"HÁ ALGUM PROGRAMA RÁPIDO QUE LAVE
REALMENTE BEM?"
SERVIÇO CANDY

A INOVAÇÃO
SÓ FAZ SENTIDO
SE FOR AO
ENCONTRO DAS
NECESSIDADES DO
CONSUMIDOR.

A candy pediu a mulheres de todo
o mundo as suas sugestões. Das suas
respostas e contributos, bem como do
trabalho dos melhores engenheiros e dos
designers italianos, nasceu a GrandÓvita.
Anos de inovação e pesquisa da Candy
deram origem a uma máquina de lavar
roupa aprovada por mulheres.

A Candy compreende o quanto é importante dar ao consumidor um serviço de extrema qualidade.
É por isso que a Candy tem um serviço pós venda de apoio ao cliente com uma rede de mais de 1000 agentes
garantir que se mantêm sempre actualizados acerca das mais recentes tecnologias e técnicas, garantindo, assim,
alta qualidade dos serviços, que também assenta na utilização de peças originais da Candy.

"Quero a lavagem rápida mais
"

O programa Rápido Perfeito 59' garante a lavagem rápida mais
empre* em apenas 59' graças ao Mix Power System+,
lava a 20º como se fosse a 40º.
Felizmente já não é necessário aplicar directamente o detergente na roupa desde
que a Candy desenvolveu e patenteou o Mix Power System+ que faz penetrar

707 200 188

candyhoover@candy.pt

forma, obter excelentes resultados de lavagem. Em menos de uma hora, graças ao
programa Rápido Perfeito 59'.

O nosso número único 707 200 188 direcciona o contacto para o serviço de assistência técnica autorizada que
opera na sua zona.

1. Entrada

Água limpa e detergente provêm
directamente da gaveta de detergente.

CANDY HOOVER PORTUGAL
Rua Duque de Palmela, nº 25-2º andar
1250-697 Lisboa
Tel. 213 189 700 Fax 213 537 805
candyhoover@candy.pt
www.candy.pt

3. Jacto

Os jactos penetram directamente nas roupas
activando e optimizando os ingredientes

Nota: A cor dos produtos apresentados neste catálogo pode ser diferente da sua cor real devido a limitações de impressão.

2. Mistura e injecção directa

Recomendado por mulheres, concebido pela Candy.

Uma solução concentrada de água e detergente
penetra no sistema através de jactos com
rapidez e pressão optimizadas.

4. Movimento suave

A roupa é gentilmente sacudida e movimentada
dentro da cuba de forma a que a solução de
detergente seja distribuída uniformemente
perfeição.

* Testes elaborados no laboratório CHG em Novembro de 2013.

"PRECISO DE UMA MÁQUINA CONCEBIDA COM
ATENÇÃO AOS DETALHES"

"QUERO UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA QUE SE
ADEQUE AO MEU ESTILO DE VIDA"

Beleza e funcionalidade.

16 programas de lavagem, um para cada necessidade.

A GrandÓvita oferece soluções tecnológicas úteis aliadas a preciosos detalhes de
estilo, concebidos por experiente designers italianos. Os novos visores são maiores
e mais brilhantes de modo a proporcionarem uma informação mais clara, visível e
possibilitar a interacção fácil com a máquina. Além disso, o visor mostra o tempo de
lavagem em falta, possibilitando organizar melhor o seu dia.

A GrandÓvita propõe uma gama completa de programas: dos mais tradicionais aos mais
especializados. Tal como o "Programa para Bebés
", concebido para as mães que sabem
o quanto é importante garantir a higiene das roupas das crianças ou a "Função Memória"
que é capaz de activar os seus programas favoritos através de um simples botão.

"EU NECESSITO DE UMA MÁQUINA
MAIS FÁCIL DE CARREGAR"
A porta mais confortável do mercado.
Maior, mais alta, mais acessível.

"É POSSÍVEL POUPAR NAS
CONTAS DE ELECTRICIDADE
SEM COMPROMETER A
QUALIDADE DE LAVAGEM
DA ROUPA?"
A GrandÓvita oferece uma gama inigualável
em termos de poupança energética
com parâmetros elevados de poupança
energética, Classe A+++, alcançando mesmo
de A-50%.”

"NUNCA SEI ONDE ESTENDER A ROUPA, MAS
QUERO QUE ELA SEQUE RAPIDAMENTE"

"POSSO LAVAR A MINHA
ROUPA SEM RUÍDO?"
Máquina de lavar roupa
Silent Inverter+.
Os novos modelos estão equipados com
o sistema Silent Inverter+ que garante
excepcionais performances e máximo
silêncio, com apenas 51 decibéis de ruído.
O menor nível de ruído de sempre.

51 dB

Máquina de lavar e secar roupa Alisè. Máxima eficiência,
mínimo espaço exigido.

Apenas 52 centímetros é
tudo o que necessita para
uma lavagem e secagem
rápidas e eficientes - a
máquina de lavar e secar
Alisè oferece performances
espectaculares num espaço
compacto.

ALISÈ, a máquina que lava
8 kg e seca 5 em
52 centímetros.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA
STANDARD
Produto

GSF 1510 LWHC3/1 GV 1510 TW2/1

GV 1310 D2/1

GV 159 TWC3/1

GV 139 D3/1

10 Kg

10 Kg

9 Kg

9 Kg

8 Kg

1500 rpm

1500 rpm

1300 rpm

1500 rpm

1300 rpm

A+++

A++

A++

A+++

Mix Power
System+

Sim

Sim

_

Capacidade de
Carga/Lavagem

10 Kg

Velocidade de
centrifugação
Classe de
energética

GSF 138 TWC3/1 GV 158 TWC3/1

GV 138 D3/1

GV 137 D3/1

8 Kg

8 Kg

7 Kg

1300 rpm

1500 rpm

1300 rpm

1300 rpm

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Sim

_

Sim

Sim

_

_

Silent Inverter+

Sim

_

_

_

_

_

_

_

_

Função Simply-Fy
(WIFI)

Sim

_

_

_

_

Sim

_

_

_

Visor

LCD com comandos
por toque

Digital com
comandos por
toque

Digital

Digital com
comandos por
toque

Digital

Digital com
comandos por
toque

Digital com
comandos por
toque

Digital

Digital

Cor do óculo

Cromado

Branco

Branco

Cromado

Branco

Cromado

Cromado

Branco

Branco

Profundidade

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

52 cm

52 cm

52 cm

52 cm

MÁQUINAS DE LAVAR
E SECAR ROUPA
Produto

GSF 1510 LWHC3/1

Capacidade de
carga Lavagem +
Secagem

8/5 Kg

Velocidade de
centrifugação

1500 rpm

Classe de
energética

A

Mix Power System+

Sim

Silent Inverter+

-

Função Simply-Fy
(WIFI)

-

Visor

Digital com comandos por toque

Cor do óculo

Cromado

Profundidade

52 cm

HÁ UMA GRANDÓVITA PARA
TODOS.

