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Nova máquina
de lavar louça
eXtra

LAVA TODOS OS TAMANHOS, ATÉ OS eXtra.
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INDESIT.
SOLUÇÕES
EFICIENTES
QUE SIMPLIFICAM
A VIDA.
Há anos que a Indesit tem vindo a trazer para a casa das pessoas produtos e soluções eﬁcientes
que simpliﬁquem a vida quotidiana, pela compreensão e antecipação das necessidades dos
consumidores. É por esse motivo que os nossos eletrodomésticos fazem parte da vida das pessoas
há tanto tempo.
Acreditamos na tecnologia de ponta, desde que traga soluções eﬁcientes que atendam às reais
necessidades dos consumidores, eletrodomésticos que comuniquem de imediato a sua identidade
através da usabilidade e da poupança de recursos. Porque não é possível fazerem-se verdadeiros
progressos se não podermos oferecer mais por menos, se um melhor desempenho não for
acompanhado de uma otimização de recursos, se a inovação não se traduzir em simpliﬁcação.
É por isso que os nossos pilares, que dão aos nossos produtos a sua força e valor, são eﬁciência,
ﬁabilidade e funcionalidade. Porque é essa a única maneira de proporcionarmos tudo o que é
necessário, e somente o necessário. É tão simples quanto isto.

FUNCIONALIDADE

FIABILIDADE

EFICIÊNCIA

OS NOSSOS PILARES.
EFICIÊNCIA.
Oferecendo o máximo desempenho com o mínimo de esforço é o objetivo de cada eletrodoméstico
Indesit. Isto signiﬁca reduzir ineﬁciências, minimizar consumos, e economizar tempo e esforço.
As soluções são verdadeiramente eﬁcientes quando simpliﬁcam a vida quotidiana e satisfazem as
necessidades reais, com tecnologia avançada que otimize recursos e alivie a carga da rotina doméstica.
Em suma, as soluções que a Indesit projeta para o ajudar a ter um dia melhor.

FIABILIDADE.
Poderá sempre contar com os eletrodomésticos Indesit. Isto signiﬁca que pode usá-los sempre e
tanto quanto quiser e sem preocupações, porque garantem os resultados desejados e duram mais.
A conﬁabilidade dos produtos Indesit é baseada numa qualidade contínua, em testes de robustez,
simulações de transporte e utilização por parte do consumidor, em materiais fortes, de alta qualidade,
e em pesquisas tecnológicas constantes. A ﬁabilidade do produto traduz-se assim na segurança e
paz de espírito que traz aos consumidores, bem como na construção de uma relação de conﬁança,
indispensável para uma marca que faz parte da vida quotidiana.

FUNCIONALIDADE.
Simpliﬁcar a vida, ajudar nas aborrecidas tarefas domésticas, fazer da existência do dia a dia uma coisa
agradável: estes são os objetivos subjacentes à capacidade funcional de cada produto Indesit.
Funcionalidade signiﬁca interfaces de utilizador intuitivos, controlos instantaneamente identiﬁcáveis,
design ergonómico, facilidade de utilização. O nosso relacionamento com os eletrodomésticos deverá
ser agradável, fácil e imediato, pois deve melhorar a nossa vida quotidiana, simpliﬁcando-a.
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O SUCCESO
CONSEGUE-SE
EM CAMPO.
A Indesit é parceira oﬁcial de três dos clubes
de futebol mais importantes e mais conhecidos
na Europa: Arsenal FC, AC Milan e Paris SaintGermain FC. A Indesit apoia o melhor do futebol,
porque o futebol encarna o mesmo espírito de
desaﬁo, de união dos pontos fortes das pessoas,
de preparação para novos desaﬁos todos os dias,
de aperfeiçoamento das habilidades técnicas e de
constante busca de soluções brilhantes.
As novas máquinas de lavar louça eXtra fazem
exatamente isso: em campo utilizam os melhores
recursos tecnológicos disponíveis e vencem até
mesmo a sujidade mais resistente através do
trabalho em equipa: a ação combinada do motor
Inverter e do inovador sistema hidráulico garantem
a máxima eﬁcácia, para resultados de limpeza
vencedores.

INDESIT É PARCEIRA OFICIAL DE
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ESPAÇO E
PROGRAMAS
PARA CADA TIPO
DE COZINHA E
TALHERES.
AS NOVAS MÁQUINAS
DE LAVAR LOUÇA eXtra.
As máquinas de lavar louça eXtra da Indesit
simpliﬁcam a sua vida. Elas efetivamente lavam
e secam até mesmo os itens mais sujos e mais
volumosos.
Têm também níveis admiravelmente baixos de
consumo que lhe permitem poupar energia e água e
lavar os seus pratos mais rapidamente.
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INDESIT eXtra LAVA
ITENS DE QUALQUER
TAMANHO, MESMO OS
MAIS VOLUMOSOS, EM
APENAS UMA HORA.

53
cm

Com o novo programa de lavagem
eXtra, pode lavar peças de grande
dimensão, basta remover o cesto
superior.
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CICLO eXtra:
A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA QUE NÃO
DEIXA NADA DE LADO.
Lavar as coisas realmente volumosas nunca foi fácil. Com o novo programa de lavagem
eXtra poderá esquecer a lavagem à mão até mesmo de grandes itens como pingadeiras,
grelhas de fogão, tabuleiros e panelas. Para ter os seus pratos lavados em apenas
uma hora, basta remover o cesto superior para ter mais 53 centímetros de espaço
vertical, e selecionar o ciclo eXtra.

TECNOLOGIA EM AÇÃO.
O ciclo eXtra faz com que seja possível lavar peças de grandes dimensões no tempo
recorde de 1 hora, com excelentes resultados de lavagem, graças à ação combinada
do motor inverter e do inovador sistema de água, que tem novos aspersores que
permitem uma melhor distribuição de água no interior da máquina de lavar louça. E isto
não é tudo! O ciclo eXtra também permite regular a temperatura e pressão dos jactos de
água, que pode ser aumentada até 25% e 15%, respetivamente, em relação a um ciclo
normal.

MÁXIMA DELICADEZA EM MENOS TEMPO.
Para economizar tempo, mesmo quando lava itens volumosos que também são frágeis
e delicados, há um programa especial - a opção eXtra Light - que adapta o ciclo para
garantir resultados perfeitos sem o menor risco de quebras, e em apenas 1 hora.
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ACABARAM-SE OS DESPERDÍCIOS
DE ÁGUA.
A lavagem à mão de 14 talheres consome entre 80 a 100 litros de
água, enquanto que as máquinas de lavar louça Indesit usam apenas
9 litros, que é cerca de 44% menos do que as máquinas de lavar louça
tradicionais *. Isto é possível graças ao novo sistema de água que otimiza
a distribuição de água e evita os desperdícios.
* Máquinas de lavar louça que consomem 16 litros de água.

SEM PRÉ-LAVAGEM.
Com as novas máquinas de lavar louça eXtra da Indesit, a pré-lavagem à
mão dos pratos deixa de ser necessária. A pré-lavagem é realizada
na primeira fase do ciclo nos programas Eco e Normal, enquanto
que nos programas automáticos o máximo desempenho é conseguido
graças a sensores de turbidez e ao motor inverter, que otimizam todos
os parâmetros de lavagem. E para impedir que os resíduos permaneçam
incrustados enquanto esperamos encher a máquina por completo, existe
um programa de imersão especial.

A MÁXIMA PERFORMANCE COM O
MÍNIMO DE CONSUMO DE ENERGIA.
Tudo nas máquinas de lavar louça eXtra da Indesit foi desenhado para
atingir a melhor performance com o mínimo de consumo. Toda a gama de
60 cm tem, de facto, classe A+ ou A++ para garantir a maxima eﬁciência
energética e uma lavagem e secagem com resultados de classe A.
Graças às novas classes A+ e A++, a Indesit garante uma poupança de
energia de até 16% em relação à classe A.
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FLEXIBILIDADE
INTERNA PARA
PARA PODER
COLOCAR
TUDO DENTRO
DA MÁQUINA.
Colocar e retirar a louça de uma máquina de lavar
eXtra da Indesit é fácil e seguro, graças aos cestos
que são especialmente concebidos para a máxima
ﬂexibilidade e podem carregar até 14 talheres.

CESTO SUPERIOR.
A prateleira superior apresenta novos ﬂip-ups
ﬂexíveis que podem ser ajustados em três
posições diferentes em termos de ângulo e altura
para acomodar chávenas, copos ou conchas,
conforme necessário.

CESTO INFERIOR.
A conﬁguração do cesto inferior também oferece
ﬂexibilidade máxima de carga: o espaço é fácil
de gerir, graças às grelhas modulares e a um
acessório em zig-zag para posicionar os itens de
forma estável.

20
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OPÇÕES DE COR.
Os cestos Indesit não são apenas funcionais: também têm um novo esquema de cores, no qual os
cestos cinzentos ou brancos (dependendo do modelo) encaixam perfeitamente com os novos
detalhes em azul.

CUBA E FILTROS EM AÇO INOXIDÁVEL.
A cuba e ﬁltros das máquinas de lavar louça Indesit são 100% em aço inoxidável, um
material que maximiza o desempenho de lavagem e secagem e é de longa duração. O ﬁltro de
aço inoxidável é fácil de remover e de limpar e garante uma higiene perfeita, com o máximo de
resultados de lavagem.

PORTA TALHERES E TABULEIRO.
Os talheres podem ser colocados tanto no porta talheres deslizante como no novo tabuleiro
(em alguns modelos), o qual ﬁca colocado no cesto superior para acomodar utensílios ou grandes
talheres.

LIFT-UP.
As panelas e tachos de maiores dimensões agora cabem na máquina de lavar louça, porque o
cesto superior tem um sistema de elevação que proporciona 3,5 centímetros eXtra de
espaço vertical por baixo.

PUXADORES.
O novo design ergonómico dos puxadores facilita a tarefa de segurar e puxar ambos os cestos.

www.indesit.com
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PROGRAMAS E OPÇÕES PARA TODAS AS NECESSIDADES POSSÍVEIS.
Eco
Um programa projetado para economizar
em todos os sentidos, por consumir menos
água e energia, e com uma lavagem e
resultados de secagem de classe A.
Auto Normal
Um programa calibrado para o nível de
sujidade de uma carga diária normal.
Auto Intensivo
Um programa calibrado para a lavagem
de louça bastante suja.

Amolecimento
Faz uma pré-lavagem da louça para
manter a sujidade mais macia, enquanto
a máquina não está completamente cheia.

Delicados
Um programa especial para uma
lavagem delicada de louças e vidros
frágeis.

Intensivo
Um programa especial para a sujidade
mais difícil, sendo perfeito para a
remoção de resíduos incrustados.

Normal
Um programa desenvolvido para a
lavagem diária: remove completamente
toda a sujidade e é certiﬁcado pelo CTTN*.

Rápido 40’
O programa ideal para lavar louças que não
estejam particularmente sujas em apenas
40 minutos, e poupando tempo e energia.

Higienizante
Um ciclo especialmente desenvolvido,
que corrige pratos, operando a
temperaturas mais elevadas para
eliminar bactérias.

eXtra
Um programa de 1 hora para lavar louça
muito suja e de grandes dimensões,
com até 53 cm de altura.

Delay Timer
Inicia o ciclo de lavagem com um atraso
de 1 a 24 horas.

*Centre Technique de la Teinture et du Nettuayage

Meia Carga
Um prorgama que lava uma carga
pequena de louça em menos tempo
para economizar energia e água.

Opção eXtra Light
Proporciona uma lavagem delicada de
itens mais volumosos e frágeis em 1
hora. Só pode ser ativada para o ciclo
eXtra.

NOVA ESTÉTICA.

SEGURANÇA MÁXIMA, A QUALQUER MOMENTO.

As novas máquinas de lavar louça eXtra têm duas versões
estéticas, com e sem display, e nas cores inox e branco com
inserções cinzentas. O painel de controlo torna a leitura e
conﬁguração extremamente fáceis e intuitivas.
Todos os modelos têm linhas direitas e simples e foram
desenhados para se encaixarem perfeitamente nas cozinhas
modernas.

Todas as máquinas de lavar louça eXtra são equipadas com sistemas tecnologicamente avançados para garantir uma paz absoluta durante a sua utilização. O novo sensor virtual
inteligente intervém no caso de excesso de espuma ou de bloqueio do ﬁltro, de modo que a velocidade do motor e de fornecimento de água possam ser ajustados para solucionar o
problema, sem interromper o ciclo de lavagem. O sistema Water Stop protege a máquina de mudanças bruscas na pressão da água ou quebra da mangueira por imediatamente cortar
a ingestão de água e parar a máquina, evitando assim crise doméstica. O sistema de anti-transbordo, por outro lado, garante o controlo inteligente da quantidade de água introduzida
na máquina de lavar louça. Se a quantidade necessária é ultrapassado, ele pára a máquina e descarrega o excesso de água.

ABERTURA INTELIGENTE.
A porta tornou-se ainda mais simples e segura, graças às novas dobradiças que se auto-equilibram proporcionando o máximo de estabilidade, e oferecendo diferentes níveis de
resistência para a abertura e fecho. Permitem que a máquina seja carregada sem abrir completamente a porta, evitando assim a “queda” quando está totalmente aberta, e exercer uma
acção de travagem suave na porta, uma vez que se fecha.

TRABALHAR AO SEU COMANDO, SEM PERTURBAÇÕES.
As máquinas de lavar louça Indesit trabalham em silêncio, para que possa ter tempo para outras atividades que lhe tragam felicidade. O novo motor inverter e os materiais de
insonorização garantem uma lavagem silenciosa durante a noite reduzindo o ruído para 42 d(B)A, o ruído equivalente ao de uma conversa em sussurro.
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GAMA
DE PRODUTOS.
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
LIVRE INSTALAÇÃO
DFP 58T94 CA NX EU

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DFP 58T94 CA NX EU
Inox
F084591
8007842845914

Dimensões: A 85 L 60 P 60 cm
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DFP 58B1 EU
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Programa eXtra
Opção eXtra Light
Novo cesto
Capacidade 14 talheres
Display Digit
8 programas de lavagem: Eco, Auto Intensivo,
Auto Normal, Rápido 30’, Amolecimento,
Delicados, Higienizante, EXtra
6 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 9 litros
Nível ruído 44 dB(A)
Consumo energia anual: 265 kWh/ano
Consumo de água anual: 2520 litros
Opção Meia Carga
Delay Timer para retardar o início de 1 a 24h
Luz indicadora falta de sal/abrilhantador
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Water Stop
Cesto superior regulável em altura
Tabuleiro para talheres
Classe de eficiência energética: A++
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DFP 58B1 EU
Branco
F084583

s
s
s
s

8007842845839

Dimensões: A 85 L 60 P 60 cm
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Novo cesto
Capacidade 13 talheres
Display Digit
8 programas de lavagem: Eco, Intensivo,
Normal, Rápido 30’, Amolecimento, Delicados,
Sixty, Higienizante
6 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 11 litros
Nível ruído 49 dB(A)
Consumo energia anual: 295 kWh/ano
Consumo de água anual: 3080 litros
Opção Meia Carga
Delay Timer para retardar o início de 1 a 24h
Luz indicadora falta de sal/abrilhantador
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Overflow
Cesto superior regulável em altura
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
LIVRE INSTALAÇÃO
DFG 26B1 NX EU

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DFG 26B1 NX EU
Inox
F084488
8007842844887

Dimensões: A 85 L 60 P 60 cm
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DFG 15B10 EU
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Novo cesto
Capacidade 13 talheres
Display Led
6 programas de lavagem: Eco, Intensivo,
Normal, Rápido 40’, Amolecimento, Delicados
5 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 11 litros
Nível ruído 49 dB(A)
Consumo energia anual: 295 kWh/ano
Consumo de água anual: 3080 litros
Opção Meia Carga
Delay Timer para retardar o início 3/6/9h
Luz indicadora falta de sal/abrilhantador
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Overflow
Cesto superior regulável em altura
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DFG 15B10 EU
Branco
F084524
8007842845242

Dimensões: A 85 L 60 P 60 cm
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Novo cesto
Capacidade 13 talheres
Display Led
5 programas de lavagem: Eco, Intensivo,
Normal, Rápido 40’, Amolecimento
4 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 11 litros
Nível ruído 51 dB(A)
Consumo energia anual: 295 kWh/ano
Consumo de água anual: 3080 litros
Luz indicadora de avanço dos programas
Luz indicadora falta de sal
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Overflow
Cesto superior regulável em altura
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A
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MÁQUINAS DE
LAVAR LOUÇA
ENCASTRÁVEIS.
INSTALAÇÃO FÁCIL E
RÁPIDA.
O novo sistema de instalação, permite colocar de
modo simples e rápido a máquina de lavar louça
no espaço de encastre, graças à aplicação de
distanciadores ajustáveis. No caso das máquinas
de lavar louça com painel à vista a rápida e precisa
montagem, deve-se também ao novo sistema Fast
Fix que permite a instalação do painel frontal.
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
ENCASTRÁVEIS
DIFP 28T9 A EU

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DIFP 28T9 A EU
Branco
F083255
8007842832556

Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 57 cm

DPG 16B1 A NX

s Programa eXtra
s Máquina de lavar louça totalmente
integrável
s Novo cesto
s Capacidade: 14 talheres
s Display Digit
s 8 programas de lavagem: Eco, Auto
Intensivo, Auto Normal, Rápido 40’,
Amolecimento, Meia carga, Delicados,
EXtra
s 6 temperaturas de lavagem
s Consumo de água: 9 litros
s Nível de Ruído: 42 dB(A)
s Consumo energia anual: 265 kWh/ano
s Consumo de água anual: 2520 litros
s Delay Timer para retardar o início de 1 a 24h
s Luz indicadora falta de sal/abrilhantador
s Sistema de secagem: Wind Drying System
s Sistema de segurança Water Stop
s Sistema de instalação eXtra Fix
s Classe de eficiência energética: A++
s Classe de eficácia de lavagem: A
s Classe de eficácia de secagem: A

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DPG 16B1 A NX
Inox
F084329

s
s
s
s

8007842843293

Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 57 cm
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Máquina de lavar louça painel à vista
Novo cesto
Capacidade: 13 talheres
6 programas de lavagem: Eco, Intensivo,
Normal, Rápido 40’, Amolecimento,
Meia carga
5 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 11 litros
Nível de Ruído: 49 dB(A)
Consumo energia anual: 295 kWh/ano
Consumo de água anual: 3080 litros
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Water Stop
Sistema de instalação eXtra Fix
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
ENCASTRÁVEIS
DIF 14B1 A EU

Modelo
Cor
Código Produto
Código EAN

DIF 14B1 A EU
Branco
F084314
8007842843149

Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 57 cm
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s

Máquina de lavar louça totalmente integrável
Novo cesto
Capacidade: 13 talheres
4 programas de lavagem: Eco, Intensivo,
Normal, Amolecimento
3 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 11 litros
Nível de Ruído: 49 dB(A)
Consumo energia anual: 295 kWh/ano
Consumo de água anual: 3080 litros
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de segurança Water Stop
Sistema de instalação eXtra Fix
Classe de eficiência energética: A+
Classe de eficácia de lavagem: A
Classe de eficácia de secagem: A

Saiba mais em
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