
             

 

 

 

Economisește timp, energie și bani cu Arctic TET 

 

Un cămin modern și elegant necesită multe investiții, așa încât orice idee de a economisi este 

binevenită.  

 

La asta s-a gândit și Arctic atunci când a conceput noua gamă de produse, Arctic TET, cu 

Tehnologie de Economisire pe Termen lung. TET încorporează soluții tehnologice menite să 

ofere beneficii concrete: economie de energie și apă, rezultate de gătire și spălare mai 

performante, siguranță sporită și confort în utilizare, economie de timp și economie de 

bani. Gama Arctic TET include trei categorii de electrocasnice: aparate frigorifice, mașini de 

spălat rufe, cuptoare și plite incorporabile. Produsele înglobează o serie de funcții moderne 

care permit multiple opțiuni de utilizare a electrocasnicelor, în funcție de stilul de viață, toate 

oferind însă un avantaj practic esențial: economia de bani.  

 

Combinele frigorifice Arctic cu tehnologia TET dispun de funcții noi precum EcoFrostFree, 

sistem de răcire No frost de nouă generație sau EcoLED, funcție de iluminare pe bază de 

LED-uri, Eco Buzz, Eco Breeze, Eco Dual Balance sau MultiFrost zone, care asigură condiții 

optime pentru păstrarea alimentelor preferate și facilitează utilizarea și întreținerea 

frigiderului, oferind astfel un plus de confort, cu un consum redus de energie.  

 

Pe de altă parte, prin funcțiile și programele speciale  cum sunt EcoDose, dispozitivul mobil 

de dozare a detergentului lichid ori EcoWash, opțiunea de spălare cu apă rece, Aqua Safe, 

Express 14 minute, Bumbac Eco, Culori închise sau Economic 20°, noile mașini de spălat din 

gama Arctic TET garantează un consum optim de apă și energie și oferă alternative de 

spălare adaptate tuturor tipurilor de haine din garderobă, determinând economii substanțiale 

de timp, dar și de bani.  

 

De asemenea, plitele și cuptoarele incorporabile Arctic cu tehnologia TET sunt ergonomice și 

ușor de utilizat și oferă, prin funcțiile EcoFast, arzătorul de construcție specială sau prin 

EcoFan, dispozitivul care asigură circulația forțată a căldurii în cuptor ori SafetyPlus, opțiuni 

multiple de gătire a preparatelor preferate, dar și siguranță în utilizare și economie de timp.  

 

Pe lângă aceste funcţii speciale, electrocasnicele din noua gamă Arctic TET se disting printr-

un design modern, display-uri electronice și se încadrează în clasa de eficienţă energetică A+, 

garantând performanţe superioare cu un consum redus de energie.  

 

Produsele din noua gamă Arctic TET sunt disponibile începând din luna mai în toate 

magazinele de electrocasnice din țară și beneficiază de o perioadă generoasă de garanție, de 

3 ani.  

 

Mai multe detalii despre noile electrocasnice Arctic TET găsești pe www.arctic.ro. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.arctic.ro/

