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LINHA 
PRIME.

GLASS.
Da assinatura exclusiva de Giugiaro nasce a linha de 
eletrodomésticos Prime, em vidro e aço inox, um estilo 
perfeitamente alinhado com as tendências do mobiliário 
contemporâneo.
A nova Linha Prime Glass alia luminosidade e elegância à 
extrema facilidade de limpeza. Perfeitamente coordenados 
entre si, os fornos e placas estão disponíveis em duas cores 
diferentes: o novíssimo branco e o preto.
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A linha de eletrodomésticos Advance foi criada para dar 
uma resposta concreta às exigências de prática e fácil 
utilização, sem, no entanto, esquecer a estética e o design. 
Advance é a opção ideal para quem pretende um look 
contemporâneo, jovem e dinâmico, adaptado ao ambiente 
de qualquer cozinha.

LINHA 
ADVANCE.
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Simplesmente bonitos e funcionais: os fornos Indesit 
são um prazer para a vista, mas também para o paladar.
Linhas simples e harmoniosas, com um design 
minimalista, numa vasta gama de modelos, materiais 
e cores, com interfaces intuitivas, simples de utilizar e 
programar, eis o que caracteriza estes eletrodomésticos, 
concebidos para uma utilização agradável no dia-a-dia. 
Por um lado, parecem feitos para estimular o desejo de 
se ver livre de todos os outros; por outro lado, revelam-
se indispensáveis para organizar almoços e jantares de 
última hora, graças a uma tecnologia desenvolvida para 
facilitar a vida... Com gosto.

MUITOS 
MODELOS PARA 
QUALQUER 
COZINHA.

FORNOS.

FO
R
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S
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A Indesit propõe uma vasta gama de fornos, para responder a quaisquer exigências de utilização e personalização. 
O forno está entre os eletrodomésticos com maior impacto visual, a ponto de caracterizar a imagem da cozinha: 
precisamente por isso, a Indesit dá a possibilidade de escolher a cor, o design e os materiais que melhor se adaptam 
ao seu ambiente. Por outro lado, é possível escolher entre diversos interfaces, preferindo aquele que melhor se 
adapta aos hábitos culinários de cada um. É por isso que um forno Indesit é sempre único.

É possível escolher a interface que melhor se adapta aos 
hábitos de cada família. Dos modelos mais tradicionais 
com manípulo, de utilização extremamente simples, aos 
modelos com display digital, para ajustar programas e 
temperaturas, e que, graças à opção “Fim de cozedura”, 
permitem determinar o fim da cozedura.

Os fornos Indesit estão disponíveis com dois designs 
diferentes: a linha Prime, em aço ou vidro, nas cores 
branco e preto, e a linha Advance, em inox. Naturalmente, 
todos os modelos são esteticamente coordenados com as 
placas da mesma linha.

ESTÉTICA.

INTERFACES.

Todos os fornos Indesit de encastrar atingiram a classe energética A: consumos elétricos reduzidos, com garantia da 
máxima economia energética.

ECONOMIA.

Os manípulos e botões têm um formato simples e 
ergonómico, a porta de vidro, panorâmica, permite uma 
ampla visão interna, e o painel frontal assinala, de um 
modo claro e intuitivo, todos os programas, enquanto a luz 
de funcionamento, nos avisa o estado de pré-aquecimento 
do forno.

FUNCIONALIDADE.

Forno Prime Glass Branco

Forno Advance

Fornos  www.indesit.com

PENSADOS PARA SEREM 
INTEGRADOS EM QUALQUER 
COZINHA.
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FORNO MULTICHEF 8.
Oito programas para oito técnicas de culinária. O forno Multichef 8 tem um controlo eletrónico que lhe permite regular 
com maior precisão os tempos e as temperaturas de cozedura, para obter resultados sempre satisfatórios.

PROGRAMAS PARA 
COZINHAR TUDO.

Grill

Para grelhar carne e peixe, ou para um assado, 
poupando tempo e energia.

Multinível

Para cozinhar mais pratos, em simultâneo, a 
vários   níveis de temperatura.

Gratinado

Coze tudo uniformemente, é rápido como 
programa grill e dispõe de ventilação eficaz.

Freasy Cook

A solução para cozinhar alimentos congelados 
sem necessidade de pré-aquecimento.

Pizza

Cozinha de uma forma simples pizzas crocantes, 
cozidas uniformemente, graças ao facto de o 
calor ser distribuído de uma forma ótima.

Tradicional

O calor é distribuído de modo uniforme e 
delicado.

Speedy Barbecue

Para bons churrascos de carne, peixe e verduras, 
evitando fumos e sujidade desagradáveis.

Keep Warm

Pão, brioches e frango no espeto como se fosse 
acabado de sair do forno, graças à função de 
aquecimento, que conserva todo o seu aroma.

Pastelaria

Dos bicoitos à torta, uma cozedura impecável.

FORNO MULTICHEF 6.
A cozedura perfeita para todos os alimentos, em apenas seis programas: Estático, Pizza, Grill, Gratinado, Pastelaria 
e Multinível.

A assadeira é funda e maior do que a tradicional, permitindo cozinhar da melhor forma pratos como lasanhas, 
parmesão e assados.

PARA UMA COZEDURA UNIFORME  
DE “GRANDES” PRATOS.

Os fornos Indesit estão preparados para satisfazer as mais diversas exigências e hábitos: os diferentes programas disponíveis 
permitem obter o grau de cozedura mais adequado a qualquer tipo de receita, desde as mais elaboradas às mais simples, 
feitas à última hora. E sempre com extrema facilidade: basta definir o tipo de cozinhado pretendido e regular o grau de cozedura 
desejado, podendo assim dedicar-se tranquilamente a outras coisas, com a certeza de saber que irá trazer para a mesa uma 
ótima comida.

Fornos  www.indesit.com
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A LIMPEZA 
FÁCIL QUE DÁ 
UMA AJUDA.

NASCIDOS PARA 
RESISTIR, CONSTRUÍDOS 
PARA PROTEGER.

EASY CLEANING.
A cavidade interna do forno é revestida de um esmalte 
especial, criado especialmente para agilizar a limpeza 
manual e evitar operações fatigantes e prolongadas.

Os fornos Indesit são submetidos a controlos rigorosos, a 
fim de garantir segurança e fiabilidade ao longo do tempo. 
Entre estes controlos, o teste de fiabilidade tem sido 
brilhantemente superado, com 15.000 aberturas da porta, 
o que corresponde a dez anos de vida e funcionamento do 
produto.
Os modelos com porta com triplo vidro garantem uma 
proteção segura, mesmo num ambiente frequentado 
por crianças, mantendo a temperatura exterior da porta 
constantemente muito baixa.

Fornos  www.indesit.com
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Fornos // Elétricos // Estética Advance

Estética Advance
Forno elétrico Multichef 8
8 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Programação eletrónica de tempo e temperatura
Ventilação tagencial de arrefecimento
Triplo vidro na porta do forno
Auto-limpeza por pirólise
Classe de eficiência energética: A

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Fornos // Elétricos // Estética Prime Glass www.indesit.com

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Estética Advance
Forno elétrico Multichef 5
5 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Programação eletrónica início/fim de cozedura
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

Estética Advance
Forno elétrico Multichef 5
5 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Conta-minutos
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

NOVO

NOVO

NOVO

Estética Prime Glass
Forno elétrico Multichef 6
6 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Programação eletrónica início/fim de cozedura
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

Estética Prime Glass
Forno elétrico Multichef 6
6 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Programação eletrónica início/fim de cozedura
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

NOVO

NOVO
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Fornos // Elétricos // Estética Advance www.indesit.com

Estética Advance
Forno elétrico Multichef 5
5 programas de cozedura
Volume útil 58 litros
Conta-minutos
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm Dimensões: A 59,5 L 59,5 P 54,5 cm

Estética Advance
Forno elétrico estático
4 programas de cozedura
Volume útil 62 litros
Ventilação tagencial de arrefecimento
Duplo vidro na porta do forno
Classe de eficiência energética: A

NOVO NOVO
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Fornos micro-ondas // Eletrónicos com grill

Micro-ondas elétrico com grill
3 combinações de cozedura: micro-
ondas com 5 níveis de potência, 
grill, grill + micro-ondas
Programas: Peixe, Verduras, 
Bebidas, Massa, Pipocas, Frango, 
Aquecimento
Volume útil 25 litros
Programador eletrónico com sinal 
de fim de cozedura

Micro-ondas elétrico com grill
3 combinações de cozedura: micro-
ondas com 5 níveis de potência, 
grill, grill + micro-ondas
Programas: Pizza, Batatas, Carne, 
Peixe, Verduras, Bebidas, Massa. 
Pipocas, Frango, Aquecimento
Volume útil 20 litros
Programador eletrónico com sinal 
de fim de cozedura

Dimensões: A 38,8 L 59,4 P 47 cm

Dimensões: A 38,8 L 59,4 P 34,5 cm

NOVO

NOVO

Fornos micro-ondas  www.indesit.com

UM ALIADO  
NA LUTA “CONTRA  
O TEMPO”.

Os micro-ondas Indesit, com a sua vasta gama de programas 
para cozinhar e descongelar, simplificam a vida diária, 
reduzindo notoriamente os tempos na cozinha, inclusive 
graças à preciosa combinação de cozedura com grill.
Equipado com um display fácil e intuitivo, dispõe de 
programas automáticos, facilmente reguláveis: selecionando 
o programa correspondente ao prato a cozinhar ou ao 
alimento a descongelar, e introduzindo o peso, o forno 
seleciona automaticamente as temperaturas de cozedura e 
a duração das operações.
Um aliado na cozinha: pouco espaço e máximos resultados, 
sem renunciar à comodidade.

MICRO-ONDAS.



Fornos // Elétricos // Características técnicas

Modelo IFG 63 K.A (WH) S IFG 63 K.A (BK) S FIM 88 KGP.A IX S FIMB 53 K.A IX (PL) FIMB 51K.A IX (PL)

Descrição do modelo pág. 132 132 133 133 133

Código 80796 80760 80460 79359 79373

Estética Prime Glass Prime Glass Advance Advance Advance

Cor Vidro/WH Vidro/BK IX IX IX

Tipologia

Elétrico

Gás

Energy Label*

Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos consumos) a G (altos consumos) A A A A A

Função de aquecimento para determinar a classe de eficiência Pastelaria Pastelaria Gratinado Ventilado Ventilado

Consumo de Energia (referido à carga normalizada):

Função de aquecimento por Convecção Natural kWh 0,97 0,97 0,99 0,99

Função de aquecimento por Convecção Forçada kWh 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Volume útil lt 58 58 58 58 58

Tipo forno:  Pequeno (12 lt  volume  35 lt) 
Médio (35 lt  volume  65 lt) 
Grande (65 lt  volume)

Médio Médio Médio Médio Médio

Tempo necessário para cozedura carga normal min 45,5 45,5 48 42 42

Superfície da placa maior  cm² 1150 1150 1150 1150 1150

Funções de cozedura

Número Programas 6 6 8 5 5

Tradicional/estático

Multiníveis

Grill

Gratin

Forno Superior

Forno doce ventilado

Forno doce

Cozedura rápida

Pastelaria

Pizza

Keep Warm

Freasy Cook

Speedy Barbecue

Termóstato

Luz termóstato

Limpeza

Limpeza automática por pirólise

Cavidade de fácil limpeza

Segurança

Ventilação tagencial de arrefecimento

Número de vidros porta forno 2 2 3 2 2

Safe Flame - Válvula segurança gás

Programação

Programação eletrónica de tempo e temperatura

Programador eletrónico com relógio início/fim de cozedura

Programador analógico com relógio conta-minutos

Conta-minutos fim de cozedura

Conta-minutos

Acessórios

Número grelhas 1 1 2 1 1

Número tabuleiros 1 1 1 1 1

Iluminação Interna

Características técnicas

Temperatura máxima (cozedura-limpeza) °C 250 250 250/500 250 250

Potência grill kW 2,25 2,25 2,7 2,25 2,25

Potência máxima absorvida  kW 2,8 2,8 2,8 2,25 2,25

Alimentação V-Hz 220-230/50-60 220-230/50-60 220-240/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60

Dimensões

Largura x Altura x Profundidade mm 595x595x545 595x595x545 595x595x545 595x595x545 595x595x545

Marca de qualidade

Código EAN 8007842807967 8007842807608 8007842804607 8007842793598 8007842793734

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Fornos // Elétricos // Características técnicas www.indesit.com

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos elétricos. Norma EN 50304
Legenda das cores: IX - Inox, BK - Preto, WH - Branco
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Fornos micro-ondas // Eletrónicos com grill // Características técnicas

Modelo MWI 222.1 X MWI 122.1 X

Descrição do modelo pág. 137 137

Código 79073 79074

Cor IX IX

Encastre

Totalmente integrável

Informações Gerais

Controlo Eletrónico Eletrónico

Volume lt 25 20

Abertura porta Lateral Lateral

Prato rotativo Ø cm 31,5 24,5

Temporizador min. 95 95

Sinal fim de cozedura

Relógio digital

Grill basculante

Segurança crianças

Paragem prato rotativo

Tipo de cozedura

Microondas

Níveis de potência microondas W 90-270-450-720-900 80-240-400-640-800

Grill

Microondas + grill

Funções

Descongelação

Aquecimento de alimentos

Verduras

Batatas

Pipocas

Frango

Pizzas / pratos congelados

Carne/Peixe

Bebidas

Massa

Pratos pré-cozinhados

Descongelação + Cozinhado

Arrefecimento automático

Aquecimento rápido

Acessórios

Grelha redonda baixa

Grelha redonda média

Grelha redonda alta

Características técnicas

Potência microondas W 900 800

Potência grill W 1100 1000

Potência máxima absorvida W 1450 1250

Iluminação W 25 25

Dimensões

Largura x Altura x Profundidade mm 595x388x470 595x388x343,5

Marca de qualidade

Código EAN 8007842790733 8007842790740

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Fornos // Elétricos // Características técnicas www.indesit.com

Modelo FIM 51 K.A (BK) (EE) FIMB 20 K.A IX (EE)

Descrição do modelo pág. 134 135

Código 79361 79360

Estética Advance Advance

Cor BK IX

Tipologia

Elétrico

Gás

Energy Label*

Classe de eficiência energética numa escala de A (baixos 
consumos) a G (altos consumos)

A A

Função de aquecimento para determinar a classe de eficiência Ventilado Estático

Consumo de Energia (referido à carga normalizada):

Função de aquecimento por Convecção Natural kWh 0,99 0,78

Função de aquecimento por Convecção Forçada kWh 0,79

Volume útil lt 58 62

Tipo forno:  Pequeno (12 lt  volume  35 lt) 
Médio (35 lt  volume  65 lt) 
Grande (65 lt  volume)

Médio Médio

Tempo necessário para cozedura carga normal min 42 42

Superfície da placa maior  cm² 1150 1150

Funções de cozedura

Número Programas 5 4

Tradicional/estático

Multiníveis

Grill

Gratin

Forno Superior

Forno doce ventilado

Forno doce

Cozedura rápida

Pastelaria

Pizza

Keep Warm

Freasy Cook

Speedy Barbecue

Termóstato

Luz termóstato

Limpeza

Limpeza automática por pirólise

Cavidade de fácil limpeza

Segurança

Ventilação tagencial de arrefecimento

Número de vidros porta forno 2 2

Safe Flame - Válvula segurança gás

Programação

Programação eletrónica de tempo e temperatura

Programador eletrónico com relógio início/fim de cozedura

Programador analógico com relógio conta-minutos

Conta-minutos fim de cozedura

Conta-minutos

Acessórios

Número grelhas 1 1

Número tabuleiros 1 1

Iluminação Interna

Características técnicas

Temperatura máxima (cozedura-limpeza) °C 250 250

Potência grill kW 2,25 2,25

Potência máxima absorvida  kW 2,25 2,25

Alimentação V-Hz 220-230/50-60 220-230/50-60

Dimensões

Largura x Altura x Profundidade mm 595x595x545 595x595x545

Marca de qualidade

Código EAN 8007842793611 8007842793604

*Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos elétricos. Norma EN 50304
Legenda das cores: IX - Inox, BK - Preto
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EM LINHA COM AS TENDÊNCIAS 
MAIS ATUAIS.
A Indesit propõe as suas placas em vitrocerâmica, quer radiantes, quer de indução. Práticas, fáceis de limpar, perfeitas nas 
cozinhas mais modernas, pela sua essencialidade, estas placas são cada vez mais populares. Mas a verdadeira revolução é 
o novo sistema de indução, que estará cada vez mais presente nos ambientes domésticos, graças às inúmeras vantagens 
que oferece.

PRECISÃO E 
RAPIDEZ NA 
COZINHA.
A cozedura por indução gera uma fonte de calor 
homogéneo e localizado apenas no interior do 
recipiente utilizado para cozinhar os alimentos, evitando 
assim dispersões e desperdícios de calor. Isto significa 
uniformidade perfeita na distribuição do calor em todo o 
fundo da panela e a garantia de maior velocidade, tanto 
mais que os tempos de cozedura são reduzidos até 
25%, comparativamente à cozedura com placas elétricas.
Porém, outra vantagem é uma maior precisão na gestão 
da cozedura: graças à possibilidade de escolher entre 9 
níveis de calor diferentes, é possível regular a potência 
adaptada a todos os tipos de alimentos, selecionando a 
cozedura a baixa temperatura ou, se necessário, aumentar 
a temperatura para o máximo, em alguns instantes.

LIMPEZA FÁCIL E 
RÁPIDA.

As placas de indução são totalmente lisas e fáceis de limpar. 
Se alguma coisa se entornar, não se incrusta, bastando 
um pano húmido para eliminar quaisquer resíduos de 
alimentos, mesmo de imediato, sem risco de queimadura.

COMANDOS TOUCH 
CONTROL.
Com os comandos Touch Control é possível regular, com 
precisão e de modo independente, todas as zonas de 
cozedura, selecionando a temperatura e as funções com 
um simples toque.

FUNÇÃO BOOSTER.
Graças à função Booster, é possível atingir temperaturas 
elevadas, quase de imediato, e terminar rapidamente a 
cozedura. Ativando o Booster, o calor da placa é levado 
ao máximo, durante 4 minutos, a fim de cozinhar mais 
rapidamente qualquer prato.

Placas // vitrocerâmica  www.indesit.com
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As placas de indução Indesit são extremamente seguras e 
garantem a máxima tranquilidade durante o uso, mesmo 
nos casos em que há crianças. Todos os perigos, ainda 
que remotos, são eliminados, graças a dispositivos de 
segurança que tornam o seu uso fácil e sem riscos.

FUNÇÃO  
ANTI-TRANSBORDO.
Quando um líquido se derrama acidentalmente do 
recipiente e atinge os comandos, o dispositivo anti-
transbordo desliga automaticamente e a placa emite um 
alarme acústico. Se, por engano, colocar qualquer objeto 
metálico sobre a placa, o dispositivo de segurança emite 
um alarme sonoro e desliga automaticamente a placa. 

DETEÇÃO SELETIVA.
Graças à deteção seletiva, a placa é ativada apenas ao 
contacto com um recipiente adaptado. Se qualquer 
pequeno objeto de metal, como uma colher ou outro, 
entrar acidentalmente em contacto com a placa, a deteção 
seletiva não ativa a placa e um sinal acústico assinala 
eventuais anomalias.

DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO.
Se se esquecer da placa ligada, um dispositivo de 
segurança apagá-la-á automaticamente.

SEGURANÇA CRIANÇAS.

Todas as placas de indução estão dotadas de um bloqueio 
de segurança, que evita que os comandos Touch Control 
regulados sejam acidentalmente modificados, ou que as 
crianças possam acioná-los.

SEM NENHUM 
CONTACTO COM O FOGO.
O risco de queimadura é evitado: a placa é ativada apenas 
ao contacto com recipientes especiais com fundo 
de aço, enquanto a restante superfície permanece fria. 
Além disso, as luzes indicadoras de funcionamento, 
assinalam se a zona ainda está quente, mesmo depois 
de ter desligado a placa: o desligar automático funciona 
apenas quando a temperatura desce abaixo dos 60°.

SEGURANÇA 
ACIMA DE 
TUDO.

 www.indesit.comPlacas // vitrocerâmica
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Dimensões: A 5,5 L 59 P 52 cm Dimensões: A 4,8 L 59 P 52 cm

Placa Vitrocerâmica de Indução de 60 cm
Comandos Touch Control
4 zonas de cozedura por indução
Função Booster nos 4 focos
9 níveis de potência 
Luzes indicadoras de calor residual
Segurança crianças 
Potência total (W): 7.200

Placa Vitrocerâmica Radiante de 60 cm
Comandos Touch Control
4 zonas de cozedura radiante
9 níveis de potência 
Luzes indicadoras de calor residual
Segurança crianças
Potência total (W): 6.700

55
,5

NOVO NOVO

Placa de indução moc.tisedni.www mc 06// Placa vitrocerâmica // 60 cm
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Todas as necessidades ou preferências de cozinha 
encontram resposta adequada na vasta gama Indesit: 
do clássico sistema a gás até à mais moderna indução, 
passando pelas placas elétricas e as placas radiantes, em 
vitrocerâmica. As placas Indesit integram-se em todos os 
ambientes, graças às suas linhas simples e essenciais, aos 
materiais utilizados – o vidro e o aço – e à possibilidade 
de escolher entre as diversas medidas, para uma melhor 
adequação a qualquer espaço.

PLACAS PARA 
QUALQUER 
COZINHA.

PLACAS.
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Placas a gás  www.indesit.com

TANTAS E TÃO 
DIVERSIFICADAS 
PARA SE 
ADEQUAREM 
A TODAS AS 
NECESSIDADES.
A vasta gama de placas Indesit responde a todas as 
exigências de estética e funcionalidades. As suas linhas, 
Prime e Advance, propõem um design coordenado com o 
estilo de vida atual e oferecem flexibilidade na escolha dos 
materiais: o aço, clássico e resistente, e o vidro, luminoso e 
elegante, disponível nas variantes branco e preto.
No que se refere às medidas, a Indesit oferece uma 
grande variedade de opções: as placas estão disponíveis 
nas dimensões de 60 e 70 cm, mas estas podem ser 
encastradas no espaço de encastre standard, de 60 
cm, sem ter de alterar as bancadas.
Por outro lado, é possível escolher entre as placas com 
queimadores a gás, mistas, ou totalmente elétricas.

555

475

exemplo de esquema de encastre para placa de 75 cm

555

475

exemplo de esquema de encastre para placa de 60 cm

Placas Advance

Placas Prime Glass, em branco

Placas Prime Inox
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COZINHA 
RÁPIDA E 
UNIFORME.

PRÁTICAS E SEGURAS.

OS QUEIMADORES.

As placas Indesit foram projetadas para garantir uma 
difusão ótima do calor. É assim possível cozinhar de uma 
forma rápida e uniforme e reduzir o consumo energético, 
poupando tempo.

Segurança e prática são fundamentais quando se trata 
de fogo e gás. As placas a gás Indesit são, todas elas, 
equipadas com o sistema de segurança Safe Flame, 
um dispositivo especial que bloqueia imediatamente a saída 
de gás, no caso de a chama se apagar acidentalmente. 
O próprio design contribui para a segurança: o rebordo 
da placa foi desenhado com uma forma ligeiramente em 
relevo, a fi m de proteger a placa de eventuais derrames 
de líquidos durante a cozedura. Além disso, as placas 
Indesit estão, todas elas, equipadas com grelhas de aço 
esmaltado e/ou ferro fundido, são divisíveis e fáceis de 
remover e lavar na máquina de lavar louça.

As placas Indesit oferecem diversos tipos de queimadores, 
entre os quais os de tripla coroa (3,6 kW) e dupla coroa 
(3,5 kW), que permitem uma distribuição ótima do calor 
em superfícies mais amplas, com vantagens imediatas. De 
facto, utilizando um queimador Tripla Coroa, a água atinge 
mais rapidamente a temperatura de ebulição, permitindo 
poupar cerca de 15% de tempo, comparativamente ao 
uso de um queimador Rápido standard.

 www.indesit.comPlacas a gás
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Placas a gás // 60 cm // Estética Prime Glass

Dimensões: A 4,3 L 60 P 51 cm

Dimensões: A 4,3 L 60 P 51 cm

Estética Prime Glass
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
4 grelhas esmaltadas
Manípulos com acabamento cromado
Comandos Frontais

Estética Prime Glass
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
4 grelhas esmaltadas
Manípulos com acabamento cromado
Comandos Frontais

NOVO

NOVO

Placas a gás // 75-60 cm // Estética Prime www.indesit.com

Dimensões: A 3,3 L 75 P 51 cm

Dimensões: A 4,3 L 60 P 51 cm

Estética Prime
Placa a gás de 75 cm
5 queimadores a gás, um dos quais Dupla Coroa
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
3 grelhas esmaltadas
Manípulos com acabamento cromado
Comandos Frontais
Possibilidade de inserção no vão de uma placa 
de 60 cm

Estética Prime
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás, um dos quais Dupla Coroa
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Manípulos com acabamento cromado
Comandos Frontais
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Placa mista //60 cm // Estética Advance

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Estética Advance
Placa elétrica de 60 cm
4 queimadores elétricos
Luz de funcionamento das placas
Comandos Laterais

Estética Advance
Placa a gás mista de 60 cm
3 queimadores a gás + 1 queimador elétrico
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
Luz de funcionamento da placa
2 grelhas esmaltadas
Comandos Laterais

Placa elétrica //60 cm // Estética Advance

Placas a gás //60 cm // Estética Advance www.indesit.com

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Dimensões: A 3,3 L 58 P 51 cm

Estética Advance
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás, um dos quais Tripla Coroa
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Comandos Laterais

Estética Advance
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Acendimento eletrónico a uma só mão
Safe Flame: Válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Comandos Laterais

Estética Advance
Placa a gás de 60 cm
4 queimadores a gás
Safe Flame: Válvula de segurança gás
2 grelhas esmaltadas
Comandos Laterais
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Tampos para placas // 60 cm

Tampo para placas IP 7 com comandos frontais Tampo para placas IP 6 com comandos frontais

Tampo para placas PIM 6 com comandos laterias

Tampo para placas moc.tisedni.www mc 57 //
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TAMPOS
COV IP 7 BK

Tampo de 75 cm para placas IP7
Cor: Preto

Código Produto 71359
Codice EAN 8007842713596

COV IP 6 BK
Tampo de 60 cm para placas IP 6
Cor: Preto

Código Produto 71357
Código EAN 8007842713572

C 6 MR
Tampo de 60 cm para placas PIM 6
Cor: Espelhado

Código Produto 71381
Código EAN 8007842713817

C 6 WH
Tampo de 60 cm para placas PIM 6
Cor: Branco

Código Produto 25973
Código EAN 8007842259735

Placas // 75-60 // Características técnicas 

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Modelo XI 406 MIPXI SA 136 MIPXI S 046 MIPXI SA 046 MIPXI TSA 046 MIPKB S 046 GPIHW S 046 GPIXI S 146 PIXI S 157 PI

Descrição do modelo 751751651651651551551451451.gáp
Código 071474714728147771470814760427049876347504475
Estética ecnavdAecnavdAecnavdAecnavdAecnavdAssalG emirPssalG emirPemirPemirP
Inox IX IX IX IX IX IX IX
Vidro Vidro/WH Vidro/BK
Tipologia
Gás
Mista
Elétrica
Características gerais
Nº queimadores a gás, dos quais: 34444445
Tripla Coroa 1 de 3,5
Dupla Coroa kW 1 de 3,5 1 de 3,5
Ultra-rápido* kW
Rápidos* 3 ed 13 ed 13 ed 13 ed 13 ed 16,2 ed 1Wk
Semi-rápidos* 9,1 ed 19,1 ed 29,1 ed 2 9,1 ed 256,1 ed 256,1 ed 256,1 ed 256,1 ed 2Wk
Auxiliares* 1 ed 11 ed 11 ed 11 ed 11 ed 11 ed 11 ed 11 ed 1Wk
Nº queimadores elétricos, dos quais: 1 4
180 mm kW 2 de 2 
145 mm kW 1 de 2,5 2 de 2,5 
110 mm kW
Safe Flame: Válvula de segurança gas
Acendimento eletrónico oãm ós amu Aoãm ós amu Aoãm ós amu Aoãm ós amu A
Luz de funcionamento das placas
Grelhas da placa sadatlamse 2sadatlamse 2sadatlamse 2sadatlamse 2sadatlamse 4sadatlamse 4sadatlamse 2sadatlamse 3
Queimadores Esaçep 2 me sodatlamsEsaçep 2 me sodatlamsEsaçep 2 me sodatlamsEsaçep 2 me sodatlamsEsaçep 2 me sodatlamsEsaçep 2 me sodatlamsE smaltados em 2 peças Esmaltados em 2 peças
Predisposição para tampo vidro
Dimensões    33x015x08533x015x08533x015x08533x015x08533x015x08534x015x00634x015x00633x015x09533x015x057mmarutlA x edadidnuforP x arugraL
Marca de qualidade

Código EAN 407147248700824714724870087281472487008377147248700830814724870086604272487008904987248700846347524870081044752487008

Legenda das cores: IX – Inox; BK - Preto, WH - Branco.     * Potência desenvolvida dos queimadores a gás metano (kW)

75 cm

Placas // 75-60 cm // Características técnicas  www.indesit.com

60 cm

Modelo VIB 644 C E VRB 640 C (PT)

Descrição do modelo pág. 146 147
Código 82472 79996
Tipologia Indução Radiante
Acabamento Vidro recortado Vidro recortado
Largura cm 60 60
Zonas de cozedura
Número de zonas de Indução 4
Número de zonas radiantes 4

00320061B-0021WaicnêtoP odreuqse oriesart ocoF
Diâmetro mm 145 210

00410002B-0051WaicnêtoP otierid oriesart ocoF
Diâmetro mm 210 160

00210002B-0051WaicnêtoP odreuqse orietnaid ocoF
Diâmetro mm 210 145

00810061B-0021WaicnêtoP otierid orietnaid ocoF
Diâmetro mm 145 180
Função Booster 4
Características gerais
Comandos Touch Control Touch Control
Níveis de potência 9 9
Indicador luminoso de funcionamento das placas
Temporizador eletrónico fim de cozedura
Temporizadores independentes
Segurança anti-transbordo
Sistema de deteção automática de recipientes
Função bloqueio de comandos
Características técnicas
Potência total W 7200 6700
Dimensões     84x025x09555x025x095mmarutlA x edadidnuforP x arugraL
Marca de qualidade

Código EAN 8007842824728 8007842838855
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FÁCEIS DE INSTALAR E DE LIMPAR.

A gama de exaustores Indesit é completa e flexível e 
foi criada para satisfazer todas as exigências e para 
poder escolher a solução que melhor se adapta às suas 
necessidades.
Os exaustores Indesit variam desde um mínimo de 
cerca de 166 m³/h até 450 m³/h. Também é possível 
escolher entre exaustores de chaminé, decorativos 
ou de encastrar, disponíveis com 90 e 60 cm, e tanto 
de aspiração como filtrantes. Os primeiros são de 
aspiração, mais eficazes, mas necessitam de uma saída 
direta para o exterior; em contrapartida, os filtrantes podem 
ser instalados em qualquer lugar. Todos os modelos 
dispõem de comandos fáceis e intuitivos, desde o cursor 
ao painel de botões.

ILUMINAM O AMBIENTE.

A iluminação é um aspeto fundamental em qualquer cozinha 
e os exaustores Indesit são de facto dotados de lâmpadas 
de halogénio de baixo consumo, que difundem a luz certa 
sobre a placa, tornando o ambiente acolhedor e relaxante.

Para um funcionamento correto, bastam algumas regras simples: antes de mais, o exaustor deve ser instalado longe de 
correntes de ar; o ar aspirado não deve convergir no mesmo tubo que é utilizado para a saída dos fumos provenientes de 
outros aparelhos.
O exaustor deve ser centrado em relação à placa e instalado a uma distância não inferior a 65 cm, no caso de placas 
vitrocerâmicas, e 70 cm para as placas de gás.
Por fim, o tubo de saída deve ser o mais direto possível e ter o mesmo diâmetro que a flange.
Também a manutenção é simples e prática. Os inovadores filtros antigordura, em alumínio, podem ser rapidamente 
removidos e lavados comodamente na máquina de lavar louça.

A CADA  
UM O SEU.

 www.indesit.comExaustores

Estética e funcionalidade estão juntas nos exaustores 
Indesit e representam não só um importante complemento 
do mobiliário da cozinha, como aspiram, na perfeição, os 
odores e os vapores da cozinha, garantindo assim a saúde 
do ambiente e de quem neles vive.

AR PURO 
NA SUA 
COZINHA.

EXAUSTORES.
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Exaustores // 60 cm

Dimensões: A 63-106 L 59,8 P 50 cm

Dimensões: A 60-87 L 59,8 P 50 cm

Dimensões: A 17,3 L 59,8 P 27,5 cm

Dimensões: A 13,23 L 59,9 P 50,95 cm

ø 150

598

277

257

377 528

min 630
max 1060

500

86

50

280 25
9

598

500

296

197

30.5

197

min 600
max 870

ø 150

200 200

Exaustor Box de 60 cm
Versão aspirante, com 
predisposição filtrante
1 motor - capacidade de aspiração 
máx 490 m³/h
3 velocidades
Comandos mecânicos
2 filtros metálicos laváveis na 
máquina de lavar louça
2 halogénio x 25 Watt

Exaustor Chaminé de 60 cm
Versão aspirante, com 
predisposição filtrante
1 motor - capacidade de aspiração 
máx 451 m³/h
3 velocidades
Comandos mecânicos
2 filtros metálicos laváveis na 
máquina de lavar louça
2 halogénio x 25 Watt

Exaustor Gaveta de 60 cm
Versão filtrante
1 motor - capacidade de aspiração máx  
290 m³/h
3 velocidades
Comandos Slider Mecânico
1 filtro metálico lavável na máquina de lavar louça
2 standard x 40 Watt

Exaustor Tradicional de 60 cm
Versão aspirante, com predisposição filtrante
1 motor - capacidade de aspiração máx 230 m³/h
3 velocidades
Comandos Slider Mecânico
1 filtro metálico lavável na máquina de lavar louça
2 standard x 40 Watt

NOVO

NOVO

Exaustores moc.tisedni.www mc 09 //

Dimensões: A 63-106 L 89,8 P 50 cm

Dimensões: A 61-88 L 89,8 P 50 cm

ø 150

898

277

257

377
528

min 630
max 1060

500

86

50

280 25
9

Exaustor Box de 90 cm
Versão aspirante, com 
predisposição filtrante
1 motor - capacidade de aspiração 
máx 490 m³/h
3 velocidades
Comandos mecânicos
2 filtros metálicos laváveis na 
máquina de lavar louça
2 halogénio x 25 Watt

Exaustor Chaminé de 90 cm
Versão aspirante, com 
predisposição filtrante
1 motor - capacidade de aspiração 
máx  
451 m³/h
3 velocidades
Comandos mecânicos
2 filtros metálicos laváveis na 
máquina de lavar louça
2 halogénio x 25 Watt

NOVO

NOVO
898

500

296

197

30.5

197

min 610
max 880

ø 150

200 200
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Exaustores // 90-60 cm // Características técnicas

60 cm

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

Exaustores // 90-60 cm // Características técnicas   www.indesit.com

Legenda das cores: IX – Inox.

Modelo IHT 9.5 C M IX IHP 9.5 C M IX IHT 6.5 C M IX IHP 6.5 C M IX H 461 IX H 161.2 M IX

Descrição do modelo pág. 164 164 165 165 165 165

Código 83657 83645 83656 83647 56474 57783

Estética

Cor IX IX IX IX IX IX

Tipologia

Ilha decorativo

Decorativo de parede

Tradicionais

Integrar

Gaveta

Aspiração*

Versão Aspirante Aspirante Aspirante Aspirante Filtrante Aspirante

Transformação em versão filtrante (com filtro de carvão opcional)

Saída IEC* m³/h 490 451 490 451 290 230

Ruído** max/booster dBA 61 70 61 70 64 60

Características principais

Tipo comandos Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Slider Mecânico Slider Mecânico

Número motores 1 1 1 1 1 1

Número velocidades 3 3 3 3 3 3

Iluminação 2 halogénio x 25 Watt 2 halogénio x 25 Watt 2 halogénio x 25 Watt 2 halogénio x 25 Watt 2 standard x 40 Watt 2 standard x 40 Watt

Filtro anti gordura 2 alumínio 2 alumínio 2 alumínio 2 alumínio 1 alumínio 1 alumínio

Filtros laváveis na máq. de lavar louça

Características técnicas

Potência máxima absorvida W 185 160 185 160 200 200

Potência motor W 110 110 110 110 120 100

Potência lâmpadas W 50 50 50 50 80 80

Cabo de alimentação

Instalação

Dimensões 

Altura 630-1060 610-880 630-1060 600-870 173 132,3

Largura 898 898 598 598 598 599

Profundidade 500 500 506 500 275 509,5

Diâmetro saída de ar mm 150 150 150 150 120 124

Tubo extração regulável min/max mm 615-1060 314-584 615-1060 304-574

Marca de qualidade

Código EAN 8007842836578 8007842836455 8007842836561 8007842836479 8007842564747 8007842577839

90 cm

Legenda das cores: IX – Inox     

*CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO (m3/h): é mensurada em conformidade com o Standard Internacional IEC/EN 61591 na modalidade de evacuação. Este método 
simula fielmente as condições tradicionais de instalação e uso, assegurando uma correta informação. Neste catálogo são indicados os valores de prestações à 
máxima velocidade do aparelho e, onde disponível, à velocidade intensiva.
** NÍVEL DE RUÍDO (dB(A)): é mensurado em conformidade com o Standard Internacional EN 60704-2-13. O valor declarado é expresso em “Potência Acústica” 
que indica o efetivo ruído do aparelho. Neste catálogo é declarada a potência acústica à máxima velocidade, e onde disponível, à velocidade intensiva. 
Os valores referentes à capacidade de aspiração e ao ruído indicados neste catálogo são declarados seguindo o código de conduta CECED ( Associação Euro-
peia de Produtores de Aparelhos Domésticos) que regulamenta a declaração de capacidade de aspiração e ruído para os exaustores
de cozinha, assinado pela Indesit Company e baseado nos Standard de medição europeia EN 60704-2-13 e EN 61591.
* Informações fornecidas em conformidade s directiva 95/12 e 95/13 CE.A
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Os frigoríficos de encastrar Indesit garantem fiabilidade e 
resistência, oferecendo as melhores prestações, no total 
respeito pelo ambiente e com consumos reduzidos.

A EFICIÊNCIA 
ESTÁ EM 
SUA CASA.

FRIGORÍFICOS.
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Frigoríficos  www.indesit.com

RESISTEM A TUDO.

Os frigoríficos de encastrar Indesit são todos da Classe 
A+, o que se traduz numa significativa poupança de 
energia, que permite uma redução de 20% nos consumos 
comparativamente à Classe A. A eficiência é assim levada 
aos seus níveis máximos.

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.

INTERIORES 
FUNCIONAIS  
E ESPAÇOSOS.

PRATELEIRAS  
EM VIDRO.

FRESH BOX.

VERDUREIRA.GARANTIA DE HIGIENE  
E FRESCURA 
DURADOURA.

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.

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.

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.

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.

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.

PARA POUPAR, 
QUER-SE 
CLASSE.
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Dimensões: A 177,9 L 54 P 55 cm

Dimensões: A 164,4 L 54 P 55 cm

Frigorífico // Monoporta
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Dimensões: A 81,5-87,5 L 58 P 54,5 cm

Frigorífico Combinado
Capacidade total: 255 litros
Capacidade comp. Frigorífico: 198 litros
Capacidade comp. Congelador: 57 litros
Prateleira em vidro
Fresh Box
Proteção Hygiene Control
Sistema de refrigeração estático para o 
frigorífico
Sistema de refrigeração estático para o 
congelador
Classe de eficiência energética: A+

Frigorífico moc.tisedni.www odanibmoC //

Frigorífico Dupla Porta
Capacidade total: 251 litros
Capacidade comp. Frigorífico: 200 litros
Capacidade comp. Congelador: 51 litros
Sistema de refrigeração estático para o 
frigorífico
Sistema de refrigeração estático para o 
congelador
Classe de eficiência energética: A+

Frigorífico Dupla Porta
Capacidade total: 217 litros
Capacidade comp. Frigorífico: 180 litros
Capacidade comp. Congelador: 37 litros
Sistema de refrigeração estático para o 
frigorífico
Sistema de refrigeração estático para o 
congelador
Classe de eficiência energética: A+

Frigoríficos moc.tisedni.www atroP alpuD //

Frigorífico Bancada
Capacidade total: 123 litros
Sistema de refrigeração estático para o 
frigorífico
Classe de eficiência energética: A+

Dimensões: A 144,6 L 54 P 55 cm
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A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.
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Legenda das cores: IX – Inox.

Modelo IN CB 31 AA IN D 2912 D IN D 2412 IN TS 1612

Descrição do modelo pág. 172 172 172 173

Código 77888 77788 65801 77266

Energy Label*

A categoria de aparelho de refrigeração para uso doméstico 1) 7 7 7 1

Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a G (altos 
consumos)

A+ A+ A+ A+

Consumo de energia kWh/ano 2) 277 284 250 125

Consumo de energia kWh/24 h 0,76 0,78 0,69 0,34

Volume útil compartimento frigorífico 198 200 180 123

Volume útil compartimento congelador 3) 57 51 37

Número de estrelas compartimento congelador 1 1 1
Temperatura compartimento frigorífico +5ºC +5ºC +5ºC +5ºC

Temperatura compartimento congelador -18ºC -18ºC -18ºC

Tempo de subida da temperatura 16 15 13

Capacidade de congelação em kg/24h 2 2 2

Classe climática: W “[classe climática]” 4) N, ST, T N, ST, T N, ST, T SN, N, ST, T

Nível de emissões de ruído expresso em dB(A) 39 41 37 39

Características gerais

Portas reversíveis

Nº de termóstatos /Dual Control 1 1 1 1

Compartimento frigorífico

Sistema de refrigeração Estático Estático Estático Estático

Descongelação Automática Automática Automática Automática

Tipo de prateleiras 3 vidro 3 grelhas 3 grelhas 2 vidro

Fresh Box

Verdureira 1 1 1 1

Proteção Hygiene Control

Contraporta do frigorífico

Nº de prateleiras contraporta 3 3 2 1

Suporte para garrafas 1 1 1 1

Compartimento congelador

Sistema de refrigeração Estático Estático Estático

Descongelação Sistema Drain Manual Manual

Total de compartimentos 3 1 1

Recipientes de gelo 1 1 1

Dimensões

Altura mm 1779 1644 1446 815-875

Largura mm 540 540 540 580

Profundidade mm 550 550 550 545

Marca de qualidade

Código EAN 8007842778885 8007842777888 8007842658019 8007842772661

Combinados Dupla Porta

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.
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As máquinas de lavar louça de encastrar Indesit trabalham 
ocultas, perfeitamente encastradas em qualquer cozinha, 
mas evidenciam-se pela poupança que proporcionam nos 
consumos.
A tecnologia Indesit otimizou todos os processos e 
encontrou as melhores soluções para permitir resultados 
brilhantes, evitando os desperdícios, quer de energia quer 
de água.

TRABALHAM 
OCULTAS, MAS 
A POUPANÇA  
É EVIDENTE.

NOVAS MÁQUINAS DE LA-
VAR LOUÇA.
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SEMPRE A MÁXIMA 
SEGURANÇA.
As máquinas de lavar louça estão equipadas de sistemas tecnologicamente avançados, a fim de garantir a máxima 
tranquilidade durante o uso.
Em caso de variações de pressão da água ou de rotura da tubagem, o sistema Water Stop bloqueia a entrada de água, 
fechando a torneira; a máquina interrompe de imediato o seu funcionamento, evitando surpresas desagradáveis.
O sistema Overflow, por seu lado, garante um controlo inteligente da quantidade de água que é carregada na máquina. 
Se ultrapassar a quantidade necessária, interrompe o seu funcionamento e descarrega o excesso de água. O mesmo se 
aplica em caso de sobredosagem do detergente: o funcionamento da máquina e a espuma são bloqueados, sendo o 
excesso de espuma recolhido no recipiente inferior, evitando assim eventuais derramamentos.

TRABALHAMOS A 
QUALQUER HORA.
A opção Delay Timer permite retardar o arranque do 
funcionamento da máquina de lavar louça até 9 horas.  
A nova suspensão do motor, os materiais fono-isolantes e 
os painéis especiais de revestimento asseguram lavagens 
silenciosas, mesmo durante as horas de silêncio da noite.

RESULTADOS PERFEITOS 
COM CONSUMOS SOB 
CONTROLO.
As máquinas de lavar louça de encastrar Indesit são Classe 
A de eficiência energética, eficácia de lavagem e secagem.
É ainda possível uma significativa poupança acrescida com 
o uso direto de água quente (max. 60°), que reduz o 
consumo de energia em 60%, comparativamente ao ciclo 
Eco, com água fria. 
Os consumos são mínimos, mesmo no que se refere à 
água: as máquinas de lavar louça Indesit conseguem 
executar um ciclo normal de lavagem utilizando apenas 
12 litros de água 
A eficiência e as prestações estão melhoradas, graças ao 
sistema de filtragem de 3 níveis, que retém e elimina 
todas as impurezas e garante que a água utilizada é sempre 
perfeitamente limpa, assegurando desse modo resultados 
impecáveis. 

 Máquinas de lavar louça 
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 Máquinas de lavar louça   www.indesit.com

Os cestos.

Os cestos e a estrutura da cuba da máquina de lavar louça foram redesenhados para uma melhor arrumação e uma maior 
estabilidade da louça e para uma operação de carga/descarga mais fácil e segura.
A estabilidade da louça no interior dos cestos é garantida devido a uma maior espessura dos arames, com 5 mm, enquanto 
o cesto inferior tem mais 2,5 cm de altura, a fim de permitir a colocação e o acondicionamento até dos recipientes mais 
volumosos. 
A configuração dos cestos permite máxima flexibilidade da carga: o espaço pode ser facilmente gerido, mesmo na presença 
de louças de grandes dimensões, graças à modularidade das grelhas rebatíveis, das abas e do cesto porta-talheres, deslizante. 

A CUBA.
Todas as máquinas de lavar louça Indesit apresentam uma 
cuba 100% inox, de modo a obter resultados ótimos de 
secagem das louças colocadas no seu interior.
As guias existentes na contra porta facilitam o deslizamento 
dos rodízios e evitam que o cesto inferior, mesmo quando 
completamente carregado de louça, saia dos limites 
quando extraído frontalmente, para além disso as formas 
arredondadas tornam mais fácil e segura a extração do cesto.
O perfil dos rodízios, sofreu um aumento de 3 mm, o que 
faz com que os mesmos tenham uma melhor aderência à 
superfície da cuba. 

INTERIORES PENSADOS PARA 
CARREGAR TUDO E MELHOR.

INSTALAÇÃO 
FÁCIL E RÁPIDA.
O sistema designado por Fast Fix permite a 
instalação do painel frontal da máquina de lavar louça, 
mesmo com a máquina já encastrada, tornando assim 
a aplicação extremamente rápida e precisa. Além disso, 
as dobradiças auto-equilibrantes reconhecem o 
peso da porta, mesmo a mais pesada, e regulam-se em 
conformidade: a fixação da porta torna-se assim mais 
fácil, rápida e segura.

Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 57 cm

Máquina de lavar louça totalmente 
integrável
Capacidade: 12 talheres
4 programas de lavagem
3 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 12 litros
Sistema de segurança Water Stop
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de instalação Fast Fix
Energy Label (consumo, lavagem, 
secagem): AAA

Máquina de lavar louça // Totalmente integrável
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Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 57 cm

NOVO

Legenda das cores: IX – Inox

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) Arredondada à unidade mais próxima. 6) Se a máquina de lavar loiça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia. 7) Arredondada às 
unidades. 8) O ciclo de lavagem standard corresponde ao ciclo eco
Para qualquer informação adicional sobre a ficha técnica do produto, actualizada com base no Regulamento Delegado (EU) n. 1059/2010, consulte o nosso site.

Máquina de lavar louça de painel à vista
Capacidade: 12 talheres
5 programas de lavagem
4 temperaturas de lavagem
Consumo de água: 12 litros
Sistema de segurança Overflow
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de instalação Fast Fix
Energy Label (consumo, lavagem, 
secagem): AAA

Máquina de lavar louça // Painel à vista www.indesit.com Máquinas de lavar louça // Características técnicas 

Modelo DIF 14 A .R DPG 15 IX.R

Descrição do modelo pág. 181 182
Código 65738 79865
Cor Inox
Tipologia Totalmente integrável Painel à vista
Energy Label*
Capacidade nominal, em serviços de louça-padrão, para o ciclo de lavagem normal 1) 12 12
Consumos de água e de energia 2)

Classe de eficiência energética numa escala de A+++ AA)somusnoc sotla( D a )somusnoc soxiab( 
Consumo de energia anual em kWh 3) 299 299

30,130,1hWk me lamron megaval ed olcic od aigrene ed omusnoC
Consumo energético desligado em W 1,3 1,3
Consumo energético standby em W 3 3
Consumo de água anual em Lt/Ano 4) 3360 3360
Consumo de água 12 12

AA)amixám aicnêicfie( A a )amínim aicnêicfie( G ad alacse amun megaces ed aicnêicfie ed essalC
Duração do programa para o ciclo de lavagem normal, em minutos 5) 175 175
Duração do estado inactivo expressa em minutos 6) 10 10
Emissão de ruído aéreo expressa em dB(A) re 1 pW 7) 53 53
Produto de encastre
Funções e Prestações
Programas de lavagem 4 5
Intensivo
Quotidiano 
ECO 8)

Rápido 
Amolecimento
Delicados
Botão On/Off
Botão Start/Reset
Delay Timer h
Temperaturas de lavagem °C 45/50/70 40/50/65/70
Luz de funcionamento
Luz avanço dos programas
Luz falta de sal
Luz falta de abrilhantador
Sistema de secagem: Wind Drying System
Sistema de instalação Fast Fix
Características Estruturais
Cuba e contraporta em aço inox
Novo sistema filtrante
Cesto superior com regulaçao em altura
Cesto porta talheres
Pés posteriores reguláveis frontalmente
Dobradiças reguláveis auto equilíbrio
Dobradiças de duplo fulcro
Sistema de segurança
Segurança total Water Stop
Segurança Overflow
Dimensões
Altura mm 820-900 820-900
Largura mm 595 595
Profundidade mm 570 570
Marca de qualidade

Código EAN 8007842657388 8007842798654

A Indesit reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.
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A máquina de lavar e secar de encastrar, da Indesit, é uma 
preciosa aliada na gestão da roupa para lavar. Satisfaz 
plenamente todas as exigências de lavagem e secagem, 
garantindo a limpeza perfeita de todas as peças de roupa 
– mesmo técnicas – porque respeita as fibras e as cores. 
Uma verdadeira economia de tempo, energia e espaço.

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR.

EFICIÊNCIA, 
POUPANÇA E 
RESULTADOS 
PRETENDIDOS.
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PROGRAMAS  
À MEDIDA PARA 
TODAS AS 
EXIGÊNCIAS.
A máquina de lavar e secar de encastrar, da Indesit, 
garante resultados significativos de qualidade, graças à 
possibilidade de personalizar os programas de lavagem, 
por forma a dar resposta a todas as necessidades de 
lavagem.

Limpeza Express

É o programa para as peças de algodão, 
com a sujidade do dia-a-dia, garantindo um 
ótimo desempenho de lavagem, em metade 
do tempo: bastam 60 minutos para a roupa 
ficar perfeitamente limpa.

Engoma-fácil
É o nível que mantém o mais alto grau de 
humidade, ideal para, em seguida, executar 
facilmente a tarefa de passar a ferro.

Cabide
Ideal para roupa que deve ficar pendurada, 
porque mantém um nível de humidade 
mínimo. 

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

DELAY TIMER. 
LIBERDADE DE ESCOLHA.

MÁXIMA LIBERDADE  
DE SECAGEM:

CARGAS  
FLEXÍVEIS.

A Indesit oferece a possibilidade de programar o 
acendimento da máquina de lavar e secar, mesmo quando 
não estiver em casa. De facto, 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.

As máquinas de lavar e secar Indesit resolvem mesmo as 
maiores exigências de lavagem da roupa. As máquinas 
de lavar de encastrar da Indesit permitem lavar até 6 kg 
de roupa, enquanto as máquinas de lavar e secar tratam 
automaticamente até 5 kg de roupa, numa única carga, 
garantindo uma poupança efetiva de tempo e energia. Por 
outro lado, a Indesit equipa as suas máquinas de um óculo 
muito prático, que chega a abrir até um ângulo de 180°, 
tornando assim mais cómodas e simples as operações de 
carga e descarga da roupa.

Time for you 

É um conjunto de programas concebidos para poupar 
tempo, garantindo sempre bons desempenhos de 
lavagem.

Especial sapatos

É o programa que cuida do calçado 
de desporto. Um movimento especial 
do tambor mantém os sapatos nas 
paredes do mesmo, durante a lavagem, 
preservando a sua forma e evitando 
ruídos desagradáveis.

Especial desporto

É o programa ideal para os mais 
desportistas: as roupas sintéticas 
do ginásio, que não necessitam de 
ser passadas a ferro, estarão limpas 
e prontas para o treino seguinte em 
apenas 45 minutos.

Desporto

As máquinas de lavar e secar Indesit são perfeitas 
para quem gosta de desporto e atividades ao ar 
livre. A gama oferece, de facto, dois ciclos de 
lavagem, estudados expressamente para 
os sapatos e as roupas de desporto, que 
requerem tratamentos específicos, no máximo 
respeito pelas fibras.

 www.indesit.comMáquina de lavar e secar.
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Máquina de lavar roupa 

Máquina de lavar roupa  // Características técnicas 

Modelo IWDE 127

Descrição do modelo pág. 188
Código 83105
Tipologia Máquina de lavar e secar roupa
Energy Label
Classe de eficiência energética numa escala A (baixo consumo) a G (consumos elevados) B
Consumo de energia kWh* lavagem + secagem 5,67
Consumo de energia kWh* lavagem + centrifugação 1,33
Classe de eficácia de lavagem numa escala de A (elevada) a G (baixa) A
Classe de eficácia de secagem numa escala de A (elevada) a G (baixa)** B
Água remanescente após a centrifugação em % (em relação ao peso da roupa seca) 54
Velocidade de centrifugação r.p.m. 1200
Capacidade de lavagem kg 7
Capacidade de secagem kg 5
Consumo de água*
Lavagem + centrifugação lt 54
Lavagem + centrifugação + secagem lt 94
Consumo de energia anual médio***
Lavagem + centrifugação kWh 266
Lavagem + centrifugação + secagem kWh 1134
Consumo de água anual médio***
Lavagem + centrifugação lt 10800
Lavagem + centrifugação + secagem lt 18800
Tempo de lavagem min. 177
Funções e desempenhos
Número de programas de lavagem 16
Número de programas de secagem 2
Termostato regulável
Timer de secagem
Opção variação centrifugação 1200-600
Regulação automática dos consumos
Programa Time4You
Programa Lãs
Programa Sedas 
Opção Delay Timer h 2-4-6-9
Opção Engomar Fácil
Opção Extra-Enxaguamento
Botão On/Off
Indicador luminoso de funcionamento
Características estruturais
Material cesto Inox
Material cuba Poliplex
Amortecedores especiais
Sistema de auto-equilíbrio
Sistema recuperação de detergente
Dimensões
Altura x Largura x Profundidade mm 820-900x595x545
Marca de qualidade

Código EAN 8007842831054

Modelo IWME 106

Descrição do modelo pág. 188
Código 82445
Tipologia Máquina de lavar roupa
Energy Label
Capacidade máxima em kg de tecidos de algodão 6
Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (baixos consumos) a D (altos 
consumos) A+

Consumo de energia anual em kWh 1) 193
Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em plena carga em kWh 2) 1,03
Consumo energético do programa algodões standard a 60° em carga parcial em kWh 2) 0,775
Consumo energético do programa algodões standard a 40° em carga parcial em kWh 2) 0,611
Consumo energético ponderado em estado de desativação em W 0,5
Consumo energético ponderado em estado inativo em W 8
Consumo de água em litros/ano 3) 8228
Classe de eficiência de centrifugação numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente) C
Velocidade máxima de centrifugação obtida 4) 1000
Grau de humidade residual 5) 62
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em plena carga em min. 190
Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em carga parcial em min. 160
Duração do programa standard para tecidos de algodão 40°C em carga parcial em min. 155
Duração do estado inativo em min. 6) 30
Emissão de ruído aéreo, durante a lavagem, expressa em dB(A) Re 1 pW 7) 50
Emissão de ruído aéreo, durante a centrifugação, expressa em dB(A) Re 1 pW 8) 69
Funções e desempenhos
Número de programas de lavagem 16
Termostato regulável
Manípulo regularização e exclusão centrifugação
Regulação automática dos consumos
Delay Timer h 2-4-6-9
Programa Time4You
Programa Sport
Programa Lãs
Programa Sedas 
Opção Engomar Fácil
Opção Extra-Enxaguamento
Opção Anti-mancha
Botão On/Off
Indicador luminoso de funcionamento
Características estruturais
Material cesto Inox
Material cuba Poliplex
Amortecedores especiais
Sistema de auto-equilíbrio
Sistema recuperação de detergente
Dimensões
 Altura x Largura x Profundidade mm 820-900x595x545
Marca de qualidade

Código EAN 8007842824452

NOVO NOVO

* 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 efectuar qualquer alteração 
sem aviso prévio.

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 
efectuar qualquer alteração sem 
aviso prévio.

Máquina de lavar e secar roupa moc.tisedni.www 

Máquina de lavar e secar roupa // Características técnicas 

Máquina de lavar e secar roupa
Capacidade de lavagem: 7 kg
Capacidade de secagem: 5 kg
Velocidade de centrifugação regulável: 
1200 rpm
16 programas de lavagem, dos quais 3 
Time4You e 2 Sport
2 programas de secagem
Delay Timer 2/4/6/9 horas
Regulação automática dos consumos
Energy Label (consumo, lavagem, 
secagem): BAB

Máquina de lavar roupa totalmente 
integrada
Capacidade de lavagem: 6 kg
Velocidade de centrifugação regulável: 
1.000 rpm
Regulação automática dos consumos
Regulação e exclusão centrifugação
16 programas de lavagem
Programas especiais: Time4you, Sport
Delay Timer 2/4/6/9 horas
Energy Label (consumo, lavagem, 
secagem): A+AC

Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 54,5 cm Dimensões: A 82-90 L 59,5 P 54,5 cm
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ASSISTÊNCIA INDESIT.
COMPETÊNCIA E FIABILIDADE
PERTO DE SI.
Bem vindo ao mundo do Serviço de Assistência Técnica da Indesit Company, a assistência técnica autorizada e especializada
para eletrodoméstico. Encontrará todas as soluções para uma perfeita manutenção e um funcionamento ótimo do seu
eletrodoméstico. Descubra o serviço de apoio constante que a Indesit Company dedica aos seus clientes, com um call 
center centralizado  e uma rede de 45 centros de assistência localizados em todo o território português.
O serviço ao cliente, serviço alargado e acessórios originais Indesit estão à sua disposição.

 www.indesit.comServiços

ASSISTÊNCIA AOS CLIENTES:
DOIS SIMPLES GESTOS
MUITAS VANTAGENS PARA SI.
REGISTAR

Fácil, rápido, com efeito imediato. O registo é a chave para aceder a  todas as 
vantagens da assistência Indesit. A garantia legal protege o seu eletrodomésticos 
nos primeiros 24 meses de qualquer defeito de conformidade, assegurando 
gratuitamente:
mão-de-obra, peças, transporte do produto até ao centro de assistência, no caso
de não ser reparável na sua casa e substituição no caso do produto não ser 
reparável.
Registe-se agora, como preferir

Numero 707 21 22 23

A Indesit oferece-lhe também a possibilidade de carregar a fotografia do 
documento de compra na página da internet (fatura ou recibo): não correrá o 
risco de perdê-lo e, se necessário poderá recuperá-lo e imprimi-lo em apenas 
alguns passos.

EXTENSÃO DE GARANTIA: FÓRMULA 5 ANOS.

Porquê contentar-se ... quando pode ter mais?
Com a Fórmula 5 anos prolonga por mais 36 meses a nossa assistência 
e a sua tranquilidade e, para além do serviço fornecido na garantia legal, pode 
usufruir de: assistência oficial da marca, peças e mão-de-obra gratuita do técnico, 
desconto na aquisição de um novo eletrodoméstico em caso de impossibilidade 
de reparação. Adira agora!

Para mais informações contacte 707 21 22 23
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