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ZMYWARKI
Czysty spokój w Twoim domu
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ZMYWARKI DO NACZYŃ
ZMYWARKI DO NACZYŃ TEKA – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
Smaczny posiłek w miłym towarzystwie zakłóca wizja góry naczyń do zmywania? Teraz to już przeszłość. Pozwól, by zmywarka Teka
wykonała za Ciebie niewdzięczną pracę, a Ty ciesz się wolnym czasem. Nasze zmywarki otrzymały najwyższe oceny we wszystkich
kategoriach energooszczędności. Dzięki temu zmywanie naczyń staje się bardzo ekologiczne.

Aquastop

Wszystkie nasze zmywarki wyposażone są w system
zabezpieczenia przed wyciekiem wody Aquastop.
Zapobiega on ewentualnym szkodom, które mogłaby
spowodować woda wydostająca się z uszkodzonego
węża doprowadzającego lub też wskutek nieszczelności
samego urządzenia. Dzięki temu systemowi nie jest
konieczne zakręcanie dopływu wody przed każdym
wyjściem z domu, a zmywanie można nastawić na
dowolną porę dnia i nocy. Zmywarki Teka to gwarancja
bezpieczeństwa – dzięki specjalnym zabezpieczeniom
zapewnią spokojny sen Tobie i Twoim sąsiadom.

Funkcja „3 w 1” (tabletki)

Po włączeniu tej funkcji, zmywarka automatycznie
blokuje zużycie soli i nabłyszczacza, korzystając
z detergentów zawartych w tabletkach 3 w 1. Pozwala
to w znacznym stopniu zaoszczędzić zużycie innych
środków czyszczących. Funkcja dostępna jest
dla wszystkich programów z wyjątkiem programu
namaczanie.

Funkcja opóźnionego startu

Funkcja opóźnionego startu umożliwia zaprogramowanie
włączenia pracy zmywarki z opóźnieniem:
• od 1 do 24 godzin (DW7 67 FI),
• 3, 6 lub 9 godzin (DW1 605 FI i DW1 455 FI).
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Programy zmywania

Zmywarki do naczyń wyposażono w aż do 9 programów
zmywania. Za każdym razem możesz ustawić inne
zmywania, optymalne dla stopnia zabrudzenia
i wielkości załadunku. W zależności od stopnia
zabrudzenia oraz ilości i rodzaju naczyń, można wybrać
odpowiedni program zmywania, np.:
• szybki – skrócone, 40-minutowe zmywanie lekko
zabrudzonych naczyń nie wymagających suszenia,
• ekonomiczny – pozwalający zaoszczędzić zużycie
wody i energii,
• delikatny – specjalny program do delikatnego szkła
lub do lekko zabrudzonych naczyń.

Ustawienie twardości wody

Minerały zawarte w wodzie mogą osadzać się
na powierzchni naczyń tworząc białe wapienne
zacieki. Aby temu zapobiec, w naszych zmywarkach
zastosowaliśmy 5-stopniowe ustawienie twardości
wody, które w połączeniu z systemem zmiękczania
wody ma za zadanie zapewniać najlepszą jakość
zmywania i chronić naczynia.
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Klasa efektywności energetycznej

Model zmywarki DW1 605 FI posiada klasę
efektywności A++. W trosce o środowisko naturalne
we wszystkich naszych zmywarkach zastosowano
zaawansowane systemy, które minimalizują zużycie
energii oraz wody. Pozostałe modele posiadają klasę
efektywności A.

Regulowana wysokość górnego kosza

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest również
możliwość regulacji wysokości górnego kosza
w zmywarce. W zależności od potrzeb możesz ustawić
kosz na jednym z dwóch możliwych poziomów. Jest to
szczególnie przydatne przy myciu większych naczyń
i garnków.

Nowe przepisy UE dotyczące etykiet energetycznych
wprowadziły zmiany w sposobie klasyfikacji
energetycznej zmywarek. Na nowej Etykiecie
Energetycznej UE znajdują się obecnie 3 dodatkowe
klasy: A+, A++ oraz A+++. Ponadto, wszystkie zmywarki
muszą posiadać klasę efektywności zmywania A,
dlatego też informacja ta została usunięta z nowej
etykiety energetycznej.
Według nowych przepisów wskaźnik rocznego zużycia
wody ustala się na podstawie 280 normalnych cykli
zmywania.
Dodatkowo na etykiecie wprowadzono obowiązkowe
dane:
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Program ½ załadunku

Nie musisz już czekać ze zmywaniem, aż
skompletujesz pełny załadunek zmywarki. Modele
DW7 67 FI oraz DW1 605 FI wyposażone są w program
½ załadunku, dzięki któremu możesz myć częściej
nawet małe ilości naczyń. Bez względu na to jak
załadujesz kosz górny i dolny możesz korzystać z funkcji
½ załadunku. Program automatycznie dostosuje pobór
wody i środków czyszczących do ilości zabrudzonych
naczyń, co w efekcie pozwoli na zmniejszenie zużycia
energii, wody oraz detergentów.
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Zmywarki z zakrytym panelem
MODEL DW7 67 FI
Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD
14 kompletów naczyń
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
program automatyczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

szuflada na sztućce
program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A++A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782150

MODEL DW1 605 FI

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A++A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
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Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782980
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Zmywarki z zakrytym panelem
MODEL DW1 455 FI
Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący
10 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A+A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782990
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