
يطراحي صنعتي براي بخش توزيع كننده ي  وزيع ش ب ي بر ي ي ر
                                                   مواد شوينده

ويژگي ها
توزيع ماده شوينده در جلوي سبد فوقاني قرار دارد و  برطبق تصوير، بخش) 1

.استفاده از آن بسيار آسان است
زا) ا ط طراحي صنعتي موجود در بازاربهترين)2
.در اين محصول ماده شوينده درسبد فوقاني قرارنمي گيرد)3

تو ضيحات تكميلي                                    
دو بخش توزيع كننده ي مواد شوينده                                                           وجود

)          بخش داخلي( ولي فقط يك از آن دو قابل استفاده بوسيله ي كاربر مي باشد 
از آغاز چرخه شستشو، ماده شوينده ازبخش درب داخلي به داخل سبد  پس

شود مي ريخته فوقاني ريخته مي شود  فوقاني

طراحي                                                                                                            
ماده شوينده مستقيما به درون بخش توزيع كننده ريخته مي شود   =ويژگي منحصربفرد اين دستگاه دربازار 

.ضمنا اين دستگاه مناسب براي تمام مواد شوينده مي باشد 
:                                                                                                       مواد شوينده قابل استفاده آن عبارتند از

شوينده پودر يا قرص شوينده يا پودر شويندهقرصشوينده
شوينده مايعمواد                                                                                                                                                                                      

         توضيحات تكميلي                                                                                                               
همانند سايرمحصوالت استاندارد دربازار، ماده شوينده در قسمت درب داخلي قرار مي گيرد           

        عملكرد                                                                                                                       
باالترين سطح شستشو                                                                                                        
)ايجاد حالت گردابي(بخش توزيع كننده ماده شوينده مستقيما به ورودي آب متصل است       

و ماده شوينده از همان ابتداي چرخه شستشو با هم تركيب مي شوند                                         آب
     منطبق با مرحله شستشوي اوليه                                                                                                  



سبد سوم–طراحي صنعتي 
1/3- 2/3همراه با طراحي منحصر به فرد 

و چنگال ققاش   

اقالم جاگير مثل ليوان هاي برا ي قراردادن قابليت باز كردن بخش هايي از سبد ليوان هاي باريك
بزرگگ

جهت داشتن بيشترين فضا براي شستشو، اجزا سبد ها، جدا شده، و قابل تا 
شدن و جايگذاري دربخش زير سقف دستگاه مي باشند 



وبرخي از ويژگي هاي برنامه هاي شستشو ي بر ي ي ويژ ز ي بر
OptiA(دقيقه اي درجه يك  60شستشو بهينه  برنامه 60 min( 

ظروف صبحانه و شام براي چهار نفر: شستشو ي يك ساعته درجه يك براي ظروفي كه درحد متعادلي كثيف باشند
ناهار دو نفر به همراه ظروف آشپزي مربوطهظروف

تنها برنامه شستشو كوتاه براي حداكثر تعداد ظروف كه درآن طول مدت چرخه شستشو كامال تضمين شده است   

(C l )(Cyclone (بسيارسريعچرخش
باالترين كيفيت شستشو براي قابلمه هاي بسيار كثيف    

+           درجه سانتيگراد  70مرحله شستشوي اصلي با دماي + درجه سانتيگراد  50شستشوي اوليه با دماي  مرحله
افشانك كه در قسمت بازوي تحتاني قرارگرفته است                             يك از طريق استفاده از% 80افزايش فشار آب   

    

    (Aqualyse) نظافت دستگاه
                                                         .اين چرخه شستشو خاص فقط براي شستشوي محفظه داخلي ماشين ظرفشويي، اجزا و قطعات مي باشد

ال كا خ اشا تگا زكنن ت خش خا ا ژگ ا نط

دستگاه بدون برعكس دستگاه هايي كه داراي حسگر اپتكال با طول عمر كوتاه هستند، تعيين ميزان كثيفي ظروف توسط اين 

                                                                                          .منطبق با ويژگي هاي خاص بخش تميزكننده ي دستگاه مي باشداين چرخه كامال        

(Auto-program)  برنامه شستشوي خودكار 
ين و رو ي ي ن يز يين و ر ول ب ل پ ر ي ر يي س ونبر ب

مي شود         هيچگونه وقفه اي انجام 


