Pračka Hotpoint finalistou soutěže ProduktRoku 2013
Praha, 20. leden 2014 – Předem plněná pračka Hotpoint Futura
WMD 843BS EU s kapacitou 8 kg v energetické třídě A+++ se stala
finalistou soutěže ProduktRoku 2013⃰ v kategorii Pračky. Soutěž
představuje nejpoptávanější spotřebiče loňského roku vybírané
prostřednictvím nezávislého nákupního rádce Heureka.cz a to dle počtu
vyhledávání, oblíbenosti a zájmu spotřebitelů. Ti na pračce Hotpoint
nejvíce oceňují tichý chod, jednoduché nastavení cyklů s možností
vytvoření vlastního programu, téměř suché prádlo po vyprání a nízkou
cenu.

Pračka Hotpoint Futura WMD 843 BS EU je vybavena
revolučním programem Odstraňování skvrn, který dokáže
zbavit tkaniny až 20 nejčastějších skrvn, tím, že využívá
různých teplot vody v kombinaci s přesně cílenými pohyby bubnu. Nechybí speciální
antialergenní cyklus a Eco programy, díky nimž můžete ušetřit více než 50 % energie
obvykle používaného cyklu. Program pro praní vlny je certifikován Woolmark Platinum
Care, cyklus Bed & Bath je určen speciálně pro praní ložního prádla a ručníků. Co každý
uživatel jistě ocení je možnost uložit do paměti nejčasteji užívanou kombinaci programů
a funkcí pro pozdější využití, např. syntetika na 40° s přidaným mácháním a sníženými
otáčkami odstřeďování. Ovládání pračky usnadňuje přehledný LCD displej s češtinou.
Kapacita pračky je 8 kg prádla, maximální rychlost odstřeďování 1400 ot./min., speciální bezuhlíkový motor
snižuje hlučnost až na 51 dB(A). Pračka dosahuje energetické třídy A+++, pohotovostní režim Stand By,
který se automaticky zapne po 30 minutách nečinnosti, spotřebovává o 70 % méně energie než v zapnutém
stavu. Pračka tak zajišťuje skvělé výsledky praní a péče o tkaniny s minimálními náklady na energii.
CO SPOTŘEBITELÉ OCEŇUJÍ NEJVÍCE (vybráno z recenzí daného modelu na Heureka.cz):
-

„Velmi tichá pračka“

-

„Výborná nabídka programů“, „Praktické prací programy a třída A+++“

-

„Možnost upravit si program dle vlastní potřeby – teplota, otáčky, čas“

-

„Možnost přidat máchání“

-

„Pračka si sama upraví množství vody podle množství prádla, takže lze prát i málo prádla“

-

„Při ždímání se ani nehne, i když pere méně prádla“

-

„Na prádle nezůstávají zbytky prášku – je perfektně vymáchané“

-

„Náplň 8 kg skvělá i pro tříčlennou domácnost“

-

„Menu v češtině“

-

„Hezký vzhled, kvalitně zpracovaná“, „Velký objem bubnu“, „Velká praktická dvířka“

-

„Ideální poměr cena / kvalita“, „Výrobcem není Čína“

Pračku je možné zakoupit například prostřednictvím Levneelektro.cz nyní za 7 990 Kč.
⃰Pořadatelem soutěže je společnost Allegro Group CZ, s.r.o. provozující nezávislého nákupního rádce Heureka.cz. Více na
www.produktroku.cz.

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
Tel: +420 227 223 130
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

