Hotpoint představuje čtyřdveřovou chladničku s novou
multi teplotní zónou
Sami si vyberte, jak využijete horní samostatnou zásuvku
Praha, 26. březen 2014 – Oblíbená 70 cm široká čtyřdveřová
chladnička Hotpoint Quadrio rozšiřuje variabilitu svého
vnitřního prostoru. Z horní samostatné zásuvky, která sloužila
původně pouze jako mraznička, se stala nová multi teplotní
zóna (MTZ). Tu je možné využít jako mrazničku nebo chladničku
a to až 5 různými způsoby, navíc se zachováním čerstvosti,
původní chuti a nutričních hodnot potravin během procesu
rychlého zmrazení a rozmrazování.

Přesně na míru vašim požadavkům, MTZ zásuvka v chladničce Hotpoint E4DG AA X MTZ může být
použita jako:
1. Mrazák pro rychlé zmrazení i ještě teplých pokrmů (z teploty až 70°C na -18°C)
Díky funkci Hyper Freeze probíhá proces zmrazení až o polovinu rychleji než je běžné. Potraviny tak
neztrácejí vodu, váhu a zachovávají si svou původní konzistenci, chuť a své nutriční hodnoty. Speciální
izolace mrazáku navíc umožňuje zmrazit teplé jídlo ihned po uvaření z teploty 70°C na -18°C. Nemusíte tak
čekat, až pokrm vychladne, než jej do mrazničky dáte.
2. Chladnička pro rozmrazení při teplotě 2°C
Funkce Safe Defrost umožňuje pomalé a bezpečné rozmrazování díky
elektronickým kontrolkám teploty, které uchovávají teplotu v mrazáku na
konstatních 2°C. Touto cestou jsou potraviny chráněny před růstem bakterií
7krát více než při tradičním rozmrazování a při následné tepelné úpravě si
zachovávají svou původní barvu a konzistenci.
3. Chladnička pro čerstvé ovoce a zeleninu s teplotou 8°C
Funkce Ovoce & Zelenina s teplotou 8°C poskytuje ideální prostředí pro
uchovávání čerstvého ovoce a zeleniny. Stejně tak může být využita
pro chlazení fresh juice, bílého vína nebo piva.
4. Chladnička udržující teplotu 0°C ideální pro uchovávání masa a ryb
Nastavením funkce Maso & Ryby můžete zachovat původní kvalitu a čerstvost velmi citlivých potravin jako
jsou tyto dvě při teplotě 0°C po dobu až 7 dnů.
5. Standardní mrazák s udržovanou teplotou -26°C nebo -18°C
Pro dlouhodobé skladování mražených potravin nastavíte MTZ zásuvku na teplotu -26°C nebo -18°C.

Pokud je MTZ zásuvka prázdná, je možné ji ponechat vypnutou nezávisle na ostatních oddílech
chladničky Hotpoint Quadrio a zabránit tím zbytečné spotřebě energie.

Doplňující informace k chladničce Hotpoint E4DG AA X MTZ:

Do chladící části se vstupuje dvěma dveřmi s nezávislým otevíráním,
spodní samostatná zásuvka je standardním mrazákem. Celkový čistý
objem spotřebiče je 385 litrů. V chladničče Quadrio je tak možné
uchovávat větší množství potravin, aniž by si nárokovala širší prostor.
Praktičnost podobnou americkým chladničkám získáte již při šířce 70 cm.
Čtyřdveřové provedení umožňuje ušetřit až 50 % energie ve srovnání
s běžnou kombinovanou dvoudveřovou chladničkou stejné šířky (úspora
je zajištěna snížením tepelných ztrát otevřením pouze jednoho křídla dvěří
chladničky, či pouze jedné zásuvky mrazáku). Spotřebič disponuje
externím digitálním displejem se samostatným ovládáním MTZ
zásuvky, držákem na víno, zásuvkami na zeleninu s regulací vlhkosti
v chladící části, otočným výrobníkem ledu a rozšířeným úložným
prostorem ve dveřích. Rozměry chladničky jsou 195,5 x 70 x 76 cm (v x
š x h), je dodávána v energetické třídě A++.
Doporučená maloobchodní cena je 31 990 Kč.

Chladnička Hotpoint E4DG AA X MTZ bude k dispozici na českém trhu v průběhu jara 2014.

Pro více informací kontaktujte:
Kristina Hlaváčková, PR Manager
Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9
GSM: +420 737 388 834
Email: kristina.hlavackova@indesit.com

Indesit Company
Indesit Company je druhým největším výrobcem bílé techniky v Evropě a působí ve 24 zemích po celém světě.
Každý rok prodá na 15 milionů kusů domácích elektrospotřebičů. Společnost má 16 výrobních závodů v Itálii,
Velké Británii, Polsku, Rusku a Turecku. Zaměstnává více než 16 tisíc zaměstnanců a v roce 2010 dosáhla obratu
více než 2,8 miliardy EUR. Od roku 1987 je zapsána na Milánské burze.
V portfoliu společnosti jsou domácí spotřebiče značek Hotpoint, Indesit a Scholtès. Všechny tři nabízí vysoce
kvalitní domácí spotřebiče, jež se vyznačují nejen moderním designem, ale také nejnovějšími technologiemi
a promyšlenými funkcemi. V nabídce naleznete kompletní sortiment spotřebičů pro domácnost – pračky a pračky
se sušičkou, sušičky, chladničky, myčky, varné desky, trouby, sporáky, vinotéky a kávovary.

Hotpoint – „Naše myšlenky pro váš domov“
Značka Hotpoint patří do portfolia společnosti Indesit Company. Jejím předchůdcem je značka Hotpoint-Ariston,
resp. Ariston, která byla historickou značkou společnosti Indesit již od jejího vzniku v 60. letech 20. století.
Hotpoint spojuje silný mezinárodní potenciál britské značky Hotpoint a italskou tradici produktů Ariston. Spotřebiče
značky Hotpoint představují technologii High Definition, která přináší kombinaci inovací designu, funkcí
a vlastností domácích spotřebičů, mnohdy unikátních patentů, pro co nejúčinnější, nejefektivnější a nejsnazší
vaření, pečení, chlazení, mytí, praní a sušení. High Definition se prolíná všemi produkty, vestavnými i volně
stojícími, a znamená záruku prvotřídního designu a výkonu, kvalitní a příjemnou péči o rodinu a domácnost, stejně
jako maximální šetrnost k životnímu prostředí.
Pod značkou Hotpoint se skrývá řada zajímavých sestav, včetně úsporných chladniček Hotpoint Evolution
s technologií využívající aktivní kyslík nebo extra účinných praček a sušiček Hotpoint Futura nebo Hotpoint
Aqualtis s technologií Direct Injection. Vestavné spotřebiče Hotpoint Luce jsou nabyté technologickými inovacemi,
jež zajišťují nejen maximální výkon při minimální spotřebě energie, ale také vysoký uživatelský komfort. Novinkou
v sortimentu značky Hotpoint jsou kuchyňské dřezy a vodovodní baterie, které jsou nejen vysoce kvalitní, ale také
dokonale esteticky sladěné s varnými deskami Hotpoint.

Professional – profesionální příslušenství pro vaši domácnost
Nová řada Professional přináší kompletní portfolio péče, čistících prostředků a doplňků pro domácí spotřebiče
v kuchyni i koupelně. Řada Professional nabízí kromě klasického příslušenství jako jsou plechy, pojezdy, hadice
nebo filtry, také rychlé a účinné prostředky pro desinfekci a odstraňování nečistot ze spotřebičů, péči o kovové
povrchy, čistící prostředky a regenerační sůl do myček, kvalitní prací prášek, odvápňovače, pohlcovače pachů,
deodoranty pro myčky a sušičky a mnoho dalšího. Všechny produkty řady Professional byly navrženy, vyrobeny
a testovány společností Indesit Company, která garantuje jejich kvalitu, účinnost a šetrnost k životnímu prostředí.
Většina výroby je soustředěna v Itálii. Produkty řady Professional jsou dostupné v běžných sítích prodejců elektra.

Další informace o značkách a společnosti najdete na:
WEB: www.hotpoint.cz
Facebook: www.facebook.com/hotpoint.cz.sk
Youtube: www.youtube.com/hotpointczsk

