
  

 

 فروشگاه عنایتی
 لوازم خانگی هیتاچی با گارانتی معتبر

 :زمینه فعالیت
ü واردات لوازم خانگی برقی هیتاچی ژاپن  
ü  ماهه ٦٠ماهه و خدمات  ٢٤ارائه گارانتی  
ü واردات قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچی  

 

http://hitachiiran.com 
04442238855 

http://hitachiiran.com


http://hitachiiran.com 04442238855 09143426863 

 

 

 

 آشنایی با مهمترین امکانات بکار رفته در ماشین هاي لباسشویی درب از باال هیتاچی

 

  شده به طور مستقیم براي عملکرد آساناي تعبیههاي دکمهکنترل
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 shower plus دکمه
صورت نیاز، می شه براي کنترل در  شی شو، با نگاه به  شست توانید در حین 

 Showerي سطح آب، به ماشین آب اضافه کنید. فقط کافی است دکمه
Plus د.یابرا یکبار فشار دهید. با این کار، سطح آب یک درجه افزایش می 

 
 
  

 

 
  Water Power دکمه

صنعتی هیتاچی به شما در لباسشویی  Water Power يفشردن دکمه
ي ) براي البسه2دهد جریان آب را در پنج مرحله، از جریان قوي (امکان می

 .ي نازك و نرم تغییر دهید) براي البسه-2ضخیم و سخت تا جریان مالیم (
 

 

 
 

 

  Shower Plus  دکمه
توانید در حین شستشو، با نگاه به شیشه در صورت نیاز، می

ــافه کنید. فقط  ــین آب اض ــطح آب، به ماش براي کنترل س
را یکبار فشار دهید. با  Shower Plusي کافی است دکمه

  یابد.این کار، سطح آب یک درجه افزایش می
 

 

 

  Auto Self-Clean – زدگی دیگ چدنیدشمن زنگ  

ري کند! به طوشویید، ماشین لباسشویی به طور خودکار خود را تمیز میهایتان را میلباسهر زمانی که 
 توانید از شستشوي لباس در دیگ تمیز لذت ببرید.که همیشه می

  

ü  ي انجمن آلرژي بریتانیاها با تأییدیهها و باکتريدرصدي قارچ 99کاهش  
ي اســـتیل با ســـرعت باال دوران ، چرا که دیگچهکندجریان پرفشـــار آب تمیز هر دو دیگچه را تمیز می

ي اســـتیل و تمیز شـــدن ها و دیگچه با دوران خود باعث هم زدن شـــدید آب در دیگچهکند و تیغهمی
  شوند.آلودگی می

ü روشی دیگر براي تمیز نگه داشتن دیگچه -هاي شستشو و خشک کردن دیگچهبرنامه  
، به تمیز Auto Self Cleanنل کنترلی، همراه با عملکرد ي مستقر در پاي منظم از دو برنامهاستفاده

 کند.ماندن دیگچه کمک می
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Sparkle Beat Wash  

 

 

Beat Drum  
ها کند و لباسحتی در وضعیت پر بودن ماشین، جریان آب عمودي ایجاد می

دهد تا شستشوي کامل انجام شود. به دهد میرا به باال و پایین حرکت می
تر در قسمت فوقانی دیگچه، خشک کردن دورانی بزرگهاي لطف سوراخ

 شود.تر و کارآمدتر انجام میسریع

Beat Blade  
ي بزرگ جریان آبی کند. چهار تیغهچندین جریان آب متفاوت ایجاد می

جاد می هت دوران خود ای غهدر ج که تی حالی  ند، در  چک و کن هاي کو
 دهند. آب درپایین حرکت میشکل با ارتفاع متفاوت آب را به باال و موجی

چنین، براي تضمین شستشوي قدرتمندانه، یابد. همجهت دوران جریان می
  شود.به آب شتاب داده می

 
 

 

Beat Shower  
ي خروجی در درام، قوي آب از دو دریچه با جریان  Beat Blade آب را  

دهد تا از در هم پیچیده شدن ها را تکان میآورد و لباسبه چرخش در می
گیري کامل تضمین گردد.ها جلوگیري شود و شستشو و آبآن  
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  ايشستشوي چهار مرحله
کند تا هر گونه چرك و آلودگی سرسخت زدوده شود.ي شوینده عمیقاً در پارچه نفوذ میشدهمحلول تغلیظ  

 

  ايمرحله 3سنسور اکو 
، ي این کار جلوگیري از اتالف زمانشوند تا امکان تعیین شرایط شستشوي بهینه فراهم آید. نتیجهمقدار لباس و نوع پارچه در سه مرحله شناسایی می

 برق و آب است.
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص میزان لباس
ي مقدار آب و محاسبهبراي 

 زمان شستشوي مورد نیاز

 اصالح بار
ها خیس هنگامی که لباس
 باشند

 تشخیص نوع پارچه
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هاي ساعت و شود، پالسر به مکرراً در جهت عقربههنگامی که چرخش تمام می

ـــاعت حرکت میخالف جهت عقربه تدا لباسهاي س ها از کند. با این کار، اب
سپس از هم باز میي دیگچه جدا میدیواره شوند. این ویژگی منحصر شوند و 

سادهبه فرد لباسشویی هیتاچی بیرون آوردن لباس ازد. ستر میها را از ماشین 
  ها است.درهم پیچیدگی کمتر به معناي چین و چروك کمتر روي لباس

 

 ي شستشو بدون درهم پیچیدن البسهخاتمه

 

 

  سنسوريسیستم ایمنی قفل 
  .دهداین سنسور باز یا بسته بودن در ماشین را تشخیص می

 

 

 

ي شستشوي خاتمه
 معمولی

ي شستشوي بدون خاتمه
 درهم پیچیدن

 سیستم ایمنی قفل سنسور درب
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  کارهي جداشونده، قابل شستشو و همهي شویندهمحفظه
ي کشویی به سادگی جدا این محفظه ي کشویی واحد قرار داد.توان در این محفظهها را میکنندهها و نرمهاي مایع، سفیدکنندههاي پودري، شویندهشوینده

  شود و بنابراین همیشه تمیز خواهد بود.و شسته می
  

  
 

 

 

  تهیه و تنظیم توسط :

  

  
  

 
 
ü وارد کننده لوازم خانگی برقی هیتاچی اصل ژاپن 

o  ماهه شرکتی ٢٤با گارانتی 
o  ماهه سرتاسر ایران ٦٠همراه خدمات پس از فروش 
ü  تنها دارنده قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچیوارد کننده و 

  
 تماس با ما:

http://hitachiiran.com 
04442238855 
09143426863 

  
  

http://hitachiiran.com
http://hitachiiran.com

