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Pralki slim powyżej 50 cm głębokości

Chłodziarki powyżej 85 cm
Kuchenki mikrofalowe bez grilla
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Pralki ładowane
od góry

Zwykle są węższe od
modeli z frontowym
załadunkiem, co w małych
łazienkach lub wnękach jest
sporym atutem.

Chłodziarkozamrażarki
jednodrzwiowe

Fot. Siemens

Tego typu modele
mają często niewielkie
gabaryty, jednak doskonale
sprawdzą się zarówno
w niewielkiej kuchni, akademiku,
jak i na kempingu.

Serwis
informacyjny

Branżowe informacje
z Polski i ze świata.

Pralki ładowane slim
powyżej 50 cm głębokości
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SAMSUNG
Działania CSR

Wspiera projekt
#SamoDZIELNI.
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Amica
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Bądź PrzEKOtem
oszczędzania!

Chłodziarki jednodrzwiowe
powyżej 85 cm
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Standardowe opcje bez
nowoczesnych funkcji wciąż
popularne i cieszące się dużym
zainteresowaniem.
28

Zwizualizowane sieci sklepów
AGD, RTV, IT, media

p

Magazyn
w wersji cyfrowej

Wielozadaniowa pralka
Wydawca:
InfoMarket Sp. z o.o.
ul. Modlińska 199A/31, 03-122 Warszawa
Redaktor naczelny:
Piotr Krakowiak

Zwizualizowane sieci sklepów
elektrycznych i oświetleniowych

Lokalna strona WWW

Studia kuchenne oraz salony
meblowe, projektanci

Globalna strona WWW

Niezależne sklepy
AGD, RTV, IT, media

Wyślij e-mail

Hipermarkety, supermarkety,
dyskonty

Konfekcjonowanie:
ADK Dariusz Krakowiak

Ściągnij plik

Kanał internetowy, sklepy
i witryny poradnikowe

Znak informacyjny:
ISSN: 2719-7484

Wyświetl film

Numer wydania:
Nr 7, lipiec 2022

Firmy przedstawicielskie
i kadra zarządzająca

Akcja, promocja

*Szczegółowy wykaz odbiorców znajduje się na stronie: www.infoprodukt.pl

I

WIĘCEJ NA
infoprodukt.pl

Kuchenki mikrofalowe
z talerzem bez grilla

Struktura dystrybucji magazynu InfoProdukt MDA*
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Zachowały podstawowe
funkcje, ale ich
możliwości coraz częściej
dorównują nowoczesnym
piekarnikom.

Mniejsze od pełnogabarytowych,
ale większe od podblatowych –
dla kogo taka lodówka? Sprawdzamy ofertę producentów! 22

IV Kongres
AGD w Łodzi

Spotkanie czołowych
producentów
i dystrybutorów sprzętu
AGD w Polsce.

Duża pojemność bębna i innowacyjne funkcje przy jednoczesnej oszczędności przestrzeni w łazience.
10

Kuchenki mikrofalowe
z talerzem i grillem
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1. Pranie pozbawione wirusów i bakterii
– UV Hygiene Technology
2. Higienicznie czyste i miękkie ubrania – pranie parowe
ze SteamPower Pro
3. Pranie bez sierści zwierzaków
– Program Pupil
4. Pościele, koce, ubrania pozbawione roztoczy
– Program Antyroztocza
5. Dokładanie nawet dużych ubrań w trakcie prania
– Add+
6. Efektywne krótkie programy i dłuższa żywotność pralki
– silnik LogicDrive 3.0

amica.pl

SteamPower Pro

informacje
BSH

Matthias Metz nowym CEO Grupy BSH
Nowym dyrektorem generalnym i prezesem zarządu wiodącego europejskiego producenta sprzętu AGD będzie Matthias Metz, obecnie członek zarządu ZEISS Group.
Nowe obowiązki w BSH Matthias Metz podejmie 1 października 2022 r.
Nowym dyrektorem generalnym BSH Hausgeräte GmbH z dniem 1 października 2022 będzie
dr Matthias. Metz obejmie stanowisko dyrektora generalnego BSH Hausgeräte GmbH. Na tym
stanowisku będzie odpowiedzialny za globalną
działalność tego producenta sprzętu AGD zatrudniającego ponad 62 000 pracowników i globalnej sieci produkcyjnej obejmującej 40 fabryk na
całym świecie. Metz obecnie kieruje segmentem
rynków konsumenckich w ZEISS Group i wniesie
do BSH wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie działań biznesowych w segmencie
konsumenckim.
– Matthias Metz jest doświadczonym menedżerem i wnosi głębokie zrozumienie dla biznesu konsumenckiego i produktów technologicznych. Cieszymy się, że mianujemy go na stanowisko dyrektora generalnego do zarządu BSH – mówi dr Christian Fischer, wiceprzewodniczący zarządu Robert
Bosch GmbH i przewodniczący rady nadzorczej BSH.
W ZEISS Metz jest członkiem zarządu Carl Zeiss
AG i dyrektorem generalnym segmentu rynków

konsumenckich od 2015 roku, a także odpowiada za firmy sprzedażowe i serwisowe ZEISS w Belgii, Holandii, Afryce Południowej i Ameryce Łacińskiej. Dodatkowo jest także CEO i Prezesem Zarządu Carl Zeiss Vision International GmbH, Aalen.
Przed karierą zawodową w Grupie ZEISS zajmował rozmaite stanowiska kierownicze w innych firmach z branży dóbr konsumpcyjnych i pracował
między innymi w Szanghaju w Chinach. Posiada
doktorat z ekonomii i nauk społecznych. Metz jest
żonaty i ma trzy córki.
– Bardzo się cieszę, że mogę wziąć na siebie odpowiedzialność za BSH. Jestem osobiście przekonany, że sprzęt AGD oraz uzupełniające cyfrowe
rozwiązania i usługi BSH wnoszą istotny wkład
w poprawę jakości życia konsumentów na całym
świecie – mówi Metz.
– Cieszymy się, że możemy powitać Matthiasa
Metza w BSH oraz w Zarządzie i nie możemy się
doczekać wspólnego kształtowania sukcesu naszej firmy w przyszłości – mówi tymczasowy dyrektor generalny i dyrektor finansowy BSH Gerhard Dambach.
Metz przejmie funkcję dyrektora generalnego, którą obecnie pełni tymczasowo dyrektor finansowy
BSH, dr Gerhard Dambach.

Samsung

Wsparcie projektu #SamoDZIELNI
Firma Samsung już po raz trzeci zdecydowała się wesprzeć projekt #SamoDZIELNI,
stworzony przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach inicjatywy firma przekazała uczestnikom tablety oraz zorganizowała im spotkanie z finalistami
programu „Solve for Tomorrow”.

#SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji PFR, który
powstał trzy lata temu. Jego celem jest pomoc młodym
ludziom wychowującym się w pieczy zastępczej w wejściu na rynek pracy i rozpoczęciu życia zawodowego.
W ramach projektu Fundacja PFR przekazuje młodzieży
w wieku od 16 do 19 lat praktyczne porady i wskazówki dotyczące zasad funkcjonowania rynku pracy, a także
umożliwia im rozmowy z ekspertami różnych obszarów
tego rynku – działów kadr, płac, prawnego czy finansów.
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Dotychczas w projekcie wzięło udział
już ponad 80 młodych ludzi. Poza przekazaniem odpowiednich umiejętności i kompetencji bardzo ważne jest
konkretne wyposażenie, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli realizować swoje marzenia. W tym celu każdy uczestnik otrzymuje tzw. bon na
rozwój, czyli pełne sfinansowanie wybranego przez siebie kursu lub szkolenia. Do tego firma Samsung przekazała wszystkim uczestnikom tablety, które są nowoczesnymi narzędziami umożliwiającymi naukę czy rozwój
zainteresowań – także tych zawodowych.
Przy takich projektach niezwykle ważne jest także wsparcie od rówieśników. Dlatego podczas trzeciego zjazdu,
w czerwcu, uczestnicy projektu #SamoDZIELNI spotkali
się z finalistami programu „Solve for Tomorrow”, czyli licealistami i studentami I roku studiów pierwszego stopnia.
Projekt #SamoDZIELNI i program „Solve for Tomorrow”

mają dużo wspólnego – są skierowane do młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych, którzy stoją u progu
dorosłości i wyboru ścieżki zawodowej. Celem obu projektów jest pomoc młodzieży w zdobyciu kompetencji
przyszłości oraz zachęcenie ich do aktywizmu i odkrywania swojego potencjału.
W spotkaniu z podopiecznymi Fundacji PFR uczestniczyły dwa zespoły: zwycięska drużyna z I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, która stworzyła
prototyp innowacyjnej aplikacji „Pathfinders” oraz finalistki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które
przedstawiły aplikację „Safeback”. Pomysły obu zespołów opierały się na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom podczas późnych powrotów do domu. Drużyny przedstawiły swoje rozwiązania i opowiedziały o tym,
jak wyglądała ich praca nad projektem – od burzy mózgów, przez ustalenie grupy docelowej, aż po pogłębioną analizę problemu.
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IV Kongres
AGD
w Łodzi

 Wśród gości IV Kongresu AGD
znalazł się się m.in. Waldemar Buda
– minister rozwoju i technologii.

Branża w dobie kryzysu

Pierwszego dnia wydarzenie poprowadzili Dorota Lombardi – dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora ŁSSE oraz Wojciech Konecki – prezes zarządu związku pracodawców
AGD APPLiA Polska. Z kolei oficjalnego otwarcia dokonali Konrad Pokutycki – prezes zarządu
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
oraz przewodniczący Rady Związku APPLiA Polska i Marek Michalik – prezes zarządu ŁSSE, któ-
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Andrzej Jackiewicz
CEO MediaMarktSaturn
Polska
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“IFA is and remains the most
important platform for new and
innovative electronics products
in the industry.”

Business Mixer

Drugi dzień Kongresu to profesjonalny networking w formule Business
Mixera. Największe firmy z branży AGD spotkały się z podwykonawcami,
start-upami, dostawcami, firmami zajmującymi się recyklingiem. W skrócie są to szybkie rozmowy przy okrągłych stołach, w formule dynamicznych prezentacji. Kongresowe doświadczenie pokazuje, że Business Mixer stwarza idealne warunki do zawiązywania nowych biznesowych kontraktów. Również tegoroczna edycja cieszyła się dużą popularnością i zaowocowała nawiązaniem licznych relacji biznesowych.

Dr. Stefan Müller
CEO

“Especially with a view to this year‘s
Football World Cup, which will be
played at the unusual winter time,
the year-end business in the
consumer electronics sector
promises to be particularly exciting.”
Benedict Kober
Spokesman for the
Management Board

READY, STEADY, SHOW!
 Kongres AGD poprowadzili Dorota Lombardi
– dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi
Inwestora ŁSSE oraz Wojciech Konecki – prezes
zarządu Związku Pracodawców AGD APPLiA Polska.
R

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna już po raz
czwarty gościła reprezentacje czołowych producentów i dystrybutorów sprzętu AGD w Polsce podczas Kongresu AGD. Uregulowana sytuacja pandemiczna pozwoliła również na powrót
do zwyczajowego terminu, czyli końcówki maja.
Produkcja na poziomie 35 mln szt. dużego i małego sprzętu AGD plasuje Polskę na pierwszym
miejscu w UE wśród producentów z tego sektora. Kongres AGD stanowi platformę do wymiany
opinii i dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed
branżą, a tych w obecnej sytuacji na świecie nie

brakuje. Producenci zmagają się przede wszystkim z widmem nadchodzącego kryzysu, a przez
to osłabionym popytem na dobra. Przyczynami
są m.in. wysoka inflacja, rosnące ceny surowców
oraz energii czy braki komponentów do produkcji.
Branża AGD jest bardzo istotnym ogniwem polskiej, a w szczególności łódzkiej gospodarki. ŁSSE
wydała dotychczas firmom z branży AGD blisko
70 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie, a firmy zadeklarowały że zainwestują w strefie ponad 2,5 mld zł. Dzięki temu w ŁSSE powstało ponad 6 tys. miejsc pracy. Na kongresie AGD
pojawiają się reprezentanci najważniejszych graczy na rynku, takich jak BSH, Samsung, Whirlpool, Miele, Amica czy Electrolux. Branżowi giganci
w Polsce posiadają około 35 fabryk. Zatrudniają bezpośrednio prawie 31 tysięcy pracowników,
a pośrednio ponad 100 tysięcy.

W panelu otwarcia prelegenci spojrzeli na sytuację firm szeroko, czyli porozmawiali o makroekonomii. Ostatni rok dostarczył wielu zjawisk wymagających analizy. Dokonali jej prezes PAIH Krzysztof Drynda, Rafał Baniak stojący na czele Pracodawców RP oraz Federico Rosales zarządzający
Whirlpool SA. Dyskusję poprowadziła Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE. Był to kluczowy
dla przedsiębiorców blok dyskusyjny, ponieważ
tematem rozmowy były m.in. strategia działania
w krótkiej i długiej perspektywie, wpływ kryzysu
na biznes i zarządzanie kryzysem, inwestowanie
oraz rozwój gospodarczy.
O dobrej energii Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców AGD APPLiA Polska, porozmawiał z europosłem Adamem Jarubasem i Olafem
Krynickim – dyrektorem komunikacji korporacyjnej w Samsung Electronics w Polsce oraz Grzegorzem Skrzypczakiem – prezesem zarządu ElektroEko. Omówili oni takie zagadnienia jak zrównoważony rozwój, Europejski Zielony Ład, pakiet fit for
55, CBAM czy gospodarka o obiegu zamkniętym.
W pozostałej części dnia przedstawiciele czołowych firm na rynku, nie tylko z branży AGD, wymieniali poglądy o dynamicznie zmieniającym się
rynku pracy. Duże oddziaływanie wywiera na niego konflikt zbrojny na Ukrainie. Szczególnie sytuacja ta odbiła się na firmach, których struktury były oparte w znacznym stopniu na pracownikach ze wschodu Europy. Z kolei wyzwaniem dla
logistyki okazał się czas pandemii, kiedy dziedzi-

na ta borykała się z wieloma problemami. Kwestią problematyczną po
Brexicie okazała się na przykład logistyka na Wyspy. Środowisko to zawsze istotny temat w kontekście branży AGD, która generuje duże ilości
elektrośmieci. Na szczęście kładzie duży nacisk na recykling i doskonalenie procesów produkcji po to, by jak najwięcej części nadawało się do
ponownego użycia. Ostatni blok rozmów, ale za to jeden z najistotniejszych, to sprzedaż, w tym trendy, kierunki, siła e-commerce i pytanie,
czy wyprze on handel tradycyjny. Do tego dochodzą wyzwania transformacji cyfrowej związanej z handlem. O tym wszystkim opowiadali praktycy największych korporacji, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami w tej dziedzinie.

k

Panele tematyczne

 Wydarzenie otworzyli Konrad Pokutycki
– prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o. oraz przewodniczący
Rady Związku APPLiA Polska i Marek Michalik
– prezes zarządu ŁSSE.

e

rzy w paru słowach opowiedzieli o bieżącej sytuacji biznesowej i zarządzaniu ryzykiem. Jak co
roku na Kongresie AGD gościli czołowi reprezentanci branży oraz przedstawiciele władz samorządowych i centralnych. Wśród oficjeli znalazł się m.in. Waldemar Buda – minister rozwoju i technologii. Podkreślał on, że branża AGD
bardzo dobrze radzi sobie pomimo trudności na
świecie, a także że mimo wojny na Ukrainie Polska wciąż jest miejscem, w którym można bezpiecznie inwestować.
– Inwestowanie w Polsce jest nadal tak samo
bezpieczne, jak było dotychczas. Branża AGD cały czas się rozwija i z każdym rokiem liczba osób
w niej zatrudnionych jest większa – powiedział
minister rozwoju i technologii Waldemar Buda
podczas kongresu w Łodzi.

“IFA is one of the
most important
events in the
industry, and a
unique opportunity
to broaden horizons
for both fans of
new technologies
and professionals.”

www.infoprodukt.pl

informacje
Amica

Amica edukuje
– bądź PrzEKOtem
oszczędzania
„Mamy EKOta na punkcie ekologii i oszczędności” – z takim motywem
przewodnim startuje nowa edukacyjna kampania marki Amica, której
celem jest promocja proekologicznych zachowań wśród użytkowników
sprzętu AGD. Kampania będzie skoncentrowana w przestrzeni online,
wykorzystując kanały własne marki w mediach społecznościowych.
Grupa Amica to czołowy europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie ma pełną gamę „inteligentnych” urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających
się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą techniką i nowoczesnym wzornictwem. W portfelu grupy znajdują
się marki Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa
(Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie
zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5
milionów urządzeń rocznie.

Zrównoważony rozwój
i edukacja konsumentów

Marka Amica nie tylko chce produkować zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ale również zamierza
edukować, ponieważ konsument wyedukowany dokona mądrego wyboru w trosce o środowisko naturalne,
cenne zasoby Ziemi, a także dbając przy okazji o swój
portfel w dłuższej perspektywie.
Czy program Eco w zmywarce, trwając długo, rzeczywiście zużywa więcej wody i energii? Kiedy najlepiej włączać zmywarkę? Czy najkorzystniej jest zmywać przy
Małgorzata Fuszpaniak, menadżer ds.
komunikacji kategorii marki Amica

Nasze urządzenia charakteryzują się wszechstronnością,
która pozwala rozwiązać wiele potrzeb użytkownika. Jedną z najbardziej istotnych jest
obecnie kwestia świadomości ekologicznej. Chcemy pokazać funkcje naszych produktów w bardziej przystępny i zabawny sposób, wyróżniając
się stylistyką oraz kolorystyką. Wszystko z przekazem naszego bohatera EKOta, który poprzez
zabawę będzie uczyć naszych klientów, z jakich
funkcji warto korzystać.
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pełnym załadunku? Z takimi faktami i mitami w swojej najnowszej kampanii edukacyjnej chce zmierzyć się
marka Amica. Wykorzystując w dowcipny sposób postać EKOta, producent chce zwrócić uwagę na funkcje
w zmywarkach oraz zachowania proekologiczne, które wymiernie mogą przełożyć się na oszczędności wody i energii. Powyższe działania są kontynuacją trwającej obecnie kampanii produktowej dotyczącej wielozadaniowych zmywarek.

ne oraz krótkie filmiki animowane dotyczące takich
kwestii jak zmywanie ręczne kontra zmywanie przy
pomocy zmywarki, korzyści wynikające z używania
programu Eco czy urządzeń klasy energetycznej B.
Wszystko, aby jeszcze bardziej uczulić konsumentów na kwestie pomocy dla planety, ale również…
własnego portfela.
Warto dodać, że w trosce o środowisko naturalne Amica
zastosowała w swoich zmywarkach szereg rozwiązań,
które pozwalają w naszych czterech kątach oszczędzać
wodę, prąd oraz czas. Wśród nich znajduje się wysoka klasa energetyczna B, mogąca dać w porównaniu
z urządzeniami z klasą F nawet 231 darmowych cykli
zmywania rocznie. Z kolei dzięki zastosowaniu specjalnego zbiornika ReWater, konsument może z kolei oszczędzić nawet 1,5 l wody przy każdym cyklu, co przekłada
się na 500 l wody rocznie!
Zastosowanie programu Eco, cechującego się specjalnymi parametrami, w znaczący sposób przyczynia się
do ograniczenia zużycia wody (o 42 proc.) oraz prądu
(o 40 proc.). Gdy dodamy do tego energooszczędne suszenie naczyń z funkcją OpenDry oraz wskaźnik przybliżonego zużycia wody i prądu dla każdego programu zmywania – EcoBar, otrzymamy duży
pakiet korzyści, który dołoży swoją małą cegiełkę do
polepszenia losu naszej planety.

Wielozadaniowe zmywarki
idą na pierwszy ogień
edukacji

Jest to pierwsza kategoria produktów, w odniesieniu do
których marka Amica zwraca uwagę na kwestie energooszczędności i ekologii. Planowane są już kolejne
odsłony kampanii dotyczące wszystkich oferowanych
kategorii. Wśród nich m.in. pralki – pod kątem prania
ubrań z ekonomicznym użyciem wody i prądu, lodówki – jak przechowywać żywność, aby jej nie marnować,
okapy – jak dbać o czyste powietrze podczas gotowania, a także wykorzystanie ciepła resztkowego w płytach indukcyjnych czy pieczenie w piekarniku na wielu
poziomach jednocześnie.

Jak Amica e
 dukuje
konsumentów?

Przez najbliższe tygodnie w kanałach własnych marki w mediach społecznościowych będą
pojawiać się materiały graficz Zmywanie dzięki funkcjom parowym
to odpowiedź na aktualne potrzeby
konsumentów – zwłaszcza osób
młodych, które dopiero
wkraczają w dorosłość. Do tego
urządzenia są wyposażone w szereg
nowoczesnych systemów
oszczędzających nie tylko energię
i wodę, ale również pieniądze.

Elastyczność
się opłaca!

www.sharphome.eu
nr 7, lipiec 2022

5-drzwiowa chłodziarka SHARP SJ-PX830A-BE (typu French
Door) z regulowaną pojemnością stref chłodzenia i zamrażania
to doskonałe rozwiązanie zarówno dla dużych rodzin, jak i tych
mniejszych, które tylko okazjonalnie potrzebują dodatkowego
miejsca do przechowywania żywności. Całkowita pojemność
netto urządzenia to aż 526 litrów (poj. chłodziarki 362 l, poj.
zamrażarki 164 l). Dzięki systemowi AdaptiZone możemy
zrezygnować z niepotrzebnej przestrzeni redukując pojemność do
zaledwie 172 litrów, co pozwoli nam obniżyć rachunki za energię.
Z kolei zaawansowane technologie chłodzenia AdvancedNoFrost
i Advanced Cooling umożliwiają dłuższe przechowywanie
żywności, zachowując jej świeżość i doskonały smak.

p r a l k i
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Fot. Siemens

Pralki ładowane od frontu
slim powyżej 50 cm
głębokości
nr 7, lipiec 2022

www.infoprodukt.pl
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Fot. Bosch

W ofercie firmy Bosch dostępna jest zaawansowana
technicznie pralka z nowoczesnym systemem AntiStain, który automatycznie i precyzyjnie dostosowuje
parametry prania do rodzaju plamy. Pozwala on uzyskać doskonały efekt czystego prania bez stosowania
dodatkowych odplamiaczy chemicznych.
Rozmaite plamy wymagają indywidualnego podejścia, co dla użytkownika mogłoby być bardzo kłopotliwe. Nowoczesny system AntiStain w nowym mo-

I

p

12 nfo rodukt

delu pralki WGG2540KPL marki Bosch jest odpowiedzią na to codzienne wyzwanie i z łatwością usuwa
nawet najbardziej uporczywe plamy, takie jak zabrudzenia z tłuszczu, trawy, krwi czy czerwonego wina.
W praktyce po wybraniu odpowiedniej opcji przed
rozpoczęciem określonego programu pralka automatycznie dopasuje temperaturę, ruchy bębna i czas
namaczania odpowiednio do danego zabrudzenia.
Model WGG2540KPL wykorzystuje unikalny, opatentowany system VarioDrum, dzięki któremu delikatnie i skutecznie pierze tkaniny każdego rodzaju,
równomiernie rozprowadzając wodę bez rozciągania, marszczenia lub niszczenia ubrań. W zależności od wybranego programu struktura w kształcie
kropli i asymetryczne zabieraki delikatnie obracają pranie do środka, niezależnie od kierunku obrotów. Zapewnia to nie tylko intensywne czyszczenie
silniej zabrudzonej odzieży, ale także szybsze i dokładniejsze pranie całego wsadu. Dostępna jest też
opcja SpeedPerfect, dzięki której większość programów może działać szybciej. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas prania nawet o 65 proc. Pralka jest
stosunkowo cichym modelem. Wykorzystuje wydajny silnik EcoSilence Drive. Jest on o wiele trwalszy niż zwykłe napędy. Świadczy o tym chociażby
to, że producent obejmuje ten podzespół aż 10-letnią gwarancją. Poziom hałasu wytwarzanego podczas wirowania wynosi 75 dB.

Pralki typu slim powyżej 50 cm głębokości to takie urządzenia pralnicze,
których głębokość mieści
się w przedziale od 50
do 59 cm. Ta głębokość
pozwoli zmieścić pralkę ładowaną od frontu w wąską łazienkową
szczelinę, a także pod
blatem czy umywalką.
Mniejsza głębokość nie
ujmuje tym sprzętom
nowoczesnych funkcji.
Pralki typu slim o głębokości powyżej 50 cm,
pomimo mniejszych gabarytów, są GORENJE
w stanie pomieścić w bębnie nieWNEI86BS
mal taki sam wsad jak sprzęt normalnogabarytowy. Dostępne obecnie urządzenia
znacznie ułatwiają codzienne pranie. Innowacyjny
sprzęt jest już nie tylko energooszczędny, solidnie
wykonany, ale też funkcjonalny, a więc wyposażony w różnorodne programy automatyczne dostosowane do różnego typu odzieży – od bawełnianej po buty czy syntetyczne stroje sportowe. Na
rynku pojawia się też coraz więcej „inteligentnych”
sprzętów, które mają wbudowany moduł Wi-Fi, a do tego
współpracują z urządzeniami mobilnymi.
Pozwala to nie tylko na
zdalne sterowanie, ale
również na wygodną
diagnostykę pralki czy
suszarki, bez konieczności zabierania jej do

AMICA
WA1C714BLiSD
nr 7, lipiec 2022

Gdzie sprawdzi się
taki sprzęt?

Pralki automatyczne o mniejszych
niż standardowe wymiarach wybierane są głównie do niewielkich
pomieszczeń. Praktyczne urządzanie łazienki, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym starszej
generacji, rządziło się szczególnymi prawami. Kuchnia nie była łączona z żadnym z pokoi, chyba że
nie miała okna, ale wtedy bardziej
przypominała niewielką wnękę niż
wydzieloną część kuchenną. Z kolei łazienka, nierzadko również połączona z toaletą, musiała pomieścić też umywalkę i wannę, która
była do niedawna standardem. Kabiny prysznicowe
oszczędzają cenną przestrzeń w łazienkach dopiero
od niespełna 15 lat.
Do tego niezbędnego wyposażenia dołączamy również pralkę
automatyczną i może
się okazać, że jedyne
miejsce, gdzie możemy ją postawić, znajduje się pod umywalką. Co w takim wypadku? Do takich właśnie miejsc przeznaczona jest kompak-

SHARP
ES-NFH814AWC-PL

www.infoprodukt.pl

Fot. Sharp

Do skutecznego prania i wirowania, tak w pralkach
normalnogabarytowych, jak i wersjach typu slim,
wydatnie przyczynia się specjalna struktura bębna. Jest
ona często upodabniana do struktury np. plastra miodu,
diamentu czy kropli wody.
towa pralka automatyczna.
Ładowana od frontu i o głębokości mniejszej niż 60 cm
z powodzeniem zmieści się pod umywalką i w łazienkowej zabudowie meblowej.

Praktyczna ładowność
pralek slim

Modele slim o głębokości powyżej 50 cm charakteryzują się zwykle mniejszą pojemnością bębna niż
standardowe konstrukcje, jednak na rynku nie brakuje również pralek o dużym załadunku. Najmniej pojemne urządzenia ładowane od frontu o głębokości mieszczącej się w przedziale od 50 do 59 cm pozwalają
w jednym cyklu uprać ok. 6-kilogramowy załadunek. W wypadku
pralek slim największy wybór jest
właśnie wśród tych modeli, czyli o 6-kilogramowym załadunku,
choć nie brakuje urządzeń, które

BOSCH
WAN282EEPL

zmieszczą nawet 8 kg ubrań.
Pojemność bębna nie powinna być jednak głównym determinantem przy wyborze
sprzętu. Wszystko powinno
zależeć od aktualnych potrzeb użytkownika, a także
liczby domowników korzystających z urządzenia.

Mobilność
kompaktowych
modeli s lim

Wymiary urządzenia to para- LG
metry fizyczne, które w wypad- F6WV910PS2E
ku takich urządzeń jak pralki są
szczególnie istotne przy planowaniu ustawienia
sprzętu w domu lub jego montażu w zabudowie
lub na podbudowie. Ważną kwestią przy tym jest
uwzględnienie, obok wymiarów sprzętu, rozstawu
otworów montażowych.
Masa pralki slim ma znaczenie przede wszystkim
w transporcie, a także podczas zestawiania urządzenia (np. w słupku z suszarką). Jednostką masy pralki

Samsung oferuje funkcję AddWash
Odkąd na rynku pojawiły
się pralki normalnogabarytowe z opatentowanym okienkiem AddWash, klienci przekonali się, że z pozoru proste
rozwiązania są zwykle najbardziej praktyczne. Podążając za sukcesem pralek, na
rynku pojawiły kompaktowe
urządzenia pralnicze o głębokości poniżej 59 cm z drzwiami
o tej konstrukcji. Pozwalają one
na dodawanie rzeczy w trakcie
prania. Wystarczy w jego trakcie
włączyć funkcję pauzy, a drzwi AddWash otworzą się. Nie zabrakło dodatkowych rozwiązań
odpowiedzialnych za idealne rezultaty prania –

funkcji intensywnego usuwania
plam oraz systemu EcoBubble.
Z kolei funkcja Air Wash pozwala na odświeżenie ubrań wyłącznie przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza. Producent wyposażył urządzenia w aplikację Smart
Check do diagnozowania usterek.
Gwarancją wytrzymałości jest zastosowanie silnika Digital Inverter,
na który producent daje 10-letnią
gwarancję. Pranie tkanin jest skuteczne i delikatne za sprawą opływowego kształtu bębna Diamond. Na panelu sterowania zastosowano wyświetlacz
LED. Jednym z przykładowych urządzeń tego typu może być pralka WW80T554DAT .

Infoprodukt

Fot. Samsung

Bosch z systemem AntiStain

Fot. Hisense

Fot. Gorenje

Slim powyżej 50 cm
głębokości, czyli co?

serwisu, co w wypadku dużego AGD nie jest najłatwiejszym zadaniem do wykonania. Zauważalnym trendem
w pralnictwie jest też rosnąca pojemność urządzeń. Mając pojemniejszy sprzęt, będziemy mogli prać rzadziej,
a co za tym idzie, zużyjemy
mniej prądu czy wody. Zaoszczędzi to też czas, który w dzisiejszej epoce jest
niezwykle cennym „towarem”. Choć na rynku wciąż
mamy dostępne pralki ładowane od góry czy nawet konstrukcje wirnikowe (m.in. do zastosowań
turystycznych), to w pralkach niepodzielnie królują konstrukcje wolnostojące ładowane od frontu,
a tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona – warto
wybrać model slim.

Fot. Gorenje

zycji szereg funkcji i automatycznych programów, które dostępne są
w sprzęcie o standardowych wymiarach.
Czym się one charakteryzują i jaką pralkę slim wybrać spośród tych, których
głębokość przekracza 50 cm, ale nie
są normalnogabarytowymi sprzętami? Urządzenia w wersji slim są konstrukcyjnie zbliżone do modeli standardowych. Dodatkowo modele powyżej 50 cm głębokości często wyposażone są w szereg funkcji, które znajdziemy również w sprzęcie o standardowych wymiarach.

Fot. Amica

Głębokość
w przedziale od 50
do 59 cm sprawia, że
pralki te zmieszczą
się w łazienkowej
zabudowie meblowej,
pod umywalką lub
w innym miejscu,
gdzie przestrzeń jest
bardzo ograniczona.

p r a l k i

SIEMENS
WM14N28XPL

ralki typu slim ładowane od frontu oferowane
są w dwóch przedziałach głębokości: poniżej
50 cm oraz od 50 do 59 cm. W poniższym artykule skupimy się na urządzeniach, które znajdują
się w tym drugim przedziale. Zmieszczą się w przestrzeń, w której nie umieścilibyśmy normalnogabarytowej pralki, a do tego będziemy mieli do dyspo-

Fot. Amica

Pralki typu slim na dobre już
wpisały się w projekty niewielkiej
łazienek, małych kuchni,
a także przestrzeni pralniczych
w wydzielonych miejscach
w domu. Oszczędzają
cenną przestrzeń, oferując
w zamian równie nowoczesne
programy i systemy jak pralki
normalnogabarytowe. Co
oferują producenci w przedziale
pralek slim o głębokości między
50 a 59 cm? Sprawdziliśmy!

meru!
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Fot. LG
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są, oczywiście, kilogramy. W wypadku zestawiania
urządzeń należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta. Co ciekawe, pralka slim – mimo
mniejszych gabarytów – nie musi być lżejsza od swojego standardowego odpowiednika. Może to wynikać
m.in. z konieczności zachowania stabilności ustawienia
urządzenia i zmniejszenia poziomu wibracji i hałasu, jaki wytwarzany jest podczas
pracy sprzętu.

Pralka slim marki Amica z funkcją Add+

Wybór
odpowiedniego
miejsca
ustawienia

CONCEPT
PP6507

W wypadku projektowania nowej łazienki
czy suszarni bądź zmiany dotychczasowej
aranżacji należy przemyśleć kilka ważnych aspektów,
aby zainstalowane AGD nie kolidowało z innymi elementami pomieszczenia, żeby np. drzwi pralki otwierały się na odpowiednią, najwygodniejszą z punktu
widzenia użytkownika, stronę.
Wstępem do ustawienia sprzętu powinno być
określenie możliwości przyłączeniowych. Docelowo pralkę należy podłączyć do trzech instalacji.
Jedną z nich jest instalacja elektryczna, dzięki której pralka włącza się i programuje. To proste podłączenie do gniazdka elektrycznego przy pomocy
kabla zasilającego. Ważną kwestią jest to, aby nie
używać żadnych przedłużaczy czy rozgałęziaczy.
Zasada jest taka, że podłączamy pralkę do najbliżej znajdującego się gniazdka elektrycznego. Kolejną instalacją jest stałe podłączenie do instalacji wodnej. Ostatnim z podłączeń jest przyłącze
odpływowe, przez które pralka będzie pozbywała się wody z prania, płukania i wirowania tkanin.

I

Kluczowym aspektem jest określenie, w którym
miejscu ma docelowo stać pralka. W zależności

p
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od wybranego miejsca użytkownik będzie musiał
bowiem przedłużyć elementy rur lub okablowania. To aspekt ważny, bowiem węże z elektrozaworami oraz przewody elektryczne i odpływowe
mają określoną długość (nie należy ich samodzielnie przedłużać). Po ustaleniu i przygotowaniu od-

Pralka slim to niezwykle praktyczny domowy pomocnik. Tego typu sprzęt ma w ofercie m.in. Amica.
Jednym z takich urządzeń jest model WA2C814BKiSVOD. Pralka ma 85 cm wysokości, 59,5 cm
szerokości i 56,5 cm głębokości. Duży wyświetlacz, w jaki została wyposażona, ułatwia odnalezienie i ustawienie odpowiednich funkcji oraz
programów prania. Dostępna jest m.in. regulacja prędkości wirowania, która pozwala w razie
potrzeby zredukować obroty bębna. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne podczas prania
delikatnych materiałów. Dzięki funkcji Add+ możemy wrzucić do bębna ubrania już po rozpoczę-

ciu cyklu prania. Odpowiednia ikona na wyświetlaczu urządzenia informuje użytkownika o tym,
kiedy może to zrobić.
Model WA2C814BKiSVOD wyposażony jest w wygodną funkcję prania wstępnego, która ułatwia
usunięcie nawet trudniejszych zabrudzeń. Urządzenie pozwala na przeprowadzenie dodatkowego płukania, co umożliwia pozbycie się z ubrań
ewentualnych pozostałości środka piorącego,
które mogą powodować np. podrażnienia skóry. Opcja ta jest więc szczególnie przydatna dla
alergików i małych dzieci. Wśród programów automatycznych dostępne są gotowe konfiguracje,
dostosowane m.in. do prania tkanin bawełnianych, syntetycznych czy wełnianych, a także specjalne programy przeznaczone do odzieży sportowej i ciemnych tkanin. Nie zabrakło również szybkiego, 15-minutowego programu. Utrzymanie
pralki w dobrej „kondycji” ułatwia program służący do automatycznego czyszczenia bębna. Pomaga on usuwać szkodliwe grzyby, pleśnie, bakterie i alergeny. Dzięki funkcji ChildLock możemy
w łatwy sposób zabezpieczyć urządzenie przed
przypadkowym wyłączeniem lub zmianą parametrów pracy pralki, np. przez dzieci.

Podłączenie do energii
elektrycznej, wody
i kanalizacji

Ostatnim etapem jest podłączenie pralki do energii
elektrycznej. Pralka powinna być podłączona do
uziemionego gniazdka sieciowego 230 V (16 A)
za pomocą oryginalnego przewodu z uziemioną
wtyczką. Jak wspomnieliśmy, nie należy stosować przedłużaczy. Jeśli producent wyposażył model w specjalne gumki izolująco-zabezpieczające podstawę pralki, warto z nich skorzystać. Nie
tylko stabilizują pralkę, ale i zabezpieczają przed przedostawaniem się pod nią wody, kurzu czy
brudów. Uszczelki tego typu są
do nabycia w wybranych sklepach i serwisach fabrycznych.
Warto też przewidzieć usytuowanie gniazda sieciowego.
Nagminnym błędem jest sytuowanie go na ścianie bocznej
lub za urządzeniami. Ważnymi kwestiami w wypadku praFot. Amica

Fot. LG

Bliskość w
 ażnych
elementów
przyłączeniowych

W zależności od producenta i modelu pralki typu slim nazwy poszczególnych programów i przypisane im parametry są różne. Jeśli poszukujemy konkretnego programu (np. antyalergicznego),
przed zakupem warto sprawdzić,
czy pralka ma tę opcję.

nr 7, lipiec 2022

powiedniego miejsca należy rozwinąć
wąż doprowadzający wodę i przykręcić
go do zaworu. Następnie należy przyłączyć rurę odpływową
do kanalizacji. Przy
montowaniu węża
warto umieścić wlot
do instalacji kanaliCONCEPT zacyjnej na odpowiedniej wysokoPP6308I
ści, tak żeby w razie nieprzewidzianej sytuacji nie wystąpiło ryzyko zalania pomieszczenia. Można także stosować gumowe uszczelki, które minimalizują nieprzyjemny
zapach. W gotowej instalacji możemy także przyłączyć pralkę do baterii zlewozmywakowej zintegrowanym przyłączem, choć należy pamiętać, że tego typu
sposób przyłączenia
uwidacznia prowadzenie rur. Może też
kolidować z innymi
elementami łazienki.
Gdy w pomieszczeniu
nie ma przygotowanego odpływu kanalizacyjnego, warto jest
zmodyfikować syfon
pod zlewem lub umywalką. Każdorazowo
GORENJE należy przestrzegać zaleceń i okreWEI84BDS ślonych odległości oraz wysokości.

SAMSUNG
WW70T552DAT
www.infoprodukt.pl

p r a l k i

Sharp skutecznie usuwa alergeny
re eliminuje pozostałości detergentów, które z kolei mogą negatywnie wpływać na skórę. Co więcej, podczas prania eliminowane z ubrań są również drobnoustroje i mikroorganizmy. Nowoczesną
funkcję docenią również rodzice noworodków, niemowląt i małych dzieci, które zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju podatne są na rozmaite alergeny. Dodatkową dezynfekcję tkanin zapewniają
funkcje parowe, wykorzystujące właściwości pary
wodnej. Funkcje te dodatkowo odświeżają ubrania, a także ułatwiają ich prasowanie. Dopełnieniem funkcjonalności pralki Sharp ES-NFB7141WD-PL jest aż 15 programów automatycznych, elektroniczny wyświetlacz, intuicyjny panel sterowania i cicha praca. Głębokość pralki wynosi 50 cm,
a pojemność wsadu sięga 7 kg.
Pralkę ES-NFB7141WD-PL marki Sharp docenią nie
tylko alergicy, ale również rodzice małych dzieci,
a także wszyscy, którym zależy na skuteczności
prania przy jak najmniejszym wysiłku. Jedną z jej
szczególnych zalet jest funkcja AllergySmart, dzięki
której użytkownik z łatwością pozbędzie się alergenów nawet z najdelikatniejszych tkanin. Program
ten zapewnia niezwykle dokładne płukanie, któlek są ich prawidłowe przyłączenie
do źródeł wody i energii oraz montaż. Dotyczy to wszystkich urządzeń
pralniczych, a nie zawsze jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.

Cicha praca
a sposób montażu
i umiejscowienie

Nie bez znaczenia dla cichej pracy
pralki jest jej odpowiednie ustawienie w pomieszczeniu, w którym ma
pracować. Warto zadbać o właściwe wypoziomowanie urządzenia. Pralka nie powinna dotykać
ściany ani znajdować się bardzo blisko niej, ponieważ podczas wirowania może o nią uderzać,
a tym samym wytwarzać niepożądane dźwięki.
Przydatnym dodatkiem mogą okazać się różnego rodzaju akcesoria antywibracyjne. Mogą to być
specjalne maty lub po prostu podkładki czy nakładki na nóżki pralki – uniwersalne lub dopasowane do sprzętu danego producenta. Tego typu dodatki zapobiegają niepożądanym drganiom urządzenia podczas pracy, poprawiają stabilność ustawienia sprzętu,
a tym samym zapobiegają przesuwaniu się pralki (co może mieć
miejsce zwłaszcza podczas wirowania). Dodatkowo wpływają na
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zmniejszenie poziomu hałasu generowanego przez pralkę.

Bęben pralki t ypu
slim

Pod względem pojemności, nierozerwalnie związanej z gabarytami
urządzenia, pralki slim różnią się od
swoich standardowych odpowiedników. Jednak biorąc pod uwagę jakość czy perforację bębna, nie ma tutaj większej różnicy między modelem slim a standardowym. Jakie są najpopularniejsze konstrukcje bębna w pralkach slim?
W najbardziej zaawansowanych formach upodabnia się go do struktury plastra miodu, diamentu lub
kropli wody. Perforacja bębna, jego odpowiednie ruchy,
ich kierunek i współczynnik
tarcia zapewniają skuteczne dopieranie plam. Mają
także bezpośredni wpływ
na końcowy efekt procesu
prania – w tym ostateczny komfort prasowania. Co
więcej, im lepszy i bardziej
przemyślany bęben, tym
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EWA2S714BKiSV

Infoprodukt

15

meru!
Temat nu

Sterowanie i sposób
obsługi urządzenia

Najbardziej zaawansowaną technicznie opcją, jaka może być dostępna w modelach
typu slim o głębokości powyżej 50 cm, są panele
z wyświetlaczem dotykowym. Wybór funkcji, opcji
czy programu prania odbywa się w tym wypadku
za pomocą dotknięcia odpowiednich ikon ukazujących się bezpośrednio na ekranie wyświetlacza.
Zwykle na panelu sterowania liczba przycisków
(oprócz przycisku włączenia pralki) zostaje zredu-

Fot. Gorenje

większa efektywność i mniejsze zużycie, a więc zniszczenie, tkanin. Dobrej klasy pralka slim w porównaniu
z tą z najniższych rejestrów technicznych może zapewnić nawet dwukrotnie dłuższą trwałość ubrań.

kowana do minimum, ale za to umiejscowiony jest
centralny wyświetlacz, dzięki któremu regulowane są wszelkie parametry pracy urządzenia. Można więc ustawić w sposób dotykowy temperaturę prania, optymalny program, a także regulację
wirowania i inne opcje dodatkowe. Wspomniane
opcje są często ze sobą łączone. Możemy więc spotkać pralkę z wyświetlaczem dotykowym, a jedno-

Gorenje z funkcją jonizacji

Fot. Gorenje

Pralka slim MAW820ION marki Gorenje to urządzenie o szerokości 60 cm i głębokości 54,5 cm.
Wyposażona jest w nowoczesny system IonTech,
który dzięki procesowi jonizacji usuwa do 30
proc. więcej plam w niskich temperaturach. System IonTech wykorzystuje moc naturalnego procesu jonizacji do skuteczniejszego usuwania zanieczyszczeń bez wysokich temperatur i dodatkowych substancji chemicznych. Detergent wydajniej rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu
roztwór czyszczący może równomiernie wniknąć
w pranie. IonTech zapobiega również osadzaniu
się kamienia na grzałce, co przedłuża trwałość
pralki. O długie i sprawne działanie pralki dba
również bezszczotkowy silnik Inwerter PowerDrive, który dodatkowo zapewnia cichą pracę sprzętu. Zwiększona stabilność i zredukowane wibracje zostały osiągnięte dzięki bocznym i dolnym
panelom, powodującym obniżenie poziomu hałasu, nawet przy najwyższych prędkościach wirowania. Warto dodać, że pomimo niewielkich
gabarytów urządzenie wyposażone jest w sze-
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Automatycznie programy
pielęgnacji tkanin

Programy prania dostępne w modelach slim, oczywiście, w obrębie danego producenta i linii wzorniczej, zwykle niewiele różnią się od tych zastosowanych w pralkach o standardowych gabarytach. Są
one dobrane tak, aby ułatwić codzienne użytkowanie sprzętu i wyeliminować
zbędną regulację funkcji
i składowych programu.
Programy automatyczne są
nieocenionym udogodnieniem, oszczędnością czasu, a także energii i detergentów. Wnikliwe badania i obserwacje sprawiły, że dzisiejsze ustawienia fabryczne są doskona- SAMSUNG
le dopasowane do rodzaju WW90TA046AT
tkanin i różnego typu zabrudzeń. Dzięki temu użytkownik nie musi sprawdzać
rekomendowanych temperatur. Wystarczy z panelu sterowania wybrać odpowiednio zdefiniowany
program, a urządzenie automatycznie dobierze
wszelkie parametry. Niektóre modele pozwalają
również na zapisanie w pamięci urządzenia własnych programów prania.

Wybór modelu a prędkość
wirowania

reg praktycznych funkcji, z których jedną jest system DoseAid, pomocny w ustaleniu optymalnej
dawki detergentu niezależnie od wsadu do bębna, dzięki czemu użytkownik może być pewien,
że używa detergentu w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Szybkość wirowania jest
to wartość deklarowana
przez wytwórcę urządzenia jako maksymalna szybkość i skuteczność odsączania wody. Wyrażana
jest w obrotach na minutę. Parametr ten jest
ważny dla dalszego su-

LG
F4WV308S6E
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Ważne czyszczenie
i konserwacja

Czyszczenie pralki warto rozpocząć od umycia filtra,
a zakończyć na przetarciu całej obudowy. Między
jedną a drugą czynnością do wyczyszczenia mamy wnętrze bębna, drzwiczki i gumę uszczelniającą, a także szufladę na detergenty. Wszystkie elementy z łatwością wyczyścimy wilgotną ściereczką nasączoną delikatnym płynem do mycia naczyń, który – jak wiadomo – radzi sobie doskonale z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami. Na koniec
wszystkie myte powierzchnie powinny być wytarte do sucha. Czynność powtarzana cyklicznie zapewni praniu zawsze świeży zapach, a urządzeniu
dłuższy czas prawidłowego działania.
Niezależnie od producenta czy modelu urządzenia
zwróćmy uwagę na prawidłowe czyszczenie i konserwację sprzętu pralniczego. Po zainstalowaniu
urządzenia nie należy zapominać o jego właściwej
eksploatacji. Aby pralka służyła przez długi czas,
a tkaniny były czyste i pachnące, należy przestrzegać kilku prostych, ale ważnych zasad. Nadrzędna z nich jest ta, że tylko stałe i dokładne czyszczenie oraz konserwacja mogą zapewnić komfort
użytkowania i długowieczność urządzeń. Nie jest
niczym odkrywczym, że czystość pralki wpływa
nie tylko na prawidłową eksploatację, ale i higienę, trwałość oraz zapach pranych i suszonych tkanin. Swego rodzaju testem, który przechodzi niemal każdy niestosujący się do powyższych zasad
użytkownik pralki – i do tego w dość krótkim czasie – jest test… zapachów.

Zużycie wody i energii
elektrycznej

Roczne ważone zużycie energii elektrycznej to parametr, który służy do obliczania współczynnika efektywności energetycznej. Pozwala użytkownikowi
ocenić, jak dużo energii pobiera urządzenie, czyli ile
w przybliżeniu wydamy na pracę pralki lub pralkosuszarki. Jednostką zużycia energii są kilowatogodziny na rok – [kWh/rok]. Nie
mniej ważne jest też zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania. Te dane służą do obliczania
rocznego ważonego zużycia energii elektrycznej, a zatem ustalania klasy efektywności energetycznej. Zużycie energii elektrycznej w czasie czuwania wyrażane
jest w watach – [W]. Standardowe
pralki pobierają ok. 0,15 W w trywww.infoprodukt.pl

Automatyczne systemy
do dozowania detergentów coraz częściej
występują jako dodatkowe funkcje również
w pralkach typu slim.
W urządzeniach wyposażonych w standardowe komory są one jasno
oznaczone ikonografiką, która wskazuje pojemniki na płyny do prania i płukania tkanin.
bie wyłączenia i ok.
0,4 W w trybie czuwania.
Roczne zużycie wody
wyrażone jest w litrach
i pozwala wskazać,
ile wody zużyje pralka w normalnych cyklach prania. Sposób
pomiaru rocznego zużycia wody określają
stosowne rozporządzenia. Jest to wartość uśredniona, która w praktyce może znacznie odbiegać
od założeń (używanie innych programów, czasu,
funkcji dodatkowych itp.).

Fot. Gorenje

Specjalna falista konstrukcja obudowy nie tylko zapewnia większą stabilność
oraz niższy poziom wibracji, ale również sprawia, że
urządzenie ciszej pracuje. To sprawia, że nie musimy obawiać się o głośność
pracy sprzętu w godzinach
wieczornych i nocnych.

cześnie kilkoma wskaźnikami diodowymi i pokrętłem
sterowania (np. do wyboru
programów prania).
Jakie jeszcze panele sterowania wykorzystywane są
obecnie w pralkach slim? Często mamy do czynienia ze sterowaniem elektronicznym. Wykorzystywane są panele sterujące wyposażone w pokrętło, za pomocą którego odbywa się wybór niemal
wszystkich opcji i programów oferowanych przez
urządzenie. Innym popularnym rozwiązaniem jest
panel elektroniczny z wyświetlaczem, na którym
prezentowane są wszelkie konfigurowane przez
użytkownika ustawienia sprzętu.

szenia ubrań – im większa prędkość obrotowa, tym
mniejsza wilgotność odwirowanego wsadu. Obecnie produkowane pralki slim w większości wykonują średnio 1000 – 1200 obr./min. W wypadku
modeli w wersji slim, ze względu m.in. na mniejszą pojemność bębna, rzadziej spotyka się modele
wykorzystujące większą prędkość, np. 1400 obr./
min, która jest dostępna w pralkach o standardowych gabarytach (ale jednocześnie pozwalających
na większy załadunek bębna).

Pralki slim – na co zwrócić
uwagę?

Aby wybrać najlepszą pralkę slim spośród wielu modeli
na rynku, należy rozsądnie przeanalizować wszystkie
parametry i dokonać najwłaściwszego względem własnych potrzeb (a nie osiągów sprzętu) wyboru. Decyzję
może ułatwić poznanie takich parametrów jak ładowność, roczne zużycie wody, prędkość wirowania, poziom emitowanego hałasu, moc przyłączeniowa, roczne zużycie energii, a także efektywność energetyczna.
Ładowność pralki określa maksymalną wielkość wsadu
prania, jaką deklaruje producent. Często nazywana jest
także pojemnością znamionową bębna lub maksymalnym
załadunkiem prania. Podawana jest na etykiecie efektywności energetycznej i wyrażana w kilogramach. W pralkach slim ładowność waha się między 4 a nawet 9 kg.
Szybkość wirowania to z kolei wartość deklarowana
przez wytwórcę jako maksymalna szybkość i skuteczność odsączania wody. Wyrażana jest w obrotach na minutę [obr./min]. Pralki
slim w większości wykonują średnio 1000 – 1400 obr./min. Parametr ten ważny jest dla dalszego
suszenia ubrań – im większa prędkość obrotowa, tym mniejsza wilgotność odwirowanego wsadu.
Parametr poziomu emitowanego
hałasu wskazuje na intensywność
odczuwanego hałasu (szumu) wo-
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kół pralki i pralkosuszarki mierzonego w komorze
ciszy. Wartość podawana jest na etykiecie energetycznej i wyrażana w decybelach według charakterystyki czułości ucha
ludzkiego – dB(A). Faktyczna głośność w praktyce znacznie odbiega
od pomiarów deklarowanych ze względu na
różne uwarunkowania.
Moc przyłączeniowa jest
parametrem, który pozwala ocenić, czy aktualna instalacja domowa
zdoła wytrzymać przyłączane obciążenie sumaryczne (np. razem pralki
i suszarki przy włączeniu wszystkich funkcji). SHARP
Decyduje pomiar watoES-NFB8141WD-PL
mierzem w czasie największego poboru mocy. Jednostkami mocy przyłączeniowej są waty [W] lub kilowaty [kW], jako
moc czynna z iloczynu natężenia [A] i napięcia [V]
energii elektrycznej.
Kolejnym ważnym parametrem, który powinien mieć
wpływ na wybór pralki slim, jest jej efektywność
energetyczna. Jest to bardzo ważny parametr dla
ustalenia klasy efektywności energetycznej uwidacznianej na etykiecie. Wartość ważonego rocznego zużycia energii przez dany typ pralki lub pralkosuszarki odniesionego do obliczonego standardowego zużycia energii podaje się w procentach
[%]. Dzięki tej wartości producent plasuje model
w danej klasie efektywności energetycznej, którą
w wypadku pralek oznacza się od A do G.
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NOWOŚCI
MPM. Chłodziarkozamrażarki MPM-215-KB-39 i MPM-215-KB-38W

Klasyczna konstrukcja i praktyczne funkcje
Modele chłodziarkozamrażarek z dolnym zamrażalnikiem wciąż cieszą
się dużym powodzeniem, a na rynku pojawiają się nowe urządzenia.
Nowymi propozycjami w segmencie urządzeń chłodniczych w ofercie
marki MPM są modele MPM-215-KB-39 oraz MPM-215-KB-38W.
Nowe modele chłodziarkozamrażarek firmy MPM
mają takie same parametry techniczne i wyposażone są w te same funkcje. Różnice wynikają z wybarwienia obudowy – model MPM-215KB-38W jest barwiony na klasyczny, biały kolor, z kolei model MPM-215-KB-39 oferuje kolor inox. Oba wybarwienia są na tyle popularne, że z powodzeniem urządzenia te będą pasowały zarówno do kuchni utrzymanych w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.
Całkowita pojemność chłodziarkozamrażarki,
przy zachowaniu szerokości 55 cm, 150 cm wysokości i 58 cm głębokości, wynosi 207 l. Komora chłodzenia wyposażona jest w 3 szklane półki, 1 duży pojemnik do przechowywania
owoców i warzyw oraz 3 praktyczne balkoniki
na drzwiach. Pojemność przechowywania wynosi 138 l. Z kolei komora zamrażania pomieści 69 l i oferuje przestrzeń do przechowywania w postaci 3 pojemnych wysuwanych szuflad.

Oba urządzenia zostały wyposażone w system automatycznego odszraniania chłodziarki. Komora zamrażania
wymaga ręcznego odszraniania. Zdolność zamrażania wynosi 3,2 kg / 24 h, zdolność
przechowywania około 14 godzin. Funkcjonalność urządzenia dopełniają alarm otwartych drzwi oraz możliwość
zmiany kierunku ich otwierania. Roczne zużycie energii nie powinno być większe niż 256 kWh/rok. Modele
MPM-215-KB-39 i MPM-215KB-38W są wyjątkowo ciche.
Poziom hałasu wytwarzanego podczas pracy nie przekracza 40 dB.

GORENJE. Chłodziarkozamrażarka NRK620EABG4

Nowoczesne funkcje w eleganckiej czerni
Marka Gorenje oferuje nowy model chłodziarkozamrażarki wolnostojącej z praktycznym, dolnym, oddzielnym zamrażalnikiem. Urządzenie NRK620EABG4 oferuje nowoczesne i energooszczędne funkcje, a do tego odznacza
się cichą pracą.
Wolnostojące chłodziarkozamrażarki cieszą
się dużą popularnością wśród użytkowników. Komfort montażu w wielu wypadkach
zapewniają specjalne systemy, które umożliwiają umiejscowienie lodówki tuż przy ścianie lub we wnęce kuchennej, a także swobodną zmianę kierunku otwierania drzwi
z prawej na lewą i odwrotnie. Takim właśnie
urządzeniem jest nowy model chłodziarkozamrażarki Gorenje NRK620EABG4. Urządzenie to jest nie tylko praktyczne, wyposażone w rozmaite, nowoczesne funkcje wspierające odpowiednie przechowywanie produktów spożywczych, ale również ma elegancką, wpisującą się w rozmaite style aranżacyjne konstrukcję. Obudowa lodówki utrzymana jest w ciemnej kolorystyce. Klasyczna,
połyskująca czerń będzie doskonałym uzupełnieniem kuchennej aranżacji, tak jasnej,
jak i ciemnej. Wśród funkcji warto zwrócić
uwagę na system NoFrost Plus, który eliminuje potrzebę rozmrażania nie tylko komory
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chłodzenia, ale również komory zamrażania. Producent zapewnia, że jest to jeden z najlepszych systemów chłodzenia na rynku. W zamrażarce zapobiega zalodzeniu i zaszronieniu, a także gwarantuje małe zużycie energii. W chłodziarce zapewnia
mikroklimat idealny dla świeżej żywności. Cyrkulacja jonizowanego powietrza chroni żywność przed
wysychaniem i pomaga zachować witaminy oraz
minerały. Równomierny obieg suchego zimnego
powietrza zapobiega tworzeniu się lodu w całym
wnętrzu chłodziarkozamrażarki. Kolejnym nowoczesnym udogodnieniem jest „inteligentny” system Multi Air Flow, dzięki któremu zimne powietrze o odpowiedniej wilgotności i temperaturze są
równomiernie rozprowadzane w całym obszarze
chłodzenia – od pojemników na drzwiach po tylne wewnętrzne rogi komory.
Wolnostojąca chłodziarkozamrażarka z dolnym
zamrażalnikiem NRK620EABG4 marki Gorenje będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego,
kto potrzebuje dużo miejsca na przechowywanie żywności. Całkowita pojemność użytkowa
urządzenia wynosi 336 l, z czego komora chłodzenia pomieści 238 l, a zamrażalnik 98 l żywności. Wymiary urządzenia wynoszą odpowiednio: 200,4 cm (wysokość), 59,5 cm (szerokość)
oraz 59 cm (głębokość).
nr 7, lipiec 2022

NOWOŚCI
CONCEPT. Chłodziarkozamrażarki retro LKR-3455

Wciąż pożądany styl retro
Firma Concept wprowadza
nowe modele wolnostojących chłodziarkozamrażarek
w stylu retro. Wnętrza wykończone w stylistyce retro
charakteryzuje ponadczasowość. Tak urządzone kuchnie, mimo wciąż zmieniających się trendów, będą modne nawet po wielu latach.

chłodzenia zainstalowano między innymi szklane półki oraz pojemnik na
warzywa i owoce. Pojemność przechowywania zwiększają dodatkowo półeczki zainstalowane na wewnętrznej
stronie drzwi chłodziarki. Funkcjonalność dopełniają praktyczne oświetlenie energooszczędnymi LED-ami oraz
proste sterowanie przy pomocy ergonomicznego pokrętła. Nowe modele
marki Concept są wyjątkowo ciche.
Poziom hałasu wytwarzanego podczas pracy nie powinien przekraczać
41 dB. Dodatkowo w wypadku braku zasilania lodówka bezpiecznie przechowa produkty wewnątrz obu komór w czasie do 14 godzin. Wymiary chłodziarkozamrażarek wynoszą:
188,3 cm (wysokość), 54,5 cm (szerokość) i 58,5 cm (głębokość). Nowe
modele lodówek zachwycą szczególnie miłośników ponadczasowego stylu retro. Pasują zarówno do kuchni nowoczesnych, jak i utrzymanych w stylu rustykalnym.

Firma Concept oferuje najnowsze
chłodziarkozamrażarki w styku retro
w trzech wersjach kolorystycznych:
czarnej (model LKR-3455bcr), czerwonej (model LKR-3455rdr) oraz beżowej
(model LKR-3455ber). Są to tak zwane lodówki wolnostojące z dolnym,
pojemnym zamrażalnikiem o pojemności 64 l. Temperatura, jaka panuje
w komorze zamrażania, to najczęściej
spotykana wartość, czyli –18 °C. Zdolność zamrażania wynosi natomiast 3
kg / 24 h. Pojemność komory chłodzenia wynosi 186 l. We wnętrzu komory

Powrót do retro

HISENSE. Chłodziarkozamrażarka RB470N4BFD

Dostosuje temperaturę do potrzeb użytkownika
Marka Hisense oferuje nowoczesne, energooszczędne i odznaczające się cichą pracą urządzenia chłodnicze typu dwa w jednym. Mowa tu o chłodziarkozamrażarkach
z oddzielnym, dolnym zamrażalnikiem. Nowy model lodówki RB470N4BFD to nie tylko komfort użytkowania i więcej przestrzeni do przechowywania produktów spożywczych, ale również eleganckie wzornictwo, które wpisuje się w rozmaite kuchenne aranżacje.
Chłodziarkozamrażarka z dolnym zamrażalnikiem marki Hisense to przede wszystkim funkcjonalne urządzenie, które jest niezawodnym
pomocnikiem w dbaniu o świeżą i pełnowartościową żywność. Model RB470N4BFD będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto
potrzebuje dużo miejsca na przechowywanie żywności, a zwłaszcza świeżych produktów, takich jak owoce, warzywa czy nabiał.
Chłodziarkozamrażarka wyposażona została
w specjalną strefę My Fresh Choice, w której użytkownik ma możliwość dostosowania
warunków do indywidualnych potrzeb. Jest
to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi regulacji temperatury. W łatwy sposób można
zmienić domyślną strefę głębokiego mrożenia o temperaturze -13 °C w komorę o temperaturze 0 °C. Strefę My Fresh Choice możemy również przekształcić w chłodziarkę o dodatniej temperaturze – do +3 °C.
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Funkcjonalności przestrzennej dopełniają możliwości techniczne ukryte we wnętrzu sprzętu. Jednym z nich jest system NoFrost, który eliminuje
potrzebę rozmrażania, zarówno komory chłodzenia, jak i zamrażania. Równomierny obieg suchego zimnego powietrza zapobiega tworzeniu się lodu w całym wnętrzu chłodziarkozamrażarki.
Chłodziarkozamrażarka RB470N4BFD wyposażona została w praktyczną funkcję otwierania drzwi, która rewolucjonizuje specyfikę
nie tylko montażu, ale również otwierania
lodówek marki Hisense. Jej zaletą jest możliwość usytuowania urządzenia bezpośrednio przy bocznej ścianie lub w ciągu mebli
kuchennych bez konieczności zachowywania odstępów, a swobodny dostęp do szuflad możliwy jest już przy 90-stopniowym
kącie otwarcia drzwi. Co więcej, dla pełnego
komfortu użytkowania, uniwersalne drzwi
można otwierać z prawej lub lewej strony.
Całkowita pojemność użytkowa chłodziarkozamrażarki RB470N4BFD marki Hisense wynosi 361 l, z czego komora chłodzenia pomieści 229 l, a zamrażalnik 106 l żywności. Komora chłodnicza My Fresh Choice pomieści
dodatkowo 26 l.
nr 7, lipiec 2022
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chłodziarki

Chłodziarki
jednodrzwiowe
powyżej 85 cm wysokości
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Fot. Amica

Na co zwrócić szczególną
uwagę?

Wśród czynników decydujących o wyborze lodówki
jednym z najważniejszych jest funkcjonalność urządzenia mierzona pojemnością. Z drugiej strony ta może być różna w zależności od wymagań użytkownika. Warto wziąć również pod uwagę możliwości
przestrzenne kuchni oraz potrzeby domowników w kwestii ilości miejsca potrzebnego
do przechowywania żywności. Producenci oferują urządzenia tradycyjne, mimo że
gabarytowo niewielkie, mają
stosunkowo dużą pojemność
użytkową. Dzieje się to za sprawą pomniejszonych ścianek lodówki, które – co oczywiste
– zwiększają przestrzeń w komorze chłodzenia i mrożenia.
Przechowywanie żywności
w urządzeniach chłodniczych

VESTFROST
VR-FF375-2H0D
www.infoprodukt.pl

Pojemność lodówek
powyżej 85 cm wysokości

Na wstępie warto zaznaczyć, że modele jednodrzwiowe powyżej 85 cm wysokości wcale nie muszą odbiegać pojemnością przechowywania od modeli pełnogabarytowych z oddzielnym górnym lub
dolnym zamrażalnikiem. Co więcej, mogą być również wyposażone w szuflady, tzw. komory, niskich

Fot. Siemens

Wiele jednodrzwiowych lodówek o niewielkich gabarytach
wyposażonych jest
w praktyczną szufladę
do przechowywania
warzyw i owoców.
temperatur, nazywane też zerowymi (ze względu na temperaturę w nich panującą). Temperaturę i wilgotność utrzymują
się na ściśle określonym poziomie, tak aby warunki były idealne do przechowywania delikatnych produktów. W temperaturze biskiej 0 °C warzywa i owoce
zachowują składniki odżywcze, witaminy, delikatny
aromat, idealny wygląd i świeżość nawet do trzech
razy dłużej. I chociaż u wielu producentów dostępne są tzw. komory 0 °C, to uzyskanie dokładnie tej
wartości temperatury nie jest możliwe. Zwykle waha się ona od –2 do nawet 1 °C. Niemniej jednak

Gorenje oferuje naturalny proces jonizacji
Praktyczny model lodówki jednodrzwiowej oferuje marka Gorenje. Wolnostojąca chłodziarka R6191DW wyposażona jest
w nowoczesny system IonAir,
który wytwarza idealny mikroklimat, wykorzystując naturalny
proces jonizacji. W wyniku jonizacji powstaje ozon, który będąc naturalnym pogromcą bakterii, pleśni i nieprzyjemnych woni, pomaga zachować świeżość
produktów żywnościowych. Proces jonizacji niszczy do 95 proc.
szkodliwych mikroorganizmów
i eliminuje niepożądane zapachy wydzielane przez niektóre
produkty, np. cebulę. Innowacyjna technika IonAir wytwarza w chłodziarce mikroklimat
idealny zarówno dla warzyw
przyniesionych prosto z ogrodu, jak i sera pleśniowego, jaj,
tortów czy sałatki z pomidorów.
Chłodziarkę można uzupełnić
o wolnostojącą zamrażarkę szufladową FN6192PX, tworząc

tym samym duży tandem typu side by
side. Zarówno chłodziarka, jak i zamrażarka oferują duże możliwości w zakresie
umiejscowienia. Dzięki funkcji otwierania drzwi obu urządzeń pod kątem prostym wszystkie półki i pojemniki można
całkowicie wyciągnąć. To rozwiązanie jest idealne dla
urządzeń chłodniczych umieszczonych przy ścianie
bokiem lub przylegających do blatu
albo innego urządzenia. Oba urządzenia wyróżnia
elegancka estetyka. Są wykonane
z prawdziwej stali
nierdzewnej i pokryte specjalną powłoką TouchFree
dla estetycznego
i wolnego od śladów dotyku wyglądu.

Infoprodukt

Fot. Gorenje

J

ednodrzwiowe chłodziarki,
pomimo niewielkich gabarytów, sprawdzą się w określonych przestrzeniach, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota.
Do tego odznaczają się praktyczną pojemnością i bogatym wyposażeniem funkcjonalnym.
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze konkretnego modelu jednodrzwiowej
lodówki jest pojemność, z drugiej
strony ważne są też ogólne wymiary, które pomieści przestrzeń
kuchenna użytkownika. Co oferują producenci sprzętu chłodniczego, którego wysokość przeCONCEPT
LS4055WH kracza 85 cm, a zatem takiego,
który nie zmieści się pod kuchennym blatem, ale za to oferuje szereg przydatnych
funkcji? Sprawdziliśmy!

sprowadza się nie tylko
do zapewnienia jej odpowiedniej temperatury i wilgotności. Współczesne modele są wyposażone w całą masę
dodatkowych rozwiązań i funkcji, które nierzadko stanowią ważną
kartę przetargową przy
ich wyborze i w eksploatacji.
Wśród nich znajdziemy zarówno te, które
pozwalają oszczędzić
energię, jak i dbają o zdrowie użytkowników, stan przechowywanych produktów
czy po prostu ułatwiają codzienną obsługę
urządzenia. Z pozoru błahe udogodnienia, takie jak choćby opcja szybkiego schłodzenia
szampana czy jednorazowego, skutecznego
zamrożenia większej ilości produktów, mogą w praktyce okazać się nie tylko ciekawym
dodatkiem, ale i oczekiwaną stale funkcją.

Fot. Miele

Lodówki jednodrzwiowe to
różnorodna, a jednocześnie
funkcjonalna grupa urządzeń.
Tego typu modele mają często
niewielkie gabaryty, jednak
doskonale sprawdzą się zarówno
w niewielkiej kuchni, akademiku,
jak i na kempingu. Lodówka
jednodrzwiowa o wysokości
powyżej 85 cm może być
odpowiedzią na brak miejsca
w kuchni, ale nie ujmuje to jej
funkcjonalności.

Fot. Hisense

chłodziarki
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Jednodrzwiowe chłodziarki powyżej 85 cm wysokości wraz z zamrażarkami o tych samych gabarytach i takim samym wyglądzie w kuchennej
aranżacji mogą stworzyć funkcjonalny zestaw chłodniczy, przypominający konstrukcyjnie dużą lodówkę typu side by side. Co więcej, mogą również stać oddzielnie, tworząc ciekawą aranżację wnętrza.
w tego typu szufladach i tak mamy gwarancję, że warzywa czy
owoce morza mają dobre warunki. Warto pamiętać, że zmiana
temperatury w komorze zerowej
lodówek nie powinna przekraczać 0,5 – 1 °C. Większe wahania mogą zaburzyć proces przechowywania żywności, dlatego
należy wybierać sprawdzone modele chłodziarek, które są w stanie zagwarantować tę stabilność.
AMICA
W
zależności
od producenta komory wyKS15610R
korzystywane rozwiązania mogą przybierać różne nazwy, ale spełniają podobną funkcję.
W kwestii pojemności, ergonomii oraz komfortu korzystania z lodówki duże znaczenie mają zastosowane półki, balkoniki oraz szuflady do przechowywania owoców, warzyw lub mięsa i ryb. Zyskujemy
dzięki nim nie tylko porządek, ale przede wszystkim
więcej miejsca w komorze.

Nowoczesna funkcja jonizacji
Niektóre modele chłodziarek wyposażane są w systemy jonizacji. Proces ten polega w praktyce na odrywaniu elektronów od atomu. Dzięki temu obojętny
atom staje się dodatni, co w środowisku naturalnym przyczynia się do
utrzymania czystości powietrza na
właściwym poziomie. W zamkniętym środowisku, jakim jest komora
chłodzenia, żywność narażona jest
na działanie bakterii i wirusów. Jonizację stosuje się przede wszystkim do uniemożliwienia przeżycia
i rozmnażania się drobnoustrojów. W wyniku jonizacji powstaje ozon, który będąc naturalnym

GORENJE
RB4141ANX
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pogromcą bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, pomaga zachować na dłużej świeżość produktów żywnościowych. Proces jonizacji niszczy do
95 proc. szkodliwych mikroorganizmów i eliminuje niepożądane zapachy wydzielane przez niektóre
produkty, np. cebulę.

Funkcjonalne
czujniki temperatury

Modele niektórych producentów mogą być wyposażone w specjalne czujniki pozwalające na monitorowanie parametrów pracy urządzenia chłodniczego.
Tego typu rozwiązanie znacznie poprawia komfort
użytkowania sprzętu, zwiększa wydajność chłodzenia
i mrożenia, a dodatkowo pozwala utrzymać prawidłowe warunki do przechowywania żywności. Czujniki
bez przerwy kontrolują nawet najmniejsze wahania
temperatury – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
urządzenia. Specjalny układ elektroniczny dostarcza
odpowiednie sygnały do sprężarki czy silnika wentylatora, aby urządzenie mogło jak najszybciej zareagować na zmiany, które mogą nastąpić np. po otwarciu
drzwi. Układ czujników odpowiada również za automatyczną regulację temperatury, a więc nie ma konieczności manualnego jej ustawiania, np. za pomocą dotykowego panelu sterowania.

Wciąż popularne
sterowanie
mechaniczne

Modele lodówek jednodrzwiowych powyżej 85 cm wysokości w większości wyposażone są w sterowanie mechaniczne,
ukryte wewnątrz komory chłodzenia. Jest
to praktyczne pokrętło, które umożliwia
regulację temperatury, z jaką ma pracować urządzenie. Największą zaletą tego
rozwiązania jest łatwość obsługi. Warto
przy tym zaznaczyć, że taki rodzaj sterowania nie oferuje dużych możliwości
w zakresie zarządzania pracą urządze-

nia. Podobnie jest z mechanicznymi przyciskami. Znacznie większe
możliwości oferuje użytkownikowi
sterowanie elektroniczne.

Nowoczesne
sterowanie
elektroniczne

Producenci sprzętu chłodniczego
wyposażają tego typu lodówki w dwa podstawowe rodzaje sterowania elektronicznego: możliwość
obsługi przez przełączniki lub przy pomocy wyświetlacza. W pierwszym rodzaju sterowania przełączniki współpracują ze wskaźnikami diodowymi. Z kolei w drugim wyświetlacz LCD, który najczęściej jest
umieszczony na drzwiach lodówki, pozwala na sterowanie urządzeniem z jego poziomu. Jest to duża
zaleta, ponieważ podczas regulacji
parametrów nie trzeba otwierać lodówki, tym samym nie wpływamy na
temperaturę jej wnętrza, a urządzenie oszczędza energię. Panele sterowania z czytelnymi wyświetlaczami
oferują wiele dodatkowych funkcji,
np. możliwość wygodnej regulacji
temperatury w poszczególnych komorach, włączanie i wyłączanie dostępnych funkcji, a także całą masę
wskaźników, które informują o aktualnym stanie urządzenia. Mogłoby się wydawać, że tego rodzaju
opcje oferują producenci wyłączenie w nowoczesnych i pełnogabarytowych sprzętach chłodniczych,
jednak takich rozwiązań nie bra- SIEMENS
kuje również w jednodrzwiowych KS36VVIEP
chłodziarkach o wysokości przekraczającej 85 cm.

W trosce o środowisko i…
portfel

Domowe urządzenia chłodnicze, i nie tylko, działają bez przerwy. Taka jest ich specyfika działania i tego użytkownik oczekuje od sprzętu. Zatem lodówka
jest jednym z urządzeń, które zużywają
najwięcej energii, co w konsekwencji ma
wpływ nie tylko na środowisko naturalne i zasoby energetyczne, ale również na
domowy budżet. Producenci nieustannie
pracują nad zwiększeniem efektywności
urządzeń chłodniczych w odniesieniu do
ich energooszczędności. Nie dziwi więc
fakt, że kilka razy w roku oferują coraz to
nowsze modele w najwyższych klasach
efektywności energetycznej oraz rozwiązania, które tę energię oszczędzają. Jed-

nym z pierwszych roz- HISENSE
wiązań w tym zakresie
RL481N4BIE
wprowadzonych jako
ważna funkcja lodówki jest tak zwany tryb
wakacyjny. Jak wskazuje sama nazwa, rozwiązanie to przydaje się podczas wyjazdów,
kiedy przez dłuższy czas nie ma nas w domu,
a chłodziarka nie jest używana. Rozwiązanie
przydatne jest również wtedy, kiedy w lodówce jest bardzo mało produktów, a my
nie chcemy urządzenia całkowicie wyłączać. Dzięki niemu możliwe jest zaoszczędzenie energii i przy
okazji zredukowanie powstawania brzydkich zapachów. Wynika to z faktu, że utrzymywana temperatura w zamrażarce jest standardowa, w końcu produkty są w niej przechowywane długoterminowo.
Zwiększa się za to temperatura we wnętrzu chłodziarki, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii.

naturalną wilgoć
i powodować wysychanie.

O pojemności lodówki będą stanowiły również wewnętrze akcesoria, na których przechowywana będzie żywność. Zaliczamy do
nich w szczególności półki. W wielu modelach standardem są metalowe półki żeberkowe, które może nie są najwygodniejsze
w czyszczeniu, jednak zapewniają naprawdę dobry przepływ powietrza, a przy tym nie
zabierają wiele miejsca w komorze chłodzenia. W modelach z chłodzeniem statycznym jest to duża zaleta.
Popularnym rozwiązaniem obecnie są szklane półki.
Mogą być one wykonane ze szkła hartowanego lub
zwykłego. Przewaga tych pierwszych to, oczywiście,
większa wytrzymałość, ale za to wyższa jest także
cena urządzenia. Dużymi zaletami półek szklanych są ich
łatwiejsze czyszczenie i większa stabilność. Dodatkowo po
rozlaniu produktu nie zabrudzi
on całej lodówki. Oprócz tego na szklanych półkach mogą być zastosowane specjalne
bariery na brzegach, które zabezpieczą przed zalaniem całego wnętrza komory chłodzenia. Najbardziej zaawansowane modele wykorzystują rozmaite systemy łatwego demontażu półek, a także regulacji ich
wysokości.
Dodatkowymi akcesoriami są
RAVANSON
pojemniki, w których możemy LKK-120RC
przechowywać owoce i warzywa, a także inne produkty, których przechowywanie wymaga dodatkowego zamknięcia.
Ważnym „powiększeniem” pojemności komory chłodzenia są też balkoniki usytuowane na wewnętrznej stronie
drzwi. Na nich można przechowywać rozmaite słoiczki, butelki, a także drobne produkty spożywcze i jajka.

No Frost s taje się standardem
wyposażenia

Elegancja i funkcjonalność modelu marki Vestfrost
Czy chłodziarka może dbać o jakość przechowywanych w niej produktów, a przy tym być elegancka
i pasować do każdego wystroju? Urządzenie marki Vestfrost to potrafi! Doskonałym tego dowodem
jest model VR-FF375-2H0D. Znajdziemy w nim m.in.

www.infoprodukt.pl

szufladę z regulacją wilgotności, idealną do przechowywania warzyw i owoców. Zastosowany filtr Maxi Fresh redukuje poziom etylenu, który naturalnie
uwalnia się z roślin w procesie dojrzewania, ale negatywnie wpływa na warzywa i owoce, przyspieszając
ich starzenie się. Do dyspozycji użytkownika jest ponadto pięć praktycznych szklanych półek w komorze
chłodzenia i pięć kolejnych na drzwiach. Jedna z półek chłodziarki jest składana (dzięki teleskopowej konstrukcji vShelf). Pozwala to wygodnie zmieścić np. wysoki dzbanek z napojem. Dostępna jest też tzw. komora zero. Jej zadaniem jest utrzymywanie optymalnego poziomu wilgotności oraz temperatury, dzięki
czemu można znacznie dłużej przechowywać świeże produkty bez potrzeby zamrażania czy rozmrażania. Doskonale sprawdzi się w wypadku tych artykułów, które psują się szybko, jak mięso czy ryby. Praktyczną jednodrzwiową chłodziarkę marki Sharp można uzupełnić o opasującą wzorniczo zamrażarkę szufladową. Model VR-FF372-2H0D wyposażony jest
5 pojemnych szuflad i 2 szklane półki. Również na
drzwiach umiejscowione są 2 dodatkowe półeczki.
Oba urządzenia wykończone są w eleganckiej czerni.

FRANKE
FSDR 400 XS E

Szuflady, półki
i balkoniki

W modelach jednodrzwiowych, tak samo jak w najnowocześniejszych sprzętach chłodniczych, jednym z podstawowych rozwiązań jest system No
Frost. Jest to praktyczna odpowiedź
producentów lodówek i zamrażarek
na osadzanie się szronu w chłodziarce
czy zamrażarce. Polega na zapewnieUżytkownik też ma
niu we wnętrzu lodówki stałego ewawpływ na oszczędzanie
kuacyjnego obiegu powietrza. W ten
energii
sposób lodówka pozbywa się wilgoci,
Niezaprzeczalnym źródłem strat energii w sprzęktóra zostaje odparowana poza komorę
cie chłodniczym może być częste otwieranie
chłodzenia lub zamrażania. Ponieważ
drzwi lodówki. Powoduje ono wzrost tempowietrze jest suche, nie ma możliwoperatury w jej wnętrzu. Po zamknięciu drzwi
ści, aby gromadził się lód. Oprócz tego
układ chłodzący urządzenia będzie musiał
dzięki mniejszej wilgotności produkty
tę temperaturę wyrównać, a przecież im
dłużej zachowują świeżość, a te przewięcej czasu to zajmie, tym pobór energii
chowywane w zamrażarce nie przymabędzie większy. Dlatego oszczędniejsze są
rzają do siebie ani do półek. Produkty
modele lodówek z wymuszonym obiegiem
takie jak mięso owoce, warzywa czy
powietrza, które szybciej wyrównują temryby należy jednak przechowywać
peraturę do odpowiedniego
w opakowaniach lub specjalnych strepoziomu. To nie jedyne roz- SHARP
fach (np. w szufladach), ponieważ No
wiązanie producentów sprzę- SJ-LC41CHDIE-EU
Frost może eliminować panującą z nich

SAMSUNG
Bespoke RZ32A7485AP
nr 7, lipiec 2022

tu chłodniczego w tym zakresie. Innym,
równie ważnym jest specjalna funkcja alarmu otwartych drzwi czy alarmu wzrostu
temperatury. Jeśli drzwi lodówki zostawimy
niedomknięte, sygnał dźwiękowy powiadomi nas o tym. W nowoczesnych lodówkach
z funkcjami smart powiadomienie o niedomkniętych drzwiach może być nawet wysłane na urządzenie mobilne. Z kolei alarm
wzrostu temperatury poinformuje użytkownika o nieprawidłowości, np. o awarii termostatu.

Standardowe o
 świetlenie
wnętrza

Modele jednodrzwiowe, mimo niewielkich gabarytów,
mogą mieć wbudowane podświetlenie. Ma ono wpływ
na zużycie energii przez lodówkę. Jako źródło światła stosowane są obecnie diody
lub listwy LED. Mają one dużą sprawność
energetyczną i mogą emitować światło
o bardziej naturalnej barwie. Dodatkowo niewielkie rozmiary diod dają producentom swobodę w aranżacji i umiejscowieniu oświetlenia. Zaletą jest również
trwałość LED-ów, szacowana na dziesiątki tysięcy godzin.
Fot. Vestfrost

Fot. Amica

Fot. Samsung

Fot. Miele

MIELE
KS 28463 D bb

MPM
MPM-200-CJ-19
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NOWOŚCI
AMICA. Suszarka bębnowa ADC82LH

Klasyczna konstrukcja i praktyczne funkcje
Do urządzeń wolnostojących marki Amica, czołowego producenta sprzętów gospodarstwa domowego, dołącza automatyczna suszarka do ubrań ADC82LH. Najnowszy model tego urządzenia wyróżniają przede wszystkim duża pojemność, energooszczędność, a także intuicyjne sterowanie.
Suszarkę do ubrań z pompą ciepła Amica ADC82LH wyróżnia wiele przydatnych parametrów.
Wśród nich są energooszczędność i duża wydajność dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki
pracy z wykorzystaniem pompy ciepła. System
pompy ciepła pozwala na lepszą efektywność
przy niższej temperaturze suszenia. Z kolei niższa temperatura to niższe koszty energii. To również warunki bardziej naturalne i przyjazne dla
suszonej odzieży, dlatego użytkownik może być
pewny, że ubrania są bezpieczne i nie zniszczą
się. Idealną temperaturę suszenia dla poszczególnych typów tkanin zapewnia specjalny system
czujników wilgotności i temperatury DrySensor,
który automatycznie dopasuje warunki do rodzaju i stanu suszonych ubrań. W miarę potrzeb może również skrócić czas programu w trakcie jego
trwania, gdy zajdzie taka konieczność. Sterowanie suszarką Amica ADC82LH odbywa się przy
pomocy czytelnego, dużego wyświetlacza, na

którym intuicyjnie oznaczone są i rozmieszczone ustawienia oraz wszystkie niezbędne funkcje
wraz z odpowiednimi parametrami.
Nowa suszarka marki Amica wyposażona jest
w aż 16 automatycznych programów. Tylko do
bawełny oferowane są 4 możliwości suszenia:
bawełna, bawełna extra suche, bawełna do szafy, bawełna do prasowania. Wśród programów
specjalnych do dyspozycji użytkownika są sport,
mix, koszule, jeans oraz pościel. Z kolei program
delikatny, jak wskazuje jego nazwa, przeznaczony
jest do suszenia delikatnych tkanin. Wśród programów czasowych suszarka oferuje suszenie ciepłe 10 min, zimne 10 min oraz odświeżanie 20
min. Oprócz fabrycznych trybów suszenia mamy
możliwość ustawienia własnego programu, a następnie możemy go dodać do ulubionych. Wymiary suszarki wynoszą odpowiednio: 59,5 (szerokość), 84,5 cm (wysokość), 65 cm (głębokość),
a pojemność wsadu wynosi 8 kg.

LG. Pralka LG Vivace V200 F2WV3S7N3E

Sztuczna inteligencja w kompaktowych wymiarach
Do rodziny sprzętów segmentu pralniczego marki LG dołącza nowy model pralki slim
o pojemności 7 kg. Mowa tu o pralce LG Vivace V200 F2WV3S7N3E. Kompaktowa konstrukcja wyposażona jest w szereg udogodnień i oferuje aż 14 programów automatycznych.
Pralka LG Vivace V200 F2WV3S7N3E została wyposażona w sztuczną inteligencję. Technika AI DD
wykrywa objętość i ciężar wsadu, a czujniki rozpoznają skład
tkanin w bębnie. Automatycznie dobrany program zapewnia optymalną skuteczność prania, oszczędność wody i energii. Gwarantuje też lepszą troskę o ubrania. Pralka wyposażona jest w dwie opcje prania:
normalne i intensywne oraz
dwie opcje płukania: normalne i płukanie+. Oprócz tego,
urządzenie oferuje aż 14 programów automatycznych: bawełna, Eco 40-60, mieszane,
syntetyczne, pościel, higieniczny, ubranka dziecięce, odzież
sportowa, ciche pranie, szybki 14, delikatne, pranie ręczne,
czyszczenie bębna oraz płu-
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kanie i wirowanie. W zakresie dodatkowych opcji
oferowanych przez producenta pralka LG Vivace

V200 F2WV3S7N3E wyposażona jest w praktyczny program prania wstępnego, możliwość zaprogramowania opóźnienia startu, włączenia i wyłączenia sygnału dźwiękowego, a także zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania blokadę rodzicielską. Model LG Vivace V200 F2WV3S7N3E został
wyposażony w czytelny wyświetlacz oraz ergonomiczne pokrętło z metalicznym wykończeniem. Wśród
parametrów technicznych
warto wymienić dużą pojemność, wynoszącą 7 kg,
oraz prędkość wirowania,
która dochodzi do 1200
obr./min, co jest szczególnie
istotne przy tak kompaktowych gabarytach. Wymiary
pralki wynoszą odpowiednio: 60 cm (szerokość), 47,5
cm (głębokość), 85 cm (wysokość). Pralka dzięki swej
konstrukcji z powodzeniem
zmieści się nawet w niewielkiej przestrzeni, a do tego
może zostać praktycznie
zabudowana od góry lub
umiejscowiona pod blatem.
nr 7, lipiec 2022

KUCHENKI

Automatyczne
programy
i funkcje

GORENJE MO20A3X
Moc – jeden
z najważniejszych
parametrów

Kuchenki mikrofalowe wykorzystują różnego typu
panele sterowania – od
prostych mechanicznych
po zaawansowane panele
elektroniczne z mnóstwem
przycisków obsługujących
różnorodne funkcje i rozwiązania techniczne.

Fot. Gorenje

Moc to jeden z ważniejszych parametrów przy wyborze kuchenki mikrofalowej. W zależności od rodzaju produktu i producenta jest ona zróżnicowana.
Przyjmuje się, że im większa moc urządzenia, tym
sprawniej i szybciej kuchenka mikrofalowa podgrzeje lub ugotuje potrawy. Precyzja sterowania w dostępnych obecnie na rynku urządzeniach pozwala

Urządzenia te mogą
mieć grzałki działające jak grill w piekarniku, mogą także
przygotowywać potrawy na parze, rozprowadzać gorące
powietrze przy pomocy termoobiegu
lub smażyć na specjalnym talerzu typu crisp (co jest wyjątkowo praktyczne i warto
zwrócić uwagę na to rozwiązanie przy zakupie).
Ważne są także programy predefiniowane, pozwalające na wybór odpowiedniego typu produktu i przygotowanie
go według ściśle określonych parametrów grzania, tj. czasu, mocy czy
zastosowanej funkcji. Co
ważne, taka konstrukcja
z wieloma dodatkowymi udogodnieniami może doskonale uzupełnić możliwości tradycyjnej
Fot. Sharp

Kuchenki mikrofalowe
z talerzem
bez grilla

Fot. Amica

KUCHENKI

kuchni, a w niektórych gospodarstwach domowych nawet zastąpić piekarnik.

Ważna pojemność
urządzenia

Kuchenka mikrofalowa, nawet ta bez funkcji grilla, może być niezwykle przydatnym urządzeniem na co
dzień. Jej największym atutem jest wielozadaniowość. Utarło się, że sprzęt ten służy wyłącznie do szybkiego
podgrzewania gotowych potraw. Tymczasem różnorodność tego segmentu od lat zadziwia użytkowników.

P

onad 75 lat temu, kiedy wynaleziono i wdrożono do produkcji seryjnej olbrzymią mikrofalową „szafę”, nikt nie przypuszczał,
że tak szybko podbije świat standardowego wyposażenia przestrzeni kuchennej. Dziś jej znacznie mniejsze i bardziej funkcjonalne wersje przyciągają użytkowników zabieganych, ale też ceniących zdrową kuchnię. Obecnie produkowane
wolnostojące kuchenki mikrofalowe to nie tylko
przystępny cenowo sprzęt, ale również bardzo
funkcjonalny, który poza podgrzewaniem potra-

BOSCH HMT75M451
fi również rozmrażać potrawy, gotować wodę,
a nawet piec ciasta. W połączeniu z programami
automatycznymi sprawia to, że przygotowywanie potraw jest proste oraz szybkie.

Właściwie wystarczy ustawić taką mikrofalówkę na kuchennym blacie i podłączyć do zasilania, ponieważ taka wolnostojąca bryła nie wymaga od użytkownika specjalnych warunków
montażowych. Na uwagę zasługuje także funkcjonalność kuchenek mikrofalowych. Współcześnie produkowane urządzenia nie służą już tylko do podgrzewania czy rozmrażania potraw.
Są odpowiedzią na styl życia, jaki prowadzimy
– mamy coraz mniej czasu na przygotowywanie posiłków, a jednocześnie staramy się mieć
zdrową i zbilansowaną dietę.

Dla kogo k uchenka
mikrofalowa?

AMICA AMGF20E1S
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Produkowane obecnie wolnostojące kuchenki
mikrofalowe cieszą się na rynku dużą popularnością. W odróżnieniu od modeli do zabudowy
łatwiej je zainstalować w kuchennym wnętrzu.

CONCEPT L MT4520BC
nr 7, lipiec 2022

na dokładny dobór ustawień do produktu. Dlatego jeśli używamy sprzętu jedynie do podgrzewania czy rozmrażania potraw, wystarczy sprzęt nawet niewielkiej mocy. Jeśli rozmrażamy lub chociażby podgrzewamy produkt, jego krawędzie mogą być po kilkudziesięciu sekundach bardzo mocno
wysuszone, a środek nadal zimny – wówczas należy zmniejszyć moc grzania i wydłużyć nieco czas
działania mikrofal.

Pojemność, obok mocy, jest jednym z podstawowych parametrów, który powinien być brany
pod uwagę podczas wyboru modelu kuchenki mikrofalowej. Należy pamiętać, że pojemność użytkowa jest ściśle powiązana z wielkością (oraz średnicą talerza obrotowego, jeśli taki jest). Standardowe modele wolnostojące spotykane na polskim rynku mają pojemność od 15 do o ok. 30 l. Jeśli nie mamy dużo miejsca na blacie, a przy tym podgrzewamy zazwyczaj jeden talerz, warto zdecydować
się na model mniej pojemny. Jeśli natomiast

SHARP YC-MS01U-S

Samsung oferuje gotowanie na parze

Dzięki opcji gotowania na parze kuchenka mikrofalowa Samsung ME83X-P w kilka chwil przygotuje zdrowe dania. Wystarczy wybrać rodzaj i ilość
składników, które zamierzamy przyrządzić, a kuchenka automatycznie ustali odpowiedni czas
podgrzewania. W Auto Menu znajdują się doskonałe przepisy kulinarne stworzone we współpracy z najlepszymi szefami kuchni na świecie. Wy-

www.infoprodukt.pl

starczy, że wybierzemy jeden z nich, a na ekranie panelu pojawią się szczegółowe instrukcje,
jak przygotować danie. Dzięki funkcji Quick Defrost szybko i równomiernie rozmrozimy produkty
potrzebne do przygotowania posiłku bez konieczności wkładania ich do ciepłej wody i bez ryzyka
utraty ich smaku i właściwości. Funkcja dezodoryzacji wydmuchuje zapachy potraw z wnętrza
mikrofali. Wyeliminowanie aromatu zalegającego w komorze pozwoli błyskawicznie przygotować kolejne dania. Ceramiczna i specjalnie profilowana komora urządzenia dzięki warstwie emaliowanej jest także wyjątkowo odporna na uszkodzenia i znacznie ułatwia czyszczenie wnętrza kuchenki. Tryb Eco, dostępny w kuchence mikrofalowej Samsunga, sprawia, że urządzenie wykorzystuje nawet o 40 proc. mniej energii, gdy pozostaje w trybie czuwania.

MPM MPM-20-KMG-03

Fot. Samsung

Fot. Gorenje

HISENSE H20MOBS3H

chcemy wykorzystywać kuchenkę do gotowania, przyrządzania potraw na parze czy pieczenia, lepiej zdecydować się na urządzenie
większe lub ewentualnie model do zabudowy,
którego komora może mieć pojemność nawet
50 l, a więc niewiele mniejszą niż w niektórych piekarnikach.
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Fot. Amica

KUCHENKI

Fot. Gorenje

Designerskie kuchenki mikrofalowe mogą być nie
tylko funkcjonalne, ale też stanowić jeden z punktów
aranżacyjnych czy ciekawych dodatków stylistycznych
kuchennej przestrzeni.

Fot. Hisense

modele najbardziej zaawansowane. Dzięki specjalnym czujnikom same ustalają masę potrawy
i automatycznie dobierają odpowiedni program.
System ten ogranicza rolę użytkownika praktycznie do włożenia potrawy do mikrofalówki i wyboru programu (gotowanie, podgrzewanie lub
rozmrażanie).

Mikrofala p
 otrzebuje
odpowiednich naczyń
Sterowanie i intuicyjna
obsługa

Ważnym czynnikiem, który różnicuje dostępne na
rynku kuchenki mikrofalowe, jest sposób ich obsługi, a dokładnie rodzaj sterowania. Ten wpływa
głównie na wygodę użytkowania.
Jeśli lubimy mieć nad wszystkim kontrolę, ale nie
szukamy skomplikowanych rozwiązań, wówczas
dobrym wyborem będzie tradycyjna mikrofalówka
ze sterowaniem mechanicznym. Do tej grupy należą modele, w których za pomocą pokrętła użytkownik ustawia moc i czas grzania. Są to urządzenia z reguły najprostsze pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
Innym rozwiązaniem jest sterowanie elektroniczne.
W tego typu modelach na panelu umieszczonym
na froncie kuchenki znajdują się przyciski, zegar,

SAMSUNG ME83M
a w niektórych modelach wyświetlacz LCD. Użytkownik zaznacza rodzaj potrawy (np. ryba lub warzywa), wpisuje wagę i wybiera opcję (podgrzanie lub rozmrażanie), a mikrofalówka sama dobiera moc i czas pracy.
Jeśli potrzebujemy urządzenia, które ułatwi dobór odpowiedniej temperatury, możemy wybrać
kuchenkę ze sterowaniem „inteligentnym”. Są to
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Głównym zadaniem mikrofal jest przenikanie przez
produkt. Aby równomiernie rozprowadzały one ciepło, a nie odbijały się od ścianek naczynia, należy

SHARP YC-PS201AE-S
przede wszystkim stosować akcesoria dołączone
przez producenta. Można jednak używać naczyń
żaroodpornych i wykonanych ze szkła oraz naczyń
wykonanych z tworzywa – o ile producent opakowania zaznaczył, że można go używać w kuchence
mikrofalowej lub opakowanie jest odporne na wysokie temperatury. Zabrania się jednak korzystania z metalowych naczyń i akcesoriów, ponieważ
mogą wywołać nawet pożar. Z tym samym wiąże
się także używanie naczyń z pozłacanymi lub lekko metalowymi elementami. Pozłacana porcelana może stracić swój blask przez to, że złoto może odpryskiwać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
podgrzewać jedzenie w słoikach (bez wieczka) czy
papierowych naczyniach (krótkie podgrzewanie).

AMICA AMMF20M1I
dzenia. Na rynku dostępne są także specjalistyczne
środki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
Komorę należy opróżnić z wszystkich akcesoriów,
w tym talerza obrotowego. Delikatnie nasączoną detergentem ściereczkę przykładamy do ścianek i myjemy wnętrze kolistymi ruchami. Należy pamiętać, żeby woda lub roztwór detergentu nie dostały się do
otworów wentylacyjnych lub grzałek. Rada producencka: jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia, do
komory można włożyć szklankę wody i ustawić grzanie na maksymalną moc przez średnio 2–3 minuty. Po
tym czasie zabrudzenia rozpuszczą się – wystarczy
delikatna sucha ściereczka i gotowe. Jeśli w komorze panuje nieprzyjemny zapach, do szklanki z wodą dodajmy soku z cytryny i grzejmy przez ok. 5 min.
W przypadku wszystkich urządzeń grzewczych,
w tym kuchenek mikrofalowych, ważna jest uszczelka. Tam gromadzą się resztki jedzenia, które jeśli
będą zalegać, zaczną nieprzyjemnie pachnieć. Obligatoryjnie trzeba je czyścić, i to najlepiej jak najczęściej. Na koniec – czyszczenie talerza obrotowego.
Ten etap jest chyba najprzyjemniejszy, ponieważ talerz możemy włożyć do zmywarki lub umyć jak tradycyjne naczynie w zlewozmywaku.

Smaczne potrawy
a czyszczenie sprzętu

Do czyszczenia urządzenia należy używać delikatnych,
miękkich ściereczek i łagodnych środków czyszczących. Podobnie jak w wypadku piekarników nie zaleca się stosować środków żrących lub ścierających,
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urzą-

LG MS2535GIB
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Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych,
Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.
do których uprawniona jest Siemens AG.

Premia za chłodzenie
w rozmiarze XXL.
Kup w okresie od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.
chłodziarko-zamrażarkę marki Siemens objętą
promocją i odbierz premię w wysokości 400 zł.
Odbierz

400
złotych

Pojemność
do

19%*

większa

Szczegóły, modele objęte promocją oraz regulamin promocji na
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Siemens Home Appliances
*W porównaniu ze standardowym modelem
o szerokości 60 cm, np. Siemens KG 39.

