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Ekologiczny poradnik edukacyjny „InfoProdukt Energia”
„InfoProdukt Energia” to magazyn edukacyjny przeznaczony zarówno
dla klientów instytucjonalnych, kanałów dystrybucji, jak i odbiorców
indywidualnych. Głównymi zadaniami poradnika są szeroko pojęta
edukacja ekologiczna oraz podniesienie świadomości konsumenckiej
i kultury technicznej z uwzględnieniem aspektów związanych z racjonalnym wykorzystaniem energii.

POBIERZ
NUMER!

PLIK

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

W praktyce poradnik „InfoProdukt Energia” zawiera szereg informacji, związanych z wytwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem
energii. Kluczową rolę odgrywa przy tym przybliżanie najnowszych
technologii, rozwiązań oraz najlepszej jakości produktów – wysokosprawnych energetycznie i przyjaznych środowisku naturalnemu.

I STACJE ŁADOWANIA NOWOCZESNE, EKOLOGICZNE, BEZPIECZNE

Dostawcy energii – sprawdź najlepsze oferty dla ﬁrm

Systemy inteligentne – jak sterować
oświetleniem

Energia a zdrowie – jak źródła światła LED wpływają na wzrok

Magazyn ma charakter edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem
świadomego zarządzania energią, a także pogłębiania praktycznej
wiedzy z zakresu ekologii czy zużycia energii. Trzon tematyki stanowią
również zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i efektywnego pozyskiwania energii oraz jej oszczędzania – tak w wymiarze
instytucjonalnym, jak i z perspektywy gospodarstw domowych.

ENERGIA
Wystarczy wybrać program i tyle.

Zmywanie
klasy
premium

Fot. Candy

Zmywarki z wyższej
półki wyposażone są
w wiele udogodnień
i funkcji, które wspomagają i poprawiają komfort użytkowania. Mogą na przykład automatycznie dobrać pobór wody czy długość
cyklu dzięki czujnikom
zabrudzenia. Oczywiście, to tylko jeden
z przykładów. Przyjrzymy się zatem ciekawym funkcjom, systemom i rozwiązaniom spotykanym w zmywarkach.

Z ENERGIĄ
ODNAWIALNĄ
ZA PAN BRAT

 Automatyczny dobór parametrów, czyli czujnik zabrudzenia
– rozwiązanie to polega na zastosowaniu czujnika mierzącego przepływ wody. Czujnik zabrudzenia lub
czystości wody (istnieje różnorodne
nazewnictwo) automatycznie dobiera wszelkie parametry, zwłaszcza ilość wody, temperaturę i czas
zmywania. To również komforto-

we rozwiązanie z punktu widzenia
oszczędności. Przykładami mogą
być tu m.in. AutoFlex z rozwiązaniem SensorControl marki Electrolux,
Smart Sensor marki Candy, Sensorlogic marki AEG, AquaSensor marek
Bosch, Siemens i Gaggenau, Aquatest marki Smeg, FuzzyLogic marki Concept, AquaLogic marki Teka,
a także program Auto marki Franke.
 Oświetlenie wnętrze – to nie
tylko stylistyczny detal urządzenia.
To bardzo praktyczna funkcja, która pozwala zobaczyć to, czego „gołym okiem” nie widać. Po otwarciu
drzwi światło zmywarki zapala się

W poradniku nie zabrakło miejsca dla nurtujących problemów technicznych, aspektów prawnych, ekologicznych czy tych, związanych z recyklingiem oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Producenci oferują szerokie spektrum
rozwiązań, które odpowiedzialne są
za efektywne, skuteczne i komfortowe
zmywanie naczyń. Wiele z nich jest
standardem, ale istnieją także rozwiązania
wyjątkowe, nigdzie indziej niespotykane.

Funkcje podstawowe,
czyli jakie?

W poprzednim rozdziale omówiliśmy
ważniejsze programy zmywania. I na-

I

leży odróżnić je od opcji dodatkowych
czy wspomagających zmywanie i obsługę zmywarki. Obecnie do podstawowych funkcji w zmywarkach, spotykanych niemal w każdym modelu, zaliczyć
należy wskaźnik włączenia urządzenia,
wskaźniki programów (różne formy),
braku soli oraz nabłyszczacza. I o ile
mowa o „podstawowych” modelach,
w praktyce potraﬁą one znacznie więcej. Mycie jest skuteczne i nie wymaga
od użytkownika czasochłonnego ustawiania wszelkich funkcji dodatkowych.
Budowa wyświetlacza
LCD LED z warstwą
podświetlenia z kropkami
kwantowymi sd fsdf sdfsd
fsdf sdf sfsdf sdfs sdfsdf
sdfsdf sdfsdf sdfsdf sdf

Fot. Candy

K

stnieje przy tym wiele
opinii. Jedni uważają, że
zmywarka jest tym bardziej funkcjonalna, im
jest prostsza. Inni z kolei twierdzą, że
wszechstronna zmywarka powinna być
wyposażona w szeroki wachlarz możliwości, i to my, użytkownicy, powinniśmy decydować, z jakich opcji oraz
systemów i kiedy korzystamy. Prawda,
jak zawsze, leży pośrodku. Na pewno
warto się wszystkim udogodnieniom
i rozwiązaniom przyjrzeć, aby mieć
świadomość, co może nam się przydać, a co nie.
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i widzimy każdy szczegół w komorze. Dojrzymy, czy sztućce są czyste czy trzeba włączyć cykl mycia
ponownie. Dostrzeżemy także, czy
sama komora zmywarki jest stosunkowo wolna od zabrudzeń. Oświetlenie komory spotykane jest w najbardziej zaawansowanych modelach na rynku. Mowa o funkcji BilliantLight marki Miele, emotionLight marki Siemens, a także w modelach ﬁrm Electrolux, Amica czy
Samsung.
 Mycie strefowe – rozwiązanie
daje możliwość mycia naczyń przy
niepełnym załadunku (np. tylko w górnym koszu). Dzięki niemu możemy
myć naczynia oszczędnie bez obawy,
że zmywarka zużyje tyle samo wody jak przy pełnym załadunku. Rozwiązanie dostępne jest m.in. w modelach marki Amica oraz Whirlpool (Multizone).

 Połowa załadunku – to bardzo
podobne rozwiązanie, które rozpoznaje rodzaj załadunku i dostosowuje do niego zużycie wody oraz
energii elektrycznej. Funkcja dostępna w produktach np. marek Miele,
Bosch (HalfLoad), Whirlpool, Beko,
Samsung oraz Teka.
 Strefa intensywna – rozwiązanie
to polega na zwiększeniu ciśnienia
wody i temperatury zmywania, najczęściej w dolnym koszu. Dzięki tej
funkcji czyszczone najniżej naczydą idekoszu kieliszki –bezpiecznie
myduktach m.in. marek Bosch, Siemens (intensiveZone), AEG (ProZone; ProBoost do zwiększenia ciśnienia wody w całej komorze), Beko (AquaFlex), Candy czy Samsung
(Zone Booster).
 Zmywanie kilkupoziomowe, tzw.
3D – zastosowanie kilku poziomów
mycia pozwala szybciej i skuteczniej
rozprowadzić wodę i skrócić w wielu sytuacjach całkowity czas zmywania. Przykładami mogą być m.in.
systemy Aqua Spray marki Amica,
SatelliteSprayArm i FlexiSpray marki Electrolux, Twist System marki
Gorenje, AquaIntense marki Beko,
ProClean Satellite marki AEG czy
DuoPower marki Bosch.

Z energią i wodą
za pan brat

Oszczędność to bardzo ważny aspekt działania urządzenia (w rozdziale o oszczędzaniu opisaliśmy szczegółowo, jak
zmywać ekonomicznie). Jednak nawyki i zasady stosowania się do „ekoreguł” dadzą połowiczne rezultaty. Równie oszczędnie radzą sobie z tym specjalne systemy. Mowa m.in. o funkcjach,
dzięki którym zmywarka pobiera o połowę mniej wody czy energii elektrycznej.
Warto przyjrzeć się wobec tego takim
rozwiązaniom jak EcoStart marki Miele, które zmywa w najbardziej ekono-

micznych parametrach, program Economy w zmywarkach ﬁrmy Concept, Öko
Plus marki AEG, a także rozwiązaniom
solarnym. Do nich zaliczyć należy funkcje SolarEnergy marki Miele oraz Solar Prepared Thermo ﬁrmy AEG. Dzięki
nim zmywarka wykorzystuje wodę podgrzaną przez energię odnawialną, aby
zmniejszyć zużycie energii nawet o 60
proc. Jeszcze lepszy efekt oszczędzania uzyskamy, jeśli zakupimy urządzenie z funkcją samoczynnego wyłączenia się po cyklu zmywania. Warto też
zwracać uwagę na modele z możliwością przyłączenia do ciepłej wody.

W trosce o zdrowie

Coraz większa liczba zaawansowanych
technicznie zmywarek ma rozwiązania
prozdrowotne (z ang. health care). Zwykle są one stworzone z myślą o małych
dzieciach, przy których wyparzanie butelek czy me sprawdzą w wypadku wyparzania starych, dawno nieużywanych
naczyń czy tych mocno wcześniej za-
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brudzonych lub potrzebujących większej higieny (np. zastawy stołowej po
sezonie zimowym). Warto pamiętać,
że program ten często może być wykorzystany do umycia i wyparzenia samej
zmywarki. Raz na jakiś czas warto go
więc aktywować, o ile oczywiście zmywarka ma taką opcję.

Komfort
otwierania drzwi

Ciekawostką może być także fakt, że
drzwi urządzenia nie muszą otwierać
się jedynie za pomocą uchwytu. Na
rynku są modele z ciekawymi rozwiązaniami, które pozwalają otworzyć drzwi

Budowa wyświetlacza
LCD LED z warstwą
podświetlenia z kropkami
kwantowymi
m.in. dzięki delikatnemu stuknięciu we
front urządzenia (np. Knock2open marki Miele). Podobnie ma się rzecz z zamykaniem ich. Innowacją jest także
otwieranie drzwi zmywarki dotykowo.
Producenci, którzy rezygnują z uchwytów na rzecz spójnej i bardzo jednolitej powierzchni drzwi urządzenia, muszą rozwiązać problem ich otwierania. Gaggenau swego czasu wykorzystało otwieranie i zamykanie dotykowe. Bosch z kolei zapewnia komfortowe ułatwienie otwierania i zamykania
drzwi dzięki rozwiązaniu easyLock. Wystarczy delikatnie docisnąć drzwi, a mechanizm domknie je samoczynnie. Podobnie działa rozwiązanie marki Miele
– ComfortClose.
Fot. Candy

Budowa wyświetlacza
LCD LED z warstwą
podświetlenia z kropkami
kwantowymi sd fsdf sdfsd
fsdf sdf sfsdf sdfs sdfsdf
sdfsdf sdfsdf sdfsdf sdf

Zabezpieczenie szkła
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O najlepszą jakość przekazu dbają fachowi dziennikarze, współpracujący z czołowymi na świecie firmami i markami sektora energetycznego oraz produktów wysokoprzetworzonych. Od lat cechą wyróżniającą spółkę InfoMarket oraz wchodzące w jej skład media jest
przekazywanie i przygotowywanie sprawdzonych informacji.
Wśród wielu wyróżniających się na rynku rozwiązań, które znalazły
się w poradniku „InfoProdukt Energia”, jest ich cyfrowy, multimedialny układ. Czytelnik może nie tylko jednym ruchem przenieść magazyn
do świata wirtualnego (smartfon, tablet) i przeglądać czasopismo on-line, lecz także oglądać za jego pomocą dostosowane do tematyki
poradnika filmy czy prezentacje.
Warto w tym miejscu dodać, że spółka InfoMarket od lat pozostaje
jednym z czołowych w Polsce dostawców treści nie tylko dla sieci handlowych czy producentów, lecz także mediów – w tym prasy, radia,
telewizji, Internetu czy kanału digital signage.
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Ceny modułów reklamowych w przewodniku zakupowym InfoProdukt
235 x 142 mm

Infoprodukt
d o

m a g a z y n u

TYTUŁ

D o d ate k

LOGO
pakiet sponsorski
wydanie STD

d o

m a g a z y n u

66 x 50 mm

TYTUŁ

Infoprodukt

I nfo M a r ket

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

D o d ate k

235 x 142 mm

Infoprodukt

I nfo M a r ket

D o d ate k

d o

m a g a z y n u

TYTUŁ

I nfo M a r ket

LOGO
pakiet sponsorski
wydanie SUB

cena: 25000 zł

cena: 15000 zł

cena: 3500 zł

235 x 320 mm

235 x 320 mm

235 x 320 mm

okładka

IV
okładka

cena: 8000 zł

cena: 11000 zł

235 x 320 mm

235 x 320 mm

235 x 320 mm

3

strona
wewnątrz pisma

cena: 8000 zł

5 7

+ 4 mm na spad

cena: 8500 zł

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

okładka

III

(za moduł)

+ 4 mm na spad

II

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

moduł
+
logotyp

lub

strona
wewnątrz pisma

strona
wewnątrz pisma

cena: 7500 zł

cena: 6000 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT
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Ceny modułów reklamowych w przewodniku zakupowym InfoProdukt

wewnątrz pisma

cena: 4500 zł

P

wewnątrz pisma

rozkładówka – 9000 zł

cena: 4500 zł

cena: 5000 zł

235 x 160 mm

64 x 320 mm

+ 4 mm na spad

117 x 320 mm
+ 4 mm na spad

3/4
pion

+ 4 mm na spad

L

171 x 320 mm
+ 4 mm na spad

235 x 320 mm
+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

235 x 320 mm

1/4
pion

1/2
pion

1/2
poziom

cena: 2500 zł

235 x 80 mm

102 x 140 mm

102 x 72 mm

+ 4 mm na spad

bez spadów

cena: 4000 zł

bez spadów

cena: 4000 zł

1/4
strony
1/4
poziom

cena: 2500 zł

cena: 2500 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

1/8
strony

cena: 1500 zł
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Wymiary i ceny modułów reklamowych w wydaniu On-Line
240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

240 x 325 mm
+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

240 x 325 mm

L

strona wewnątrz
(dowolna)

P

strona

cena: 750 zł

120 x 325 mm

240 x 160 mm

rozkładówka – 1500

cena: 750 zł
175 x 325 mm

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

+ 4 mm na spad

cena: 1500 zł

strona

1/2
pion

1/4
pion

1/2
poziom

cena: 500 zł

63 x 325 mm

240 x 80 mm

105 x 152 mm

Linkowanie film

bez spadów

+ 4 mm na spad

cena: 800 zł

+ 4 mm na spad

cena: 800 zł

Linkowanie prezentacja

Linkowanie strona

lub

cena: 500 zł

cena: 300 zł

Negocjacje mile widziane!

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

cena: 200 zł

