


Washing Machine | WASH IN WASH Series

WASH IN WASH Series
1400 RPM Direct Drive

ــا ایــن فنــاوری می توانیــم بعــد از شــروع بــه کار دســتگاه، در هــر زمــان لباس هــای جامانــده  ب
و یــا فراموش شــده را از طریــق دریچــه مخصوصــی کــه روی در اصلــی قــرار گرفتــه، بــه ماشــین 

لباسشــویی واش ایــن واش اســنوا اضافــه کنیــم.

اضافه کردن لباس حین شستشو

Wash in Wash تکنولوژی
اضافه کردن لباس هنگام شستشو
Wash In Wash

ــر روی  ــد ب ــازل قدرتمن ــک ن ــا اســتفاده از ی ــول شــوینده را ب سیســتم جــت واش اســنوا، محل
لباس هــا اســپری می کنــد کــه عــاوه بــر نفــوذ بهتــر مــواد شــوینده بــه الیــاف لبــاس، بــه طــور 
ــرژی می گــردد. چشــمگیری باعــث کیفیــت شستشــو، ســرعت شستشــو و کاهــش مصــرف ان

سیستم اسپری آب و مواد شوینده

Jet Wash System تکنولوژی
اسپری محلول شوینده
Jet Wash



Washing Machine | WASH IN WASH Series

ظرفیت شستشوی 8 کیلوگرمی  
  A +++ )-60%( رتبه انرژی
موتور پیشرفته دیجیتال اینورتر  
قابلیت افزودن لباس حین شستشو  
  )Jet Wash( سیستم اسپری محلول شوینده
آبکشی شرعی به منظور تطهیر کامل لباس ها  
  )Diamond Drum( درام نسل جدید الماسه
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی  
راهنمای فارسی برنامه ها  

صفحه نمایش LED، همراه با دکمه های لمسی  
شستشوی سریع در 14 دقیقه  
سیستم شروع شستشو با تاخیر  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
سیستم ایمنی قفل کودک  
حداکثر دور خشک کن 1400 دور در دقیقه  
124 ماه ضمانت موتور دیجیتال اینورتر  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  

63 cm59.5 cm

موتورهــای دیجیتــال اینورتــر بــه دلیــل قابلیــت برنامه ریزی، ســرعت 
چرخــش را بــا توجــه بــه نــوع و میــزان لبــاس مشــخص می کننــد کــه 

نهایتــا منجــر بــه کاهــش صــدا و میــزان مصــرف انــرژی می گــردد.

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

خانواده هــای  دغدغه هــای  از  یـکـی  همــواره  لباس هــا  شــرعی  آبکشــی 
ـی اســت. بــا ایــن ویژـگـی منحصربه فــرد، کــه در برـخـی مدل هــای  ایراـن
ــر پاکیزگــی لباس هــا،  ماشــین لباسشــویی اســنوا فراهــم شــده، عــاوه ب
ــان خواهیــد یافــت. از تطهیــر آن هــا طبــق موازیــن اســامی نیــز اطمین

آبکشی شرعی

Islamic Rinse

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

اضافه کردن لباس هنگام شستشو
Wash In Wash

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش لمسی
Touch Screen

شستشو با تاخیر
Delay Start

شستشوی سریع
Quick Wash

فناوری نانو سیلور
Nano Silver

SWM-84616SWM-84617
نقره ای درب کاوردار سفید درب کاوردار 



Washing Machine | Harmony Slim Series

85
 c

m

57 cm59.5 cm

طراحــی منحصــر بــه فــرد درام هگــزا موجــب افزایــش ســطح تمــاس لبــاس  بــا 
مــواد شــوینده شــده کــه در نهایــت کیفیــت شستشــو را افزایــش می دهــد. 
همچنیــن در طــی فراینــد شستشــو، از الیــاف لبــاس بــه طــور کامــل محافظــت 

میکنــد.

درام نسل جدید هگزا

Hexa Drum

بخــار بــه دلیــل دارا بــودن گرمــای زیــاد، بــدون آســیب زدن بــه تــار و پــود لبــاس، 
باکتری هــای آلــرژی زا را از میــان بــرده و بــا نفــوذ بــه بافــت لبــاس، آن را نرم تــر 

و اتو کشــی را آســان تر می کنــد.

فناوری شستشو با بخار

Magic Steam

شستشوی سریع
Quick Wash

شستشو با تاخیر
Delay Start

شستشو با بخار
Magic Steam

شستشوی اقتصادی
Eco Mode

ولوم انتخاب برنامه ها
Course Indicator

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

SWM-71136

SWM-71137

سفید - درب کاور دار :

نقره ای - درب کاوردار :

درام هگزا
Hexa Drum

 شستشوی 7 کیلوگرمی  
  A+++ رتبه انرژی
فناوری شستشو با بخار  
  )Hexa Drum( درام جدید طرح هگزا
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی   
  LED صفحه نمایش
شستشوی سریع در 15 دقیقه  
سیستم شروع شستشو با تاخیر  
درب جدید کاوردار  
راهنمای فارسی برنامه ها  

حداکثر دور خشک کن 1000دور در دقیقه  
  )bodyguard( بدنه ضد لرزش طرح بادیگارد
شستشوی ترکیبی  
پیش شستشو و آبکشی اضافه  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
امکان تنظیم جاپودری جهت استفاده از پودر و یا مایع شوینده  
سیستم ایمنی قفل کودک  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  



 شستشوی 8 کیلوگرمی  
  A+++)-49%( رتبه انرژی
حداکثر دور خشک کن 1200 دور در دقیقه  
فناوری شستشو با بخار  
  )Diamond Drum( درام نسل جدید الماسه
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی   
  LED صفحه نمایش
شستشوی سریع در 15 دقیقه  
سیستم شروع شستشو با تاخیر  
شستشوی ترکیبی  
قابلیت ذخیره تنظیمات دلخواه  

 شستشوی 8 کیلوگرمی  
  A+++ رتبه انرژی
حداکثر دور خشک کن 1200 دور در دقیقه  
فناوری شستشو با بخار  
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی   
  LED صفحه نمایش
شستشوی سریع در 15 دقیقه  
سیستم شروع شستشو با تاخیر  
  )Diamond Drum( درام نسل جدید الماسه
شست و شوی ترکیبی  

پیش شستشو و آبکشی اضافه  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
امکان تنظیم جاپودری جهت استفاده از پودر و یا مایع شوینده  
سیستم ایمنی قفل کودک  
راهنمای فارسی برنامه ها  
موتور پیشرفته دیجیتال اینورتر  
درب جدید کاوردار  
124 ماه ضمانت موتور دیجیتال اینورتر  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  

پیش شست و شو و آبکشی اضافه  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
امکان تنظیم جاپودری جهت استفاده از پودر و یا مایع شوینده  
سیستم ایمنی قفل کودک  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  
راهنمای فارسی برنامه ها  
درب جدید کاوردار  

85
 c

m

85
 c

m

60 cm

60 cm

59.5 cm

59.5 cm

شستشوی سریع
Quick Wash

شستشوی سریع
Quick Wash

شستشو با تاخیر
Delay Start

شستشو با تاخیر
Delay Start

شستشو با بخار
Magic Steam

شستشو با بخار
Magic Steam

شستشوی اقتصادی
Eco Mode

شستشوی اقتصادی
Eco Mode

درام الماسه
Diamond Drum

ولوم انتخاب برنامه ها
Course Indicator

ولوم انتخاب برنامه ها
Course Indicator

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

اتو کشی آسان
Easy Ironing

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

SWM-82306

SWM-82307

سفید - درب کاور دار :

نقره ای - درب کاور دار :

DI MOTOR
Digital Inverter Motor

Harmony Series

Harmony Series

1200 RPM Digital Inverter

1200 RPM

8 kg

8 kg

SWM-82226

SWM-82227

سفید - درب کاور دار :

نقره ای - درب کاور دار :

Washing Machine | HARMONY Series



آبکشــی شــرعی لباس هــا همــواره یکــی از دغدغه هــای خانواده هــای ایرانــی 
ــوده اســت. در راســتای رفــع ایــن دغدغــه، ایــن ویژگــی منحصربه فــرد در  ب
ماشــین های لباسشــویی ســری ُاکتــا فراهــم شــده کــه عــاوه بــر پاکیزگــی 
لباس هــا بــه وســیله ی آب و مــواد شــوینده، بــا ورود و خــروج پیوســته آب 
در مرحلــه ی آبکشــی تطهیــر آن هــا را طبــق موازیــن اســامی نیــز  تضمیــن 

خواهــد کــرد.

آبکشی شرعی

Washing Machine | HARMONY Series

OCTA PLUS Wash In WashOCTA

شستشو با تاخیر
Delay Start

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

فناوری نانو سیلور
Nano Silver

شستشو با تاخیر
Delay Start

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

فناوری نانو سیلور
Nano Silver

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

اضافه کردن لباس هنگام شستشو
Wash In Wash

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش لمسی
Touch Screen

شستشو با تاخیر
Delay Start

شستشوی سریع
Quick Wash

فناوری نانو سیلور
Nano Silver

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter



Washing Machine | OCTA Series

ظرفیت شستشـوی 8 کیلوگرمی  
  A+++ )-%60( رتبه انرژی
موتور پیشرفته دیجیتال اینورتر  
  )Jet Wash( سیستم اسپری محلول شوینده
آبکشی شرعی به منظور تطهیر کامل لباس ها  
   )Diamond Drum( درام نسل جدید الماسه
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی  
راهنمای فارسی برنامه ها  
  LED صفحه نمایش

فناوری شستشو همراه با بخار  
شستشوی سریع در 19 دقیقه  
سیستم شروع شستشو با تاخیر  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
سیستم ایمنی قفل کودک  
124 ماه ضمانت موتور دیجیتال اینورتر  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  

OCTA PLUS Series

SWM-84526 SWM-84527

SWM-94536 SWM-94537

ظرفیت شستشوی 9 کیلوگرمی  
  A+++ )-%60( رتبه انــرژی
موتور پیشرفته دیجیتال اینورتر  
  )Jet Wash( سیستم اسپری محلول شوینده
آبکشی شرعی به منظور تطهیر کامل لباس ها  
  )Diamond Drum( درام نسل جدید الماسه
فناوری نانوسیلور جهت باکتری زدایی  
صفحه نمایش LED، همراه با دکمه های لمسی  
شستشوی سریع در 19 دقیقه  

سیستم شروع شستشو با تاخیر  
اتوکشی آسان با سیستم ضد چروک  
سیستم ایمنی قفل کودک  
فناوری شستشو همراه با بخار  
دارای هیتر سرامیکی  
راهنمای فارسی برنامه ها   
124 ماه ضمانت موتور دیجیتال اینورتر  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات   

شستشو با تاخیر
Delay Start

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

OCTA Series
1400 RPM Digital Inverter

85
 c

m

63 cm59.5 cm

85
 c

m

63 cm59.5 cm

DI MOTOR
Digital Inverter Motor

9 kg

8 kg

شستشو با تاخیر
Delay Start

آبکشی شرعی
Islamic Rinse

اسپری محلول شوینده
Jet Wash

صفحه نمایش ال ای دی
LED Display

فناوری نانو سیلور
Nano Silver

سفید درب کاوردار : نقره ای درب کاوردار :

سفید درب کاوردار : نقره ای درب کاوردار :

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

شستشو با بخار
Magic Steam

شستشو با بخار
Magic Steam

موتور دیجیتال اینورتر
Digital Inverter

DI MOTOR
Digital Inverter Motor



Dishwasher | CLEAN POWER Series

12 ps

SDW-226W
SDW-226S
SDW-226T

ظرفیت شستشو: 12 نفره، 144 پارچه  
  A++ رتبه انرژی
دارای دو طبقه شستشو  
6 برنامه اصلی شستشو  
  LED صفحه نمایش
قابلیت تنظیم ارتفاع سبد باال جهت شستشوی ظروف بزرگ تر  
سبدها با انعطاف پذیری داخلی جهت ایجاد تغییر در چیدمان  
دارای قابلیت شستشوی ميوه و سبزيجات  

دارای برنامه شستشوی سریع )60 دقیقه(  
سیستم شستشوی 3 در 1 جهت استفاده از قرص چندمنظوره  
  )Half Load( دارای قابلیت شستشو با نصف ظرفیت
قابلیت تاخیردرشروع برنامه شستشو از 1 تا 24 ساعت  
سیستم خودکار تشخیص عیوب  
10 سال پشتیبانی فنی و قطعات از زمان نصب  
2 سال ضمانت قطعات  
سیستم کنترل نشتی آب  

12 Place Settings

85
 c

m

60 cm60 cm

12 ps CLEAN POWER Series

)Adjustable upper basket( قابلیت تنظیم ارتفاع سبد دوم

ســبد باالیــی ماشــین ظرفشــویی، دارای قابلیــت تنظیــم ارتفــاع اســت، بنابرایــن می تــوان ارتفــاع قفســه باالیــی را بــه راحتــی 
تــا 5 ســانتیمتر تغییــر داد و فضــای قفســه پاییــن را کــم و زیــاد نمود.بــا ایجــاد فضــای بیشــتر در قفســه پاییــن، می توانیــد 
تمامــی ظــروف بــا هــر شــکل و انــدازه ، از قابلمه هــای بلنــد گرفتــه تــا دیس هــای پهــن و بشــقاب های بــزرگ را در ایــن قســمت 

جــای دهیــد.

)Quick Wash in 60 Min( برنامه شستشوی سریع 60 دقیقه
برنامــه شستشــوی ســریع  ماشــین ظرفشــویی اســنوا بــه شــما اجــازه 

می دهــد تــا ظرف هــا را تنهــا در 60 دقیقــه تمیــز و خشــک نماییــد.
ایــن گزینــه در ظرفشــویی، مناســب بــرای ظرف هــای کمتــــر کثیفـــی اســت 

کــــه بـــــه صــورت روزانـــــــه از آنها استفاده می نمـاییم.

)Half Load Function( قابلیت شستشو با نصف ظرفیت
بــدون نیــاز بــه پــر کــردن کامــل دســتگاه، می توانیــد از امــکان شستشــو 
بــا نصــف ظرفیــت اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت شــما قــادر 
خواهیــد بــود ظــروف را در ســبد بــاال و یــا ســبد پایین بچینیــد و فقط همان 
ســبد را شستشــو دهیــد؛ بنابرایــن عــاوه بــر صرفه جویــی در مصــرف آب و 

انــرژی، الزم نیســت تــا پــر شــدن کامــل ظرفشــویی منتظــر بمانیــد.

استیل :
نقره ای :
سفید :



Washing Machine

طراحی و برخی از مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

عالمت * نشان دهنده رنگ محصول از صفر تا 8 میباشد.

سری محصول

کد مدل

تصویر 

ظرفیت شستشو 

 گرید انرژی

حداکثر دور خشک کن
 )دور بر دقیقه(

نوع موتور لباسشویی

برنامه های اصلی 
شستشو

سیستم اسپری آب و مواد 
)Jet Wash( شوینده

شستشو با بخار
)Magic Steam(

شستشوی سریع
)Quick Wash(

نانوسیلور

عیب یاب خودکار

آبکشی شرعی

شستشوی لباس کودک
)Baby Care( 

نوع صفحه نمایش

نوع درب

رنگ

عرض -عمق- ارتفاع 
)میلیمتر(

جدول مقایسه ای مشخصات ماشین های لباسشویی اسنوا

7 کیلوگرم8 کیلوگرم8 کیلوگرم8 کیلوگرم8 کیلوگرم 9 کیلوگرم

A+++ (-60%)A+++ (-60%)A+++ (-60%)A+++ (-49%)A+++A+++

140014001400120012001000

یونیورسالیونیورسالدیجیتال اینورتردیجیتال اینورتردیجیتال اینورتردیجیتال اینورتر

141414151515

15 دقیقه15 دقیقه15 دقیقه19 دقیقه19 دقیقه14 دقیقه

LED
)دکمه های لمسی(

LED
LEDLEDLEDLED)دکمه های لمسی(

Add Door

سفید-نقره ایسفید-نقره ایسفید-نقره ایسفید-نقره ایسفید-نقره ایسفید-نقره ای

کاور دارکاور دارکاور دارکاور دارکاور دار

595x630x850595x630x850595x630x850595x600x850598x600x850595x570x850

SWM - 8461*

WASH IN WASHOCTA PLUSOCTAHARMONY
DIGITAL INVERTER

HARMONYHARMONY SLIM

SWM - 9453*SWM - 8452*SWM - 8230*SWM - 8222*SWM - 7113*



SN00088

استاندارد کیفیت و ایمنی اروپا

0407
حمایت از حقوق  نشان زرین

مصرف کننده برای دهمین سال متوالی
تنــدیس زریــــن برنـــد محــبوب 
ایرانی برای هفتمین سال متوالی

برای دریافت نسخه دیجیتال 
کاتالوگ، کد باال را اسکن کنید.


