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Kupujemy zmywarkę
Kupując nowe meble kuchenne, wielu z nas często decyduje sie również na zmywarkę. Dla jednych będzie to dopiero „ta pierwsza”, dla innych kolejna już w użytkowaniu. Jeśli do tej pory
ktoś zmywał ręcznie pod bieżącą wodą, to przejście na zmywanie w zmywarce będzie bardzo miłym i pozytywnym zaskoczeniem.
Przede wszystkim okaże się, że oszczędzamy sporo czasu. Po drugie znacznie
wzrośnie oszczędność zużytej wody i odprowadzonych
ścieków. Koszty energii elektrycznej również nie wzrosną
nam w jakiś drastyczny sposób. Najnowsze zmywarki
z klasą energetyczną A++ zużywają naprawdę niewielką
ilość prądu.
– Klienci, którzy mają już
doświadczenie w użytkowaniu zmywarek, będą baczniejszą uwagę zwracać na detale
– twierdzi Andrzej Tomasiak,
szef jednego ze studiów mebli kuchennych w Olsztynie.
– I tak naprawdę nie chodzi
im tylko o to, żeby zmywarka zużywała 8 zamiast 10 litrów wody podczas jednego
cyklu mycia naczyń. Chcemy,
aby nasze nowe urządzenie
było cichsze, szyb-
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sze, pojemniejsze, ekonomiczniejsze i bardziej ekologiczne
– dodaje Andrzej Tomasiak.
Inżynierowie wiodących
producentów stale pracują
nad udoskonalaniem oferowanych produktów. Najnowsze modele zmywarek zostały
wyposażone w systemy, które
skutecznie dbają o optymalne
warunki zmywania oraz zapewniają najwyższą efektywność i wygodę użytkowania.
Na co więc zwrócić uwagę,
wybierając dobrą zmywarkę?
– Zużycie prądu powinno
być niewielkie, np. 0,67 kWh
na jeden cykl mycia (program
ECO). Dobrze aby zmywarka
wykorzystywała minerał zeolith, który pochłania ogromne ilości wilgoci podczas procesu suszenia oraz uwalnia
energię cieplną.
– Mycie i suszenie powinno być szybkie. Dzięki innowacyjnej technologii niektóre zmywarki są w
stanie zmy-

wać i suszyć naczynia dwa,
a nawet trzy razy szybciej, zachowując również najlepsze
klasy zmywania i suszenia
AA (dołączamy do długich
programów zmywania).
– Obecność specjalnych
koszy. Dzięki nim wnętrze
zmywarki jest dostosowane
do każdego załadunku; wspomniane kosze mają składane półeczki i pomocne uchwyty, możemy je dostosować do każdego
kształtu i wielkości naczynia.
– System wygodnej regulacji wysokości górnego kosza.
– Asystent dozowania pozwalający na szybkie i skuteczne rozpuszczenie tabletki,
dzięki czemu tabletka już nigdy nie zablokuje się między
naczyniami, a każdy jej składnik rozpuści się w odpowiednim momencie.
– Dobra zmywarka powinna mieć dpowiednie zabezpieczenia, dzięki którym
nawet w przypadku awa-

rii węża doprowadzającego
wodę bądź awarii urządzenia system elektrozaworów
odetnie wodę. U wiodących
REKLAMA

producentów zyskamy aż
dziesięć lat gwarancji na zabezpieczenie wnętrza przed
przerdzewieniem.

Pojemność zmywarki powiększą odpowiednio wyprofilowane drzwi oraz trzeci kosz. Dzięki niemu sztućce
nie będą już narażone na mikropęknięcia i rdzewienie.
Oczywiście dzisiejsze zmywarki mogą być załadowane
tylko w połowie. Dzięki temu
włożymy do mycia dowolnie
małą ilość naczyń, a jednocześnie zużyjemy mniej energii
i wody.
Na koniec jedna uwaga:
czytajmy instrukcję. Pamiętajmy o właściwym ustawieniu zmywarki i używaniu
specjalnej soli. Szczególnie jeżeli używamy tabletek wielofunkcyjnych. Dane o twardości wody znajdziemy na
stronie internetowej wodociągów. Jeżeli ustawimy właściwie twardość wody w zmywarce, to nasze naczynia będą
lśniły. Jeżeli używamy wieloskładnikowych
tabletek
do zmywania, to twardość
wody ustawiamy zgodnie
z instrukcją na 0 .

