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Kupujemy zmywarkę
do naczyń
Gdy meble w kuchni wymieniamy na nowe lub urządzamy kuchnię od zera w nowym
mieszkaniu, jednocześnie wybieramy też sprzęt AGD. Bardzo przydatnym urządzeniem
jest zmywarka — nie jest, co prawda, tak niezbędna, jak na przykład lodówka,
jednak naprawdę ułatwia życie. Podczas projektowania kuchni warto więc
zaplanować miejsce właśnie na nią.
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iektóre osoby poszukują
nowej
zmywarki, bo stary
model, który mają
w domu, staje się coraz mniej
ekonomiczny i awaryjny —
mówi Andrzej Tomasiak, właściciel salonu mebli kuchennych Atom. — Jest jednak
spora grupa osób, które do tej
pory nie miały zmywarki w
kuchni i zmywały pod bieżącą wodą. Dla nich przejście na
zmywanie w zmywarce będzie
przyjemnym zaskoczeniem.
Nie tylko dlatego, że zaoszczędzi nam czas, ale też dlatego, że szybko zauważymy
spore oszczędności na wodzie. Nie trzeba też obawiać

się wzrostu kosztów energii
elektrycznej. Koszty nie
wzrosną w drastyczny sposób.
Najnowsze zmywarki z klasą
energetyczną A++ zużywają
niewielką ilość prądu.

Szybkie, ciche,
ekonomiczne

Klienci którzy mają już doświadczenie w użytkowaniu
zmywarek, szczególną uwagę
zwracają na detale. I tak naprawdę nie chodzi im tylko o
to, żeby zmywarka zużywała
osiem zamiast dziesięciu litrów wody. Chcemy przede
wszystkim, aby nasze nowe
urządzenie było bardziej ciche, szybsze, pojemniejsze,

ekonomiczniejsze i bardziej
ekologiczne. Inżynierowie
wiodących producentów
nieustannie pracują nad udoskonaleniem sprzętu właśnie w tym zakresie.
Nowoczesne zmywarki swoim wyglądem i funkcjonalnością zupełnie nie przypominają tych urządzeń, które
przed laty trafiły na polski rynek. — Dziś są to wysokiej
klasy urządzenia, pełne dodatkowych funkcji, których
jedynym celem jest zapewnienie nam jak największego
komfortu prac kuchennych —
zapewnia Andrzej Tomasiak.
— Najnowsze modele zmywarek wyposażone zostały w
systemy, które skutecznie
dbają o optymalne warunki
zmywania oraz zapewniają
najwyższą efektywność i wygodę użytkowania.
Są to, między innymi:
— zużycie prądu 0,67 kWh
na jeden cykl mycia (program
ECO) w zmywarkach wykorzystujących zeolith (minerał,
który pochłania ogromne ilości wilgoci podczas procesu
suszenia oraz uwalnia energię
cieplną)
— funkcja VarioSpeed —
dzięki inowacyjnej technologii zmywarka umyje i wysuszy naczynia dwa razy szybciej, a w przypadku Vario
Speed Plus nawet trzy razy
szybciej, zachowując najlepsze klasy zmywania i suszenia
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— kosze VarioSpeed Plus —
wnętrze zmywarki dostosowane do każdego załadunku,
dzięki składanym półeczkom
i specjalnym uchwytom. Kosze możemy dostosować do
każdego kształtu i każdej
wielkości naczynia
— system RackMatic — wygodna regulacja wysokości
górnego kosza
— Asystent Dozowania —
szybkie i skuteczne rozpuszczenie tabletki. Już nigdy tabletka nie zablokuje się między
naczyniami, a każdy składnik
tabletki rozpuści się w odpowiednim momencie.
— AquaStop — nawet w
przypadku awarii na wężu

doprowadzającym wodę bądź
awarii urządzenia system
elektrozaworów odetnie
wodę.
Wiodący producenci zmywarek dają aż 10 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 funkcji HalfLoad załadujemy dowolnie małą ilość
naczyń a jednocześnie zuży-

jemy mniej energii i wody.
I na koniec bardzo ważna
uwaga — czytajmy instrukcje
dołączone do urządzeń. 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 nasze naczynia będą
lśniły i błyszczały. Jeżeli używamy tabletek do zmywania
wieloskładnikowych twardość wody ustawiamy zgodnie z instrukcją na 0. abc
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