138

138

Duração do estado inativo

Min.

12

12

12

Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) 6)

dB(A)

42

49

49

9

11

11

40-70

40-70

40-70

Número de programas de lavagem

8

4

6

(Auto) Normal

•

•

•

(Auto) Intensivo

•

•

•

eXtra

•

ECO 7)

•

•

•

Classe de eficácia de secagem
Duração do programa para o ciclo de lavagem standard 5)

Funções e prestações
Consumo de água no ciclo standard
Display
Temperatura de Lavagem

Digit
ºC

Programas de lavagem

Diário
Rápido

•

Delicados

•

Pré-lavagem

•

•
•

•

Higienizante
Meia carga

•

•

Opções
Delay Timer

h

Indicadores

1 - 12
•

Tempo restante para o fim do ciclo

•

Fase de lavagem

•
•

Fase de secagem

•

Fim de ciclo

•

Falta de abrilhantador

•

•
•

Falta de sal
Start/Pause

•

•

On/Off
Caraterísticas Estruturais
Sistema de instalação Fast Fix

•

•

Cuba e contraporta em aço inox

•

•

•
•

Novo sistema filtrante

•

•

•

Cesto superior com regulação em altura

•

•

•

Cesto porta-talheres

•

•

•
•

Sistema Lift-Up

•

•

Pés posteriores reguláveis frontalmente

•

•

•

Dobradiças reguláveis auto-equilíbrio

•

•

•

Dobradiças de duplo fulcro
Segurança AcquaStop/Overflow (Antitransbordo)
Tipo de motor

•

•

•

AcquaStop

AcquaStop

AcquaStop

Inverter

Universal

Universal

82-90x59,8x57

82-90x59,8x57

82-90x59,8x57

Dimensões
Altura x Largura x Profundidade
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Serviços

www.indesit.pt

ATENDIMENTO AO CLIENTE

707 203 204
Contacte-nos e encontrará a solução para qualquer questão de
funcionamento ou manutenção do seu eletrodoméstico.
Descubra o serviço de apoio constante que a Indesit dedica aos seus clientes,
com um call center centralizado e uma rede de centros de assistência
autorizados e especializados, dispersos por todo o território português.
Todas as informações necessárias, sempre disponíveis e atualizadas.
E ainda a possibilidade de consultar online o catálogo dos produtos Indesit.

www.indesit.pt

Whirlpool Corporation
A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é a líder mundial no fabrico de eletrodomésticos, contando com cerca
de 97.000 colaboradores em 70 unidades de produção e de pesquisa tecnológica em 2015. A empresa
comercializa equipamentos Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air,
Indesit, Hotpoint e de outras grandes marcas em quase todos os países do mundo. Para mais informações
sobre a empresa por favor consulte o site WhirlpoolCorp.com, ou siga-nos no Twitter em @WhirlCorp.

Descubra mais em

indesit.pt

A Indesit reserva o direito de modificar tanto os modelos como os elementos de cada gama sem aviso prévio.
Salvaguardam-se erros e alterações.
A Indesit é uma marca registada da Whirlpool Corporation.

