
Ai grija de cei dragi cu ajutorul programului Antialergic+ cu 
ExtraSteam. Acesta este conceput pentru spalarea 
hainelor persoanelor cu piele sensibila sau alergica, hainele 
bebelusilor, iar la inceputul programului se utilizează abur 
pentru o curatare in profunzime. Cu ajutorul programului 
Geci cu puf cu ExtraSteam poti spala hainele, vestele, 
jachetele etc. ce contin puf, a caror etichetare recomanda 
„spalare la masina”. Cu ajutorul programului Mixt poti 
spala articole din materiale diferite, dar de aceeasi culoare.

Masina de spalat rufe
APL81223XLW3

www.arctic.ro

Dotari

EXTRASTEAM - Cu ajutorul tehnologiei ExtraSteam hainele 
tale au parte de o ingrijire delicata si scapi de cutele 
nedorite. Articolele tale preferate de imbracaminte se vor 
mentine impecabil datorita aburului care se poate utiliza la 
inceput sau la final, in functie de programul selectat. Daca 
aburul este eliberat la inceput programului are rolul de a 
inmuia hainele murdare usurand astfel procesul de curatare, 
iar daca este eliberat la final are o contributie majora pentru 
inlaturarea cutelor, tesaturile devenind placute la atingere. 
ExtraSteam trateaza cu delicatete hainele si te ajuta sa te 
bucuri de ele un timp indelungat. 

SILENT INVERTER - Motorul Silent Inverter iti confera 
linistea de care ai nevoie pentru a petrece timp de calitate 
cu cei dragi. Acesta are niste avantaje care iti aduc un 
plus de confort de la prima utilizare: eficienta energetica 
pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, 
nivelul de zgomot redus prin controlul imbunatatit al 
turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor 
electromagnetice. Vei putea conta pe durabilitatea si 
robustetea motorului stiind ca vor trece testul timpului, 
avand 10 ani garantie. 

ECO DOSE - Dispozitiv practic si eficient, care asigura  
o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului 
de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, 
patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai 
eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa 
nici urme pe haine. Folosesti eficient detergentul lichid!

Specificatii & Informatii tehnice 

Cod EAN: 8690842372155

Clasa eficienta energetica: C

Consum de apa (litri/ciclu): 38

Consum energie (kWh/100 cicluri): 62

Durata program Eco 40-60 (h:min/ciclu): 03:38

Clasa eficienta centrifugare: B

Nivel zgomot centrifugare (dB(A)): 74

Clasa zgomot centrifugare: B

Dimensiune neta (lxLxA,cm): 84x60x55

Greutate neta (kg): 68

Capacitate de incarcare (kg): 8

Turatie maxima (rpm): 1200

Turatie de stoarcele variabila

Door opening angle: 170º

Display LED

Buton pentru setarea temperaturii

Culoare produs: White

Culoare usa: Gray



Dotari

ADD-IN - Datorita  functiei speciale Add-In a masinii de 
spalat rufe Arctic poti adauga orice articol de care ai uitat 
in primele 5 minute ale ciclului de spalare ales. Selectezi 
butonul pauza, adaugi articolele de imbracaminte uitate 
si reactivezi  butonul pornire/pauza  pentru continuarea 
ciclului de spalare.

AQUA SURF - Design-ul special Aqua Surf creeaza 
conditii optime de spalare pentru rufele tale si asigura 
o curatare eficienta, dar si delicata, fara miscari ce ar 
putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma 
paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul 
spalarii, imitand ritmul natural al valurilor.

ECO HEATER - Rezistenta masinii este acoperita cu un 
strat de nichel care protejeaza de rugina si asigura o 
durabilitate de 100 de ori mai mare decat rezistentele 
standard si depuneri de calcar cu 40% mai mici. Masina ta 
va functiona eficient si economic pentru o perioada 
indelungata!

CHILD LOCK - Permite blocarea butoanelor masinii de 
spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau 
schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este 
gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit 
pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa 
masina de spalat, fara ca tu sa-i supraveghezi 
permanent.

SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL AL BALANSULUI 
- Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul 
tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), 
diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul 
stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti 
folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. 
Speli eficient si cu minim de zgomot!

AFISARE TIMP RAMAS - Permite estimarea corecta a 
timpului de spalare pentru a evita modificarea    
programului tau zilnic. Vei sti mereu cat timp dureaza 
programul de spalare ales, si-ti vei putea organiza 
timpul asa cum doresti!

SISTEM ELECTRONIC DE AJUSTARE A CANTITATII DE APA 
Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare si 
consum energetic redus, acest sistem automat de reglare 
a consumului de apa vine in ajutorul tau! Aportul de apa 
este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul 
rufelor, astfel ca tu sa ai cele mai bune rezultate cu un 
minim de efort. 

AMANARE PORNIRE - Functia iti permite programarea 
spalarii intr-un interval de 9/19/24 ore. Astfel, nu mai esti 
nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de 
spalare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, 
indiferent de durata sau intensitate.

DESIGN BOX IN BOX - Designul  peretilor laterali ai 
masinii de spalat este astfel proiectat incat  sa reduca 
nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului. 
Speli cu minim de zgomot!

Programe

CLATIRE - Program dedicat clatirii sau apretarii rufelor. Ai 
rufe perfect limpezite, fara efort suplimentar, intr-un timp 
foarte scurt!

JEANS/CULORI INCHISE - Programul pentru culori 
inchise este special conceput pentru obiectele de 
imbracaminte de culoare inchisa, sintetice sau din 
bumbac, dar pentru jeansi. Acesta previne decolorarea si 
pastreaza intensitatea culorilor hainelor ca noi.

ANTIALERGIC + CU EXTRA STEAM - Acest program 
este conceput pentru spalarea hainelor persoanelor 
cu piele sensibila sau alergica, hainele bebelusilor. La 
inceputul programului se utilizează abur pentru o 
curatare in profunzime

MATERIALE DELICATE - Program pentru spalarea 
hainelor cu tesaturi delicate, ce nu necesita o curatare 
intensiva. Chiar si cele mai fine tesaturi sunt curatate in 
siguranta!

ARTICOLE DE IARNA [OUTDOOR, SPORTS, GORETEX]- 
PProgram special dedicat articolelor de iarna si echipa-
mentelor sportive, precum si a hainelor impermeabile, 
cum ar fi cele din goretex. Pastreaza tesatura gecilor si 
hainelor groase intacta si senzatia de nou pentru mai 
mult timp. 

ANTI-PETE - Programul permite inlaturarea cu 
usurinta a unei palete de peste 24 de pete dificile.

BUMBAC - Stim cat de important e sa iti pastrezi hainele 
preferate intr-o conditie buna. De aceea, programul 
Bumbac asigura protectia tesaturilor de bumbac in timpul 
spalarii.

ECO 40-60 - Programul Eco 40-60 este recomandat pentru 
rufe din bumbac cu grad normal de murdărire, care se pot 
spala la 40°C sau 60°C, împreună, în același ciclu de spalare.
Acest program dureaza mai mult comparativ cu alte 
programe, dar se realizeaza o economie semnificativa de 
energie si apa. 

CAMASI CU EXTRASTEAM -   Acest program este 
folosit pentru a spala impreuna camasi din bumbac, 
materiale sintetice sau combinate. La sfarsitul 
programului se utilizează abur pentru a ajuta la 
reducerea cutelor.

ECO WASH - Optiune de spalare disponibila impreuna cu 
majoritatea programelor de spalare, ce permite spalarea 
cu apa rece si ofera o scadere a consumului de energie de 
pana la 80%. Cu masina de spalat Arctic, speli eficient si 
economic cu apa rece!



CHILD LOCK - Permite blocarea butoanelor masinii de 
spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau 
schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este 
gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit 
pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa 
masina de spalat, fara ca tu sa-i supraveghezi 
permanent.

Programe

Functii

GECI CU PUF CU EXTRASTEAM- Acest program este 
dedicat pentru a va spala hainele, vestele, jachetele 
etc. ce contin puf, a caror eticheta recomanda 
„spalare la masina”.

CLATIRE SUPLIMENTARA - Prin aceasta functie se 
adauga un ciclu de clatire in plus, pe langa ciclul principal 
de spalare. Elimina orice urma de detergent, fiind potrivita 
in cazul spalarii hainelor bebelusilor sau a persoanelor 
alergice.

RAPID+ - Când este selectată această funcţie, durata 
programelor corespunzătoare se reduce cu 50%.
Datorită pașilor de spălare optimizaţi, activităţii mecanice 
intense și consumului optim de apă, se obţine o
performanţă ridicată de spălare,în ciuda duratei reduse.

 SPALARE RAPIDA/EXPRES 14' - Program dedicat 
hainelor din bumbac, cu un grad redus de murdarie. Ai 
haine gata de purtare, in cel mai scurt timp posibil.

LANA/SPALARE MANUALA - Acest program este dedicat 
articolelor din lana/materialelor delicate cu conditia sa fie 
respectate instructiuniile de pe eticheta. Rufele vor fi 
igenizate utilizandu-se o actiune de spalare delicata 
pentru a nu deteriora imbracamintea. Te poti bucura in 
continuare de hainele tale delicate fara a-ti face griji ca 
tesaturile vor avea de suferit.

MIXT  - Permite spalarea impreuna a articolelor din 
materiale diferite, dar de aceeasi culoare. Vrem ca hainele 
tale sa isi pastreze culorile si sa arate ca noi, dupa purtari 
repetate. Poti spala tesaturi diferite, dintr-o singura 
incarcare!

STOARCERE + EVACUARE - Adauga un ciclu suplimentar 
de stoarcere si asigura evacuarea completa a apei din 
masina de spalat. Programul iti vine in ajutor atunci cand 
doresti ca rufele tale sa se usuce rapid. Ai haine perfect 
stoarse, fara efort!

SINTETICE - Programul este dedicat spalarii articolelor 
sintetice, utilizand o actiune delicata asupra rufelor si o 
curatare  eficienta.
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PRESPALARE - Programul ajuta la indepartarea 
tuturor petelor de pe rufele foarte murdare. Hainele 
tale vor arata impecabil cu masina de spalat Arctic!

ANTISIFONARE - Functie speciala prin intermediul 
careia ciclul de stoarcere este divizat in mai multe 
etape pentru o actiune mai delicata asupra hainelor. 
Indiferent ca ai nevoie de haine pentru birou sau pentru 
o ocazie speciala, hainele tale vor fi gata de purtare!

DRUM CLEAN CU EXTRASTEAM - Dupa multe spalari, 
masina ta poate avea un miros neplacut in interior. Cu 
functia Drum Clean ExtraSteam poti igeniza cuva si poti 
indeparta aceste mirosuri in cel mai scurt timp.


