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Definiție: aceste mărfuri satisfac necesități 

specifice activităților din gospodărie.

Pentru ce ne folosesc mărfurile 

electrocasnice?



1. Aparate pentru prelucrarea 

alimentelor:

Prelucrarea 

termincă a 

alimentelor

Prelucrarea

mecanică a 

alimentelor

- vas fierbător,            - grătar,

- plită electrică,         - rotisor,

- cuptor cu microunde,

- prăjitor de pâine,

- mașină electrică de gătit (aragaz).

- râșniță de cafea,

- mixer( cu pahar , cu palete), 

- robot de bucătărie, 

- storcător de fructe.



Vas fierbător

râșniță de cafea

mixer robot de bucătărie



2. Aparate pentru păstrarea la rece

a alimentelor:

- răcitor electric: aparat ce păstrează alimentele la temperaturi

cuprinse între 0 si 10 grade C.,

- frigider electric: aparat tip dulap cu o ușă si două

compatimente,

- frigider cu congelator: aparat tip dulap cu 2 compartimente

independente,

- congelator: aparat care realizează temperaturi de -18 grade C.



răcitor electric

frigider electric

frigider cu congelator



3. Aparate pentru curățarea și întreținerea 

vestimentației:

- Mașină electrică de cusut



Mașină

de 

spălat 

rufe

Fier 

electric 

de 

călcat

După modul de funcționare

După numărul de bazine

După sistemul de încălzire a apei

După destinație

După destinație

După serviciile pe care le execută

- cu agitator;

- cu pulsator;

- cu tambur.

- cu un singur bazin;

- cu două bazine.

- cu încălzire completă;

- cu încălzire de completare;

- fără încălzirea apei.

Pentru: spălat rufe, spălat și stors rufe, stors 

rufe, spalat, stors și uscat rufe.

- de uz caznic;

- de voiaj;

- pentru ateliere;

- cu încălzirea tălpii.

- cu încălzirea și relgarea temperaturii tălpii;

- cu încălzirea , reglarea temperaturii și 

umezirea rufelor.



4. Aparate pentru confort și igienă în 

locuințe:

- Ventilatoare;

- Aparate pentru încălzit în locuințe;

- Climatizare;

- Aspirator de praf;

- Aparate pentru încalzit apa menajeră;



Ventilatoare

Aparate pentru 

încălzit în 

locuințe

Climatizoare

Aspirator de praf

Aparate pentru

încalzit apa

menajeră

Din punct de vedere

constructiv

După modul de funcționare

După modul de producere a 

curentului de aer

După forma constructivă

După modul de colectare a 

prafului

Din punct de vedere

constructiv

- de masă;

- instalate pe ochiurile de geam

- de tavan;

- cu radiație directă;

- cu suflantă de aer cald;

- cu acumulator de căldură;

- cu elice;

- cu turbină;

- orizontale;

- verticale;

- cu colectare pe filtru;

- cu colectare în sacul colector;

- cu încălzire instantanee a apei;

- cu accumulator de căldură;



5. Mașini de spălat vase:

Execută curățirea veselei și a

ustensilelor de bucătărie, prin acționarea

unor jeturi cu emulsie de spălat care

îndepărtează resturile alimentare, precum și

petele de grăsime de pe suprafața vaselor și

a tacâmurilor, se asigură totodată și uscarea

acestora.



Vă mulțumesc!


