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NASZ WYBÓR

Wielu z nas pami ta

czasy, kiedy posia-

danie zmywarki 

stanowi o rzadko 

spotykany przejaw 

ekstrawagancji, 

a przynajmniej 

urz dzenia te by y

uznawane za ma o

praktyczn  osobliwo ,

wnosz c  do kuchni 

wi cej komplikacji 

ni  po ytku. Dzisiaj 

zmywarki to podstawa 

AGD, której nie trzeba 

nikomu przedstawia ,

gdy  powszechno ci

u ycia niemal e

dorówna y pralkom, 

za  wi kszo  ludzi, 

którzy niegdy

byli niech tni tym 

urz dzeniom, dzi  nie 

wyobra a sobie bez 

nich ycia.

Zmywarki

Krzysztof Chrz szcz
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Nasz wybór
zestawienie 82 modeli 
zmywarek

Komu zmywark ?
Obiegowa opinia g osi, i  aby zrozumie , jak 

praktycznym urz dzeniem jest zmywarka, 

trzeba sta  si  jej w a cicielem. Niektórzy lu-

dzie wci  wzbraniaj  si  przed zakupem tego 

sprz tu, uznaj c, e nie ma potrzeby zmienia

status quo. Jednak historia nieraz ju  udo-

wodni a, e wynalazki oszcz dzaj ce nasz 

czas zwyci aj . Ostateczny sukces zmywa-

rek jest tym bardziej przes dzony, i  wspó -

czesne modele w du ej mierze wyelimino-

wa y niedoskona o ci, z którymi boryka y si

urz dzenia zaledwie kilka lat od nich star-

sze. Dzisiejsze zmywarki s  ciche, pojemne, 

wygodne w obs udze, oszcz dne, bezpiecz-

ne, czyste, bezwonne i skuteczne. Je li nasz 

model nie ma której  z wymienionych powy-

ej zalet, warto rozejrze  si  za nowocze niej-

szym; je li za  nigdy nie zaznali my wygo-

dy korzystania ze zmywarki – najwy szy czas 

spróbowa .

Czy warto? – przewaga nad 
zmywaniem r cznym
Co trac  tradycjonali ci w porównaniu do po-

siadaczy zmywarek? Przede wszystkim czas. 

Trzy razy po 10 minut zmywania r cznego 

dziennie po zsumowaniu oznacza ponad ty-

dzie  z ka dego roku na zmywaku, nie wy -

czaj c nocy. Cho  mo e si  to wydawa  dziw-

ne, wybór zmywarki oznacza na d u sz  met

równie  oszcz dno  pieni dzy. Wi kszo

nowoczesnych urz dze  jest w stanie po-

zmywa  po pe nym obiedzie pi cioosobo-

wej rodziny, zu ywaj c na to mniej ni  10 

litrów wody. Kto z nas podj by si  tego r cz-

nie? Kolejna przewaga zmywarek to ich sku-

teczno . Dzi ki stosunkowo wysokiej (70°C) 

temperaturze pracy usuwaj  zabrudzenia 

efektywniej ni  ludzkie r ce, zdolne znie

temperatur  jedynie oko o 40°C, za  zautoma-

tyzowany proces suszenia nie tylko zaoszcz -

dzi miejsce na blacie, ale równie  doprowa-

dzi szk o do pozbawionego zacieków po ysku. 

Wreszcie – podczas r cznego zmywania, na 

skutek temperatury i detergentów, cierpi skó-

ra naszych d oni.  

Zmywarka zmywarce 
nierówna 
Wspó czesne zmywarki pod wieloma wzgl -

dami ró ni  si  od siebie. Niekoniecznie jed-

nak skuteczno ci  dzia ania, zró nicowanie 

ma przede wszystkim na celu trafienie w po-

trzeby klienta. Mamy zatem zmywarki prze-
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znaczone do zabudowy lub wolno stoj ce, ró -

ni ce si  wymiarami, miejscem umieszczenia 

panelu steruj cego czy dost pnymi funkcja-

mi (np. po owa wsadu, mycie strefowe). S  te

jednak cechy zwi zane bezpo rednio z jako-

ci  wykonania i zastosowanymi technologia-

mi, takie jak poziom g o no ci, skuteczno

zmywania i suszenia czy te  – stopie  za-

awansowania automatyki. Poni ej zosta y opi-

sane te najistotniejsze.  

Razem czy osobno?
Jedn  z najwa niejszych decyzji przy wybo-

rze zmywarki, jest okre lenie miejsca, w któ-

rym chcemy ulokowa  nasze urz dzenie. Gdy 

jest przeznaczone do zabudowy, mo e w na-

szej kuchni zupe nie znikn , ni-

czym z zewn trz nie ró ni c si

od szafek (zmywarki ca kowi-

cie zintegrowane – panel staje si

widoczny dopiero po otwarciu 

drzwiczek); mo e sygnalizowa

swoj  obecno  zewn trznym 

panelem sterowania (zmywar-

ki cz ciowo zintegrowane) b d

te  stanowi  niezale ne urz -

dzenie (zmywarki wolno stoj -

ce). W przypadku tych ostatnich 

niezwykle istotny jest ich wy-

gl d. Najpopularniejsze s  mode-

le o wygl dzie neutralnym, w ko-

lorze bia ym lub stalowym (inox), 

niekiedy jednak spotka  mo -

na prawdziwe arcydzie a sztuki 

u ytkowej. Wi kszo  urz dze

wolno stoj cych pozwala na zamontowanie 

ich pod blatem kuchennym.

Wymiary
Najcz ciej spotykane modele zmywarek 

maj  wysoko  dostosowan  do standar-

dowej zabudowy (oko o 80 cm plus regu-

lacja wysoko ci nó ek), za  ich szeroko

to 45 lub 60 cm. Wybór szerszego urz dze-

nia wi e si  oczywi cie z jego wi ksz  po-

jemno ci , a tak e – statystycznie mniej-

szym kosztem umycia jednego kompletu 

naczy , przy pe nym za adunku. Co przez 

ten termin nale y rozumie ? Otó  przyj -

to, e jeden komplet naczy  to talerz g bo-

ki, talerz p aski, ma y talerzyk, kubek oraz 

sztu ce – widelec, nó , y ka i y eczka. 

Dost pne na rynku zmywarki o szeroko ci 

45 cm mieszcz  od 8 do 10, za  te o szeroko-

ci 60 cm – od 12 do 15 kompletów naczy .

Warto ci te nie oddaj  jednak mo liwo ci 

za adunku w sposób ca kowicie miarodaj-

ny, poniewa  nie zawsze urz dzenia o jed-

nakowej adowno ci s  równie wygodne 

w u yciu – ze wzgl du na ró ny sposób za-

gospodarowania ich wn trz. Zwyczajowo 

w komorze zmywania znajduj  si  dwa ko-

sze na naczynia, jednak cz  wspó cze-

snych modeli jest wyposa ona w trzeci 

kosz, a w a ciwie szuflad  – na sztu ce i np. 

niewielkie fili anki. Innym przydatnym, 

stosowanym w wielu modelach, rozwi za-

niem jest mo liwo  regulacji wysoko ci ko-

szy, pozwalaj ca na wygodne za adowanie 

du ych garnków. Te ostatnie sprawiaj  wie-

le problemów u ytkownikom w skich zmy-

warek, je li wi c nasze urz dzenie s u y

ma na co dzie  wi cej ni  dwóm osobom, 

a mamy wystarczaj co du o miejsca, by móc 

zainstalowa  szerszy model – warto zdecy-

dowa  si  na jego zakup. 

 Istotnym czynnikiem przy tym wyborze 

jest równie  nasz styl ycia. Gdy w domu 

cz sto bywaj  go cie, to nawet je li zmywar-

ka o szeroko ci 45 cm zaspokoi aby potrze-

by domowników, wygodniejsza okaza  mo e

si  sze dziesi tka. 

 Dla singli natomiast roz-

s dn  propozycj  stanowi

zmywarki kompaktowe, o wy-

soko ci od 40 do 50 cm i sze-

roko ci wynosz cej zazwyczaj 

60 cm. Zmie cimy w nich od 4 

do 6 kompletów naczy .

 Warto wiedzie , e coraz 

wi cej wspó czesnych zmywa-

rek jest wyposa anych w regu-

lacj  wysoko ci umo liwiaj c

ich wykorzystanie w tzw. wy-

sokiej zabudowie, o blacie ku-

chennym na poziomie oko o

90 cm; a tak e przystosowywa-

nych do zabudowy s upkowej, 

która pozwala na odci enie 

kr gos upa podczas umiesz-

czania naczy  w koszach.

Ma o popularn , cho  ciekaw  alternaty-

w  dla „zwyk ych” zmywarek s  przezna-

czone do zabudowy zmywarki szufladowe, 

w których zmywanie odbywa si  – zamiast 

w jednej komorze – w dwóch lub wi cej nie-

zale nych szufladach.
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Firma
Zmywarki wolno stoj ce, szeroko  45 cm

Hotpoint 
Ariston

Whirlpool Bosch Electrolux
AEG-

Electrolux
Electrolux Bosch Siemens

AEG-
Electrolux

Siemens

Model LSF 835 EU/HA ADP 688 WH SRS 55M72EU ESF46710W F54861 ESF47005X SRS 46T48EU SF 24 T 860EU F64760M SF 24 T 257EU

Liczba kompletów 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9

Zu ycie energii [kWh] 0,92 1,301 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Zu ycie wody [l] 9 12 11 12 12 12 11 11 12 11

Poziom ha asu 47 dB 47 dB(A) 47 dB 47 dB(A) 46 dB(A) 45 dB(A) 44 dB 47 dB 45 dB(A) 45 dB

Filtr samoczyszcz cy bd nie tak nie nie nie tak tak nie tak

Opó niony start [h] 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19

Funkcja 3 w 1 / All-in-1 All-in-one nie 3 w 1 All-in-one All-in-1 All-in-one 3 w 1 3 w 1 All-in-1 3 w 1

Kolor bia y bia y bia y bia y bia y stalowy srebrny srebrny stal bia y

Pod wietlenie wn trza bd nie nie nie nie nie nie nie tak nie

Programy i funkcje

Namaczanie, 
Automatyczny 

Normalny, 
Delikatny, 

Ekonomiczny, 
Szybki, Super 

Wash

Antybakteria, 
Wst pne, 

Delikatny 40°C, 
Szybki 40°, Eco 
50°, Normalny 

55°C, Intensywny 
70°, Po owa 

adunku

Garnki 70°C, 
Auto 55–65°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

VarioSpeed

Auto 45-70°C, 
Intensywny 70°C, 

Szybki 60°C, 
Godzinny, Szk o

45°C

5, w tym 
Automatyczny 

45–70°C, 
Szk o 45°C

Auto 45-70°C, 
Intensywny 70°C, 

Szybki 60°C, 
Godzinny, Bio 

50°C z p ukaniem 
wst pnym, 
P ukanie 

i wstrzymanie

Garnki 70°C, 
Auto 55–65°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 

VarioSpeed

Garnki 70°C, 
Auto 55-65°C, 

Eco 50°C, szybki 
45°C, VarioSpeed

6, w tym 
Automatyczny 

45–70°C, 
Szk o 45°C

Garnki 70°C, 
Auto 55-65°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 
VarioSpeed

Wymiary [cm] 85 × 45 × 60 85 × 44,8 × 57 89 × 45 × 60 85 × 44,6 × 62 85 × 44,6 × 62 85 × 44,6 × 62 87 × 45 × 60 89 × 45 × 60 85 × 44,6 × 62 89 × 45 × 60

Cena [z ]* 1199 1244 1265 1305 1449 1506 1627 1633 1719 1899
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Nasz wybór

Po owa wsadu, mycie 
strefowe, automatyka
Ze wzgl du na fakt, i  intensywno ,

z jak  codziennie korzystamy z naczy ,

jest zmienna, komora zmywarki zape nia-

na bywa szybciej lub wolniej. Aby unikn

sytuacji, w której d ugo musimy czeka

na ponown  dost pno  umieszczonych 

w niej naczy , producenci zaimplemento-

wali w cz ci urz dze  funkcj  „po owa 

wsadu”, s u c  do uruchamiania ekono-

micznego zmywania w urz dzeniu za ado-

wanym jedynie w po owie. Alternatywnym 

rozwi zaniem tego problemu jest funkcja 

mycia strefowego, pozwalaj ca na wybiera-

nie niezale nych ustawie  mycia dla ka -

dego z koszy zmywarki, lub – na wykorzy-

stanie wy cznie jednego z nich. Podobn

funkcjonalno  oferuj  zmywarki szufla-

dowe. 

Nowoczesne urz dzenia (inteligentne) do 

pewnego stopnia potrafi , bez wybierania 

specjalnych programów, uczyni  ekono-

micznym cykl zmywania niepe nego wsa-

du naczy . Automatyka (program „auto”) 

na podstawie zabrudzenia wody dobie-

ra parametry i czas zmywania, a w niektó-

rych modelach zamontowano nawet detek-

tory pozwalaj ce okre li , czy naczynia 

znajduj  si  w obu koszach, czy wy cznie 

w jednym.

3 przewagi AAA nad BBB
Zmywarki klasyfikowane s  wed ug trzech 

cech ich dzia ania: zu ycia energii, efektyw-

no ci zmywania oraz skuteczno ci suszenia. 

Ka dej z nich odpowiada, w a ciwa uzyska-

nym przez urz dzenie wynikom, litera aci -

skiego alfabetu: od A (najlepiej) do G (najs a-

biej). Klasa energetyczna jest cech  bardzo 

precyzyjnie okre lon , przyznawan  wed ug 

normy UE nr 94/2/E  (podane w tabeli warto-

ci dotycz  zmywarek o pojemno ci 12 kom-

pletów):

Zazwyczaj jednak, oprócz liter, pro-

ducenci podaj  dok adn  warto  licz-

bow .

Klasa efektywno ci zmywania pozwa-

la zorientowa  si  we w a ciwym zmywar-

ce zu yciu wody. Przyjmuje si , e urz -

dzenia klasy A potrzebuj  jej nie wi cej ni

litr na komplet naczy , jednak nowoczesne 

modele schodz  wyra nie poni ej tego wy-

niku: niektórym 7 litrów wody wystarcza 

na nawet 14 kompletów. Klasa suszenia jest 

ju  natomiast warto ci  ca kowicie orien-

tacyjn : ze zmywarek klasy A naczynia 

wyjmujemy zupe nie suche, podczas gdy 

z tych klasy G zazwyczaj – wilgotne. 

Cho  wi kszo  wspó czesnych 

urz dze  spe nia normy AAA, warto 

zainteresowa  si  dok adnymi dany-

mi zu ycia wody i energii, za  w przy-

padku suszenia – zastosowan  technolo-

gi . Niektórzy producenci np. umieszczaj

w swoich urz dzeniach minera y z gru-

py zeolitów, maj ce zdolno  poch ania-

nia wilgoci i wydzielania przy tym ciep a, 

co przyspiesza proces suszenia, a tak e po-

zwala oszcz dza  energi . Nie ma przy 

tym potrzeby ich wymieniania, gdy  pod 

wp ywem wysokiej temperatury panu-

j cej podczas zmywania zeolity oddaj

wilgo  i staj  si  ponownie gotowe do 

u ycia. 

Co to znaczy 
„cicha zmywarka”?
W przeciwie stwie do pralek, zmywarki nie 

maj  funkcji wirowania, co jednak nie wy-

starcza, by by y bezg o ne. Woda ma prawo 

w nich chlupa  i bulgota , za  pompa – bu-

cze . Jednak e, w przypadku nowoczes-

nych urz dze , poziom nat enia tych od-

g osów potrafi by  tak niski, e na co dzie

ich nie zauwa amy. Zmywarki pracuj -

ce z g o no ci  mniejsz  ni  48 dB mo na 

ju  okre la  mianem cichych i, je li nasza 

kuchnia jest otwarta, nie powinno si  kupo-

wa  modeli bardziej ha a liwych. Chocia

wi kszo  producentów wyra a parametr 

informuj cy o g o no ci pracy ich zmywa-

rek w decybelach skorygowanych charak-

terystyk  A (uwzgl dniaj c  w a ciwo ci 

ludzkiego ucha; oznaczenie dB(A)), niektó-

rzy utrudniaj  konsumentom wiadomy wy-

bór, rezygnuj c ze stosowania tej korekty. 

Niestety nie ma prostego wzoru, który po-

zwala by przelicza  decybele na decybele 

(A) i odwrotnie.

Mnogo  funkcji, czyli 
„i tak ustawisz na auto”
Zmywarki oferuj  bardzo wiele ró nych 

programów zmywania. Podstawowe to: de-

likatny, normalny, szybki, intensywny, 

ekologiczny oraz mycie wst pne. Od kie-

dy w wi kszo ci urz dze  pojawi  si  pro-

gram automatyczny, te powi zane ze stop-

niem zabrudzenia naczy  przesta y by

niezb dne. Przydatne jednak wci  bywa-

j : mycie wst pne (p ukanie naczy , któ-

re musz  chwil  poczeka  w zmywarce na 

uruchomienie w a ciwego cyklu), program 

szybki (gdy naprawd  si  spieszymy i mo e-

my zrezygnowa  z suszenia) oraz, ewentual-

fo
t.

 S
m

e
g

Klasa

energetyczna
A B C D E F G

Zu ycie energii 

w kWh /cykl
< 1,06 1,25 1,45 1,65 1,85 2,05 > 2,05

Firma
                                                                                                             Zmywarki do zabudowy, szeroko  45 cm

Hotpoint 
Ariston

Hotpoint 
Ariston

Whirlpool Zanussi AEG-Electrolux Electrolux Electrolux

Model LST 328 A/HA LST 329 AX/HA AGD 789 ZDTS401 F65410IM ESL47020 ESI47020X

Liczba kompletów 10 10 10 9 9 9 9

Zu ycie energii [kWh] 0,92 0,92 1,01 0,8 0,8 0,8 0,8

Zu ycie wody [l] 9 9 12 12 12 12 12

Rodzaj panelu zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany odkryty zintegrowany odkryty

Poziom ha asu 47 dB 44 dB 48 dB(A) 47 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

Filtr samoczyszcz cy bd bd nie tak bd tak tak

Opó niony start [h] 9 9 24 19 19 19 19

Funkcja 3 w 1 / All-in-1 bd bd All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

Kolor panelu zewn. nd nd nd nd stalowy nd stalowy

Pod wietlenie wn trza bd bd nie nie nie tak tak

Programy i funkcje

Namaczanie, 
Automatyczny 

Normalny, 
Delikatny, 

Ekonomiczny, 
Zmywanie 

Energiczne, 
Szybki 25 min

Namaczanie, 
Automatyczny 

Normalny, 
Delikatny, 

Ekonomiczny, 
Zmywanie 

Energiczne, 
Szybki 25 min

Auto 55–65°, 
Antybakteria, 

Mycie wst pne, 
Delikatny 40°C, 
Szybki 35°, Eco 
50°C, Normalny 
55°C Intensywny 

70°C, Po owa 
adunku

Auto 45°–70°, 
Bio 50°C z p . wst., 

Eat-Load-Run 
60°C, Szk o 45°C, 

Intensywny 70° (89 
min.), Normal 65°C 

z p . wst., Szybki 
50°C, P ukanie 
i zatrzymanie

5, w tym 
automatyczny

Auto 45–70˚C, 
Eco 50˚C, Szybki 
60˚C, Szk o 45˚C, 
Intensywny 70˚C, 
Jednogodzinny 
55˚C, P ukanie 
i wstrzymanie

Auto 45–70˚C, 
Eco 50˚C, 

Szybki 60˚C, 
Intensywny 70˚C, 
Jednogodzinny 
55˚C, P ukanie 
i wstrzymanie

Wymiary [cm] 82–90 × 44,5 × 55 82–90 × 44,5 × 55 82 × 44,8 × 55 81,8 × 44,6 × 55
81,6–88 × 44,6 

× 57
81,6–88 × 44,6 

× 55
81,6–88 × 44,6 

× 57

Cena [z ]* 989 1052 1178 1325 1496 1501 1682
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nie, program ekologiczny – ni sza tempera-

tura pozwala oszcz dza  energi  i jest mniej 

inwazyjna dla wra liwych na ni  naczy .

Wielu producentów proponuje te  swoje au-

torskie programy specjalne, jak np.: mycie 

plastików, mycie kryszta ów, mycie z odka-

aniem, tryb nocny. Prawdopodobnie jed-

nak szybko przekonamy si , e w praktyce 

rzadko kiedy wybiera  b dziemy program 

inny ni  „Auto”.

Opó niony start
Obecnie wi kszo  zmywarek pozwala na za-

programowanie czasu zmywania na chwil

odleg  o od kilku do nawet 24 godzin.  Dzi ki 

temu mo e si  ono rozpocz , kiedy nie ma 

nas w domu – unikamy w ten sposób ha a-

su; albo w dowolnym innym momencie, który 

uznamy za dogodny – np. w nocy, kiedy pr d

jest ta szy. 

Filtr samoczyszcz cy
Systemem, który niezwykle upraszcza eksplo-

atacj  zmywarki, jest system automatycznego 

czyszczenia filtra. Zasada dzia ania tego sys-

temu jest prosta – wypompowywana z urz -

dzenia woda obmywa filtr i oczyszcza go 

z resztek jedzenia, które odp ywaj  do kana-

lizacji. 

Woda to za ma o
Zmywarki zazwyczaj potrzebuj  do dzia a-

nia trzech substancji chemicznych: deter-

gentu (tabletki lub proszek), soli oraz p y-

nu do p ukania. Sól s u y do zmi kczania 

wody, celem zwi kszenia wydajno ci zmy-

wania – jej ilo  uwalniana podczas zmy-

wania zale y od twardo ci wody w naszym 

domu, któr  zwykle musimy uprzednio 

wprowadzi  za pomoc  stosownego pokr t-

a b d  przycisków. P yn do p ukania na-

daje naczyniom po ysk i wspomaga proces 

suszenia – zarówno przeciwników chemi-

kaliów, jak i zwolenników l ni cego szk a

ucieszy wiadomo , e jego ilo , jaka znaj-

dzie si  na naszych naczyniach, równie

podlega regulacji. Na ka d  z ww. substan-

cji jest osobny pojemnik i, o ile do ka de-

go mycia nale y dodawa  now  tabletk ,

konieczno  wymiany pozosta ych zacho-

dzi rzadko i jest sygnalizowana na panelu 

urz dzenia.

Dla tych, którzy pragn  upro ci  sobie y-

cie, stworzone zosta y tabletki i ele 3 w 1 

(oraz 4,5 i wi cej w 1), zawieraj ce wszyst-

kie te substancje. Aby móc z nich korzysta ,

zmywarka musi mie  funkcj  3 w 1 albo 

All-in-1, za  wad  takiego rozwi zania jest 

oczywi cie brak mo liwo ci regulacji pro-

porcji dodawanych do zmywania chemika-

liów.

Systemy bezpiecze stwa
Wi kszo  wspó czesnych zmywarek 

jest wyposa ona w niezb dne zabezpie-

czenia, jednak warto o nich wspomnie .

Podstawowym jest zawór bezpiecze -

stwa, chroni cy mieszkanie przed zala-

niem. Ma on za zadanie odci  dop yw 

wody do urz dzenia, gdy dojdzie do wycie-

ku, jednocze nie za  uruchomiona zostaje 

pompa, która opró nia komor  zmywarki. 

Zale nie od producenta, system ten mie-

wa ró ne nazwy: Aqua Stop, Aqua Safe, 

Waterblock, Water Stop – to tylko niektóre 

z nich. Urz dzenia z zewn trznym pane-

lem zazwyczaj maj funkcj  blokady pro-

gramu, aby dziecko nie mog o go zmieni

w trakcie dzia ania zmywarki. Innym za-

bezpieczeniem jest zabezpieczenie przed 

otwarciem urz dzenia w trakcie pracy – 

zazwyczaj polega na tym, i  czynno  ta 

wymaga wówczas du o wi cej si y, ni  gdy 

zmywarka jest wy czona.

Lepiej ni wietnie
Wielu producentów, aby zach ci  klien-

tów do swoich produktów, nie tylko sta-

ra si  wy rubowa  parametry swoich zmy-

warek, ale równie  tworzy systemy maj ce 

wyeliminowa  najmniejsze nawet niedo-

godno ci zwi zane z ich eksploatacj . I tak 

cz  modeli ma obecnie pod wietlane ko-

mory zmywania, urz dzenia zintegrowane 

o wietlaj  pod og  podczas swojej pracy, 

aby u ytkownik wiedzia , czy zmywanie 

nadal trwa; za  inne przyci gaj  wzrok ja-

ko ci  wy wietlaczy i panelami dotykowy-

mi. Mo na zwróci  uwag  na te funkcje, 

o ile b dziemy mie  trudno  z wybraniem 

jednego z kilku spe niaj cych nasze wy-

magania modeli.

Co znajdziemy w sklepach?
Zapoznawszy si  z podstawowymi infor-

macjami dotycz cymi zmywarek, mo e-

my ju wiadomie spojrze  na parametry 

dost pnych na rynku modeli. W zamiesz-

czonych tabelach przedstawiamy mode-

le o standardowej wysoko ci (oko o 80 cm) 

oraz szeroko ci 60 i 45 cm (osobno), ze 

wzgl du na najwi ksz  popularno  tego 

rodzaju sprz tu. S  to wy cznie urz dze-

nia klasy AAA, inteligentne (z programem 

automatycznym), nie g o niejsze ni  48 dB 

i maj ce zabezpieczenie przed zalaniem. 

Niezale nie od ich parametrów, warto zo-

baczy  je na w asne oczy przed zakupem, 

by móc oceni  jako  ich wykonania.

Siemens AEG-Electrolux Gorenje Bosch Siemens Bosch Smeg Smeg Miele

SF 64 T 354EU F88420VI GI54321X SRV 55T33EU SF 54 T 554EU SRI 45T35EU ST4108 PLA4645X7 G 4670 SCVi

9 9 10 9 9 9 10 10 9

0,8 0,8 0,95 0,8 0,8 0,8 1,01 1,01 1,08

11 12 13 11 11 11 13 13 9

zintegrowany zintegrowany odkryty zintegrowany odkryty odkryty zintegrowany odkryty zintegrowany

45 dB 45 dB(A) 48 dB(A) 45 dB 45 dB 45 dB 46 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

tak bd tak tak tak tak bd bd nie

19 19 12 19 19 19 9 12 24

All-in-1 All-in-1 3 w 1 3 w 1 All-in-1 3 w 1 3 w 1 3 w 1 All-in-1

nd nd stalowy nd stalowy stalowy nd stalowy nd

nie tak nie nie nie nie bd bd nie

Auto 55-65°C,
Eco 50°C, 

Szybki 45°C, 
Mycie wst pne, 

VarioSpeed

8, w tym 
automatyczny

Program 
Auto, 
ECO, 

Namaczanie

Garnki 70°C, 
Auto 55–65°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

VarioSpeed, 
Strefa Intensywna

Garnki 70°C, 
Auto 55–65°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 
VarioSpeed

Garnki 70°C, 
Auto 55–65°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 

VarioSpeed

Sp ukiwanie, ECO, 
Auto 60–70°C, 
Intensywany 

i szybki, 
Bardzo 

intensywny

Sp ukiwanie, 
Szybki, ECO, 

Auto 40–60°C, 
Intensywny, 

Delikatny

Automatic, 
Delikatny, 

agodny 50˚C, 
Krótki 40˚C, 

Energooszcz dny, 
Intensywny 75˚C

81–87 × 44,8 × 55
81,8–88 × 44,6 

× 55
81,8 × 44,8 × 57 81–87 × 44,8 × 55 81–87 × 44,8 × 57 81–87 × 44,8 × 57

81,8–86,8 × 44,8 
× 55

81,8–86,8 × 44,8 
× 57

80,5–87 × 44,8 
× 57

1758 1775 1860 1910 2051 2151 2946 3660 4839

fo
t.

 B
o

s
c

h
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BUDUJEMY DOM 11–12/2010174

Nasz wybór

Firma
                      Zmywarki do zabudowy w pe ni zintegrowane, szeroko  60 cm

Indesit Zanussi Hotpoint Ariston Whirlpool AEG-Electrolux Mastercook Candy Electrolux Siemens

Model DIFP 48 ZDT311 LFT 3214 HX/HA ADG 9199 F60010VI ZBI-083 IT CDI 5153 E10 ESL67070R SN 64 M 001EU

Liczba kompletów 12 12 14 12 12 12 15 12 13

Zu ycie energii [kWh] 1,05 1,05 1,08 1,05 1,05 1,05 0,99 1 1,05

Zu ycie wody [l] 13 14 13 12 12 13 10 10 12

Poziom ha asu 47 dB(A) 47 dB (A) 42 dB 48 dB (A) 46 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 43 dB(A) 46 dB

Filtr samoczyszcz cy bd tak bd tak bd tak tak tak tak

Opó niony start [h] 24 9 9 9 19 24 24 24 24

Funkcja 3 w 1 / All-in-1 All-in-1 All-in-1 bd All-in-1 All-in-1 3 w 1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

Pod wietlenie wn trza bd nie bd nie nie nie bd tak nie

Programy i funkcje

Namaczanie, 
Automatyczny 

Normalny, 
Automatyczny Super 

Wash, Delikatny, 
Ekonomiczny, 

Intensive Speed+, 
Normal Speed Plus, 

Szybki

Auto 45–70°C, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 

Eat-Load-Run 65°C, 
Szk o 45°C, 

Intensywny 70°C

Namaczanie, 
Automatyczny Duo 

Wash, Automatyczny 
Normalny, 

Automatyczny Super 
Wash, Delikatny, 

Ekonomiczny, 
Codzienny 60 min., 

Speed 27 min.

Auto 50–65°C, 
Antybakteria, 
Szybki 40°C, 

ECO 50°C, 
Intensywny 70°C

5, w tym 
automatyczny

Auto 55–65°C, 
Mycie wst pne, 
Higienizer 75°C, 

Intensywny 70°C, 
Ekonomiczny 55°C 

Higieniczny 75°C, 
Intensywny 75°C, 

Szybki i wzmocniony 
64°C, Auto 

uniwersalny, Auto 
codzienny, Nocny 

55°C, Eco 45°C, 
Delikatny 45°C, 

Szybki, 
Mycie wst pne

Auto 45–70˚C, 
Eco 50˚C, 

Szybki 60˚C, 
Szk o 45˚C, 

Intensywny 70˚C, 
Jednogodzinny 

55˚C, 
P ukanie 

i wstrzymanie

Garnki 70°C, Auto 
45–65°C, Eco 50°C, 

Szybki 45°C, 
HalfLoad, 

VarioSpeed

Wymiary [cm] 82 × 59,5 × 57 81,8 × 59,6 × 55,5 82 × 59,5 × 57 82 × 59,7 × 55,5
81,8–89,8 × 59,6 

× 55
82 × 59,5 × 54,5 82 × 59,6 × 55 81,8–89,8 × 60 × 57

81,5–87,5 × 59,8 
× 55

Cena [z ]* 1194 1232 1272 1300 1352 1692 1743 1838 1875

Firma
                Zmywarki do zabudowy cz ciowo zintegrowane, szeroko  60 cm

Zanussi Gorenje Hotpoint Ariston Gorenje Electrolux Zanussi Electrolux AEG-Electrolux Bosch

Model ZDI311X GI64324X LFZ 3384 A IX/HA GI64321X ESI66010X ZDI431X ESI67070XR F88040IMP SMI 69N15EU

Liczba kompletów 12 12 14 12 12 12 12 12 14

Zu ycie energii [kWh] 1,05 1,05 1,08 1,05 1,05 1,05 1 1,03 0,98

Zu ycie wody [l] 14 12 13 14 12 13 10 11 10

Poziom ha asu 48 dB (A) 47 dB(A) 45 dB 45 dB(A) 45 dB(A) 47 dB(A) 43 dB(A) 41 dB(A) 42 dB

Filtr samoczyszcz cy tak tak bd tak tak tak tak bd tak

Opó niony start [h] 9 12 24 12 19 19 24 24 24

Funkcja 3 w 1 / All-in-1 All-in-1 3 w 1 bd 3 w 1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

Kolor panelu zewn. stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy

Pod wietlenie wn trza nie nie bd nie nie nie tak tak nie

Programy i funkcje

Auto 45–70°C, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 

Eat-Load-Run 65°C, 
Szk o 45°C, 

Intensywny 70°C

Auto, Delikatny, 
Super, Bio, Eco, 

Szybki intensywny, 
Namaczanie

Namaczanie, 
Automatyczny 

Normalny, 
Automatyczny Super 

Wash, Delikatny, 
Ekonomiczny, 

Codzienny 60 min., 
Speed 27 min.

Auto, Delikatny, 
Super, Bio, Eco, 

Szybki intensywny, 
Szybki, Mycie 

wst pne

Auto 45–70˚C, 
Eco 50˚C, 

Szybki 60˚C, 
Szk o 45˚C, 

Intensywny 70˚C

Auto 45–70°C, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 

Eat-Load-Run 65°C, 
Szk o 45°C, 

Intensywny 70°C,
P ukanie 

i zatrzymanie

Auto 45–70˚C, 
Eco 50˚C, 

Szybki 60˚C, 
Intensywny 70˚C, 
Jednogodzinny 

55˚C, 
P ukanie 

i wstrzymanie

7, w tym 
automatyczny

Garnki 70°C, 
Auto 45–65°C, 

Eco 50°C, 
Delikatny 40°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 
HigienaPlus, 

Strefa Intensywna

Wymiary [cm] 81,6 × 59,6 × 57,6 59,8 × 81,8 × 57 82 × 59,6 × 57 59,8 × 81,8 × 57 81,8– 89,8 × 60 × 57 81,6 × 59,6 × 57,5 81,8–89,8 × 60 × 57 81,8–89,8 × 60 × 57
81,5–87,5 × 59,8 

× 57,3

Cena [z ]* 1109 1249 1364 1599 1619 1975 2137 2178 2376

Firma
                Zmywarki wolno stoj ce, szeroko  60 cm

Electrolux Whirlpool Mastercook Whirlpool Hotpoint Ariston Mastercook Electrolux AEG-Electrolux Bosch

Model ESF65710W ADP 6839 IX ZWE-9277X ADP 6949C WH LDF 12314 × EU/HA ZWE-4670 X ESF67060WR F87000MP SMS 58M38EU

Liczba kompletów 12 12 13 13 14 12 12 12 13

Zu ycie energii [kWh] 1,05 1,05 0,85 1,05 1,08 1,05 1 1,03 0,96

Zu ycie wody [l] 12 12 11 11 13 13 10 11 7

Poziom ha asu 47 dB(A) 47 dB(A) 46 dB(A) 42 dB(A) 42 dB 45 dB(A) 45 dB(A) 44 dB(A) 46 dB

Filtr samoczyszcz cy nie tak tak tak bd tak tak tak tak

Opó niony start [h] bd 24 12 24 24 24 24 24 24

Funkcja 3 w 1 / All-in-1 All-in-1 All-in-1 3 w 1 All-in-1 All-in-1 3 w 1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

Kolor bia y inox stal bia y inox stal bia y stal srebrny

Pod wietlenie wn trza nie nie nie nie bd nie nie nie nie

Programy i funkcje

Auto 45–70°C, 
Intensywny 70°C, 

Szybki 60°C, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 
P ukanie 

i wstrzymanie

Power Clean, 
Auto normalny, 

Auto AquaSteam, 
Antybakteria, 

Overnight, Wst pne, 
Delikatny 40°C, 

Szybki 40°C, 
Bio 50°C, 

MULTIZONE

Automatyczny 
55–65°C, 

Intensywny 70°C, 
Ekonomiczny 55°C, 

OptiA 60°C 
– efektywny 

program codzienny

Power Clean, 
Auto AquaSteam, 

Antybakteria, 
Overnight, Wst pne, 

Delikatny 40°C, 
Szybki 40°, Bio 50°, 

MULTIZONE

Namaczanie, 
Automatyczny Duo 

Wash, 
Automatyczny 

Normalny, 
Automatyczny 
Super Wash, 

Delikatny, 
Ekonomiczny, 

Codzienny 60 min., 
Speed 27 min.

Automatyczny 
55–65°C, 

Mycie wst pne, 
Higienizer 75°C, 

Ekspresowy 40°C, 
Intensywny 70°C, 

Ekonomiczny 55°C

Auto 45–70°C, 
Intensywny 70°C, 

Szybki 60°C, 
Godzinny, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 
P ukanie 

i wstrzymanie

5, w tym 
Automatyczny 

45–70°C, 
Szk o 45°C

Garnki 70°C, 
Auto 45–65°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed

Wymiary [cm] 85 × 59,6 × 62 85 × 59,7 × 59,6 85 × 60 × 60 85 × 59,7 × 59,6 85 × 60 × 60 85 × 59,5 × 60 85 × 59,6 × 62 85 × 59,6 × 62 60 × 57,3 × 84,5

Cena [z ]* 1246 1290 1377 1416 1444 1599 1630 1790 1800
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Gorenje Electrolux Bosch Smeg AEG-Electrolux Bosch Siemens Miele Smeg De Dietrich

GV 64331 ESL68070R SMV 69M20EU ST316 F99000VIP SMV 69T20EU SN 66 T 092EU G 5170 SCVi ST339 DQH740JE1

13 12 13 13 12 14 14 14 14 12

1,05 1 0,97 1,06 0,99 0,86 0,86 1,02 1,08 1,05

12 10 7 12 10 10 10 13 12 14

46 dB (A) 41 dB(A) 44 dB 45 dB(A) 39 dB(A) 42 dB 42 dB 46 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A)

tak tak tak bd bd tak tak nie bd tak

24 24 24 24 24 24 24 bd 24 24

3 w 1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

bd tak nie bd tak tak tak nie bd tak

Auto; Intensywny; 
Eko; Szybki

Auto 45˚C–70˚C, 
Eco 50˚C, Szybki 
60˚C, Szk o 45˚C, 
Intensywny 70˚C, 

Podgrzewanie talerzy, 
Jednogodzinny 55˚C, 

P ukanie 
i wstrzymanie

Garnki 70°C, 
Auto 45–65°C, 

Eco 50°C, 
Delikatny 40°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 

Strefa Intensywna, 
HigienaPlus

Nab yszczanie, 
delikatny, ECO, 

Auto 60–70°C, Super 
(QUICK TIME: Speed 
27 min, ECO Quick, 

Normal Quick, 
Forte & Veloce)

9, w tym Program 
Automatyczny 

i Tryb cichy

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, Auto 
35–45°C, Eco 50°C, 

Skrócony 45°C, Mycie 
wst pne, HalfLoad, 

VarioSpeed, 
HigienaPlus, Strefa 

Intensywna; Suszenie 
EcoZeolith

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, Auto 
35–45°C, Eco 50°C, 
Szybki 45°C, Mycie 
wst pne, HalfLoad, 
VarioSpeed, Strefa 

Intensywna, 
EnergySave; 

Turbosuszenie Zeolith

Automatic, Delikatny, 
agodny 50˚C, 
Krótki 40˚C, 

Energooszcz dny, 
Intensywny 75˚C

Nab yszczanie, 
Delikatny, Eco, Auto 

60–70°C, Super 
(QUICK TIME: 

Speed 27 min, Eco 
Quick, Normal Quick, 

Forte & Veloce)

Auto, Bio, Szybki, 
Delikatny, 

Tylko jeden koszyk

59,8 × 81 × 55 81,8–89,8 × 60 × 57 81,5–87,5 × 59,8 × 55 81,8–88,8 × 59,8 × 55 81,8–89,8 × 60 × 57 81,5–87,5 × 59,8 × 55 81,5–87,5 × 59,8 × 55 80,5–87 × 59,8 × 57 81,8–88,8 × 59,8 × 55 81,8 × 59,6 × 54,7

2058 2318 2419 2800 3195 3276 3349 4299 4420 4619

Siemens AEG-Electrolux Siemens Bosch Siemens Miele De Dietrich Smeg

SN 56 M 592EU F99000IMP SN 56 T 590EU SMI 69T25EU SN 56 T 592EU G 5100 SCi DVH940XE1 PL338X

14 12 14 14 14 14 13 14

0,97 0,99 0,98 0,86 0,83 1,02 1,05 1,06

7 10 10 10 10 13 10 12

42 dB 39 dB(A) 41 dB 42 dB 42 dB 46 dB(A) 42 dB(A) 45 dB(A)

tak bd tak tak tak nie tak bd

24 24 24 24 24 24 24 24

All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy stalowy

nie tak nie tak tak nie tak bd

Garnki 70°C, Auto 
45–65°C, Eco 50°C, 

Delikatny 40°C, 
Szybki 45°C, Mycie 
wst pne, HalfLoad, 

VarioSpeed, 
Strefa Intensywna, 

Funkcja Higiena

9, w tym 
automatyczny

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, 

Auto 35–45°C, Eco 
50°C, 

Szybki 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 

Funkcja Higiena, 
Strefa Intensywna

Auto 65–75°C, Auto 
45–65°C, Auto 35–

45°C, 
Eco 50°C, 

krócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 
HigienaPlus, 

Strefa Intensywna; 
Suszenie EcoZeolith

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, 
Auto 35–45°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 

Mycie wst pne, 
HalfLoad, 

VarioSpeed, 
Strefa Intensywna, 

EnergySave; 
Turbosuszenie 

Zeolith

Automatic, 
Delikatny, 

agodny 50˚C, 
Krótki 40˚C, 

Energooszcz dny, 
Intensywny 75˚C

Auto, 
Bio, 

Szybki, 
Intensywny, 

Szk o, 
Tylko jeden koszyk

Nab yszczanie, 
Delikatny, Eco, 
Auto 60–70°C, 

Super (QUICK TIME: 
Speed 27 min, 

ECO Quick, 
Normal Quick, 
Forte & Veloce)

81,5–87,5 × 59,8 
× 57,3

81,8–89,8 × 60 × 57
81,5–87,5 × 59,8 

× 57,3
81,5–87,5 × 59,8 

× 57,3
81,5–87,5 × 59,8 

× 57,3
80,5–87 × 59,8 × 57 81,8 × 59,6 × 57,2

81,8–88,8 × 59,8 
× 57

2525 2693 2841 3485 3535 3598 3819 4200

Siemens Electrolux Candy Bosch AEG-Electrolux Siemens Bosch Siemens Smeg De Dietrich Smeg

SN 25 M 882EU ESF68070WR CDF8 853 X SMS 69N02EU F99000P SN 26 T 890EU SMS 69T25EU SN 26 T 592EU LSA13X DQF754XE1 BLV2

14 12 15 14 12 14 14 14 13 12 13

0,97 1 0,99 0,97 0,99 0,98 0,86 0,86 0,86 1,05 0,86

7 10 10 10 10 10 10 10 10 14 10

46 dB 41 dB(A) 45 dB(A) 44 dB 39 dB(A) 40 dB 41 dB 41 dB 43 dB(A) 44 dB(A) 42 dB(A)

tak tak nie tak tak tak tak tak bd tak bd

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9

All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1 All-in-1

srebrny bia y inox bia y bia y srebrny stal stal inox czarno-stalowy ró ne; lata '50

nie tak bd nie tak nie tak tak bd tak bd

Garnki 70°C, 
Auto 45–65°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 

Mycie wst pne, 
VarioSpeed, 

Strefa Intensywna

Auto 45–70°C, 
Intensywny 70°C, 

Szybki 60°C, 
Godzinny, 
Bio 50°C 

z p ukaniem 
wst pnym, 
P ukanie 

i wstrzymanie, 
Podgrzewanie 

talerzy, Szk o 45°C

Hignieniczny 
75°C, Intensywny 

75°C, Szybki 
i wzmocniony 65°C, 
Auto uniwersalny, 
Auto codzienny, 

Nocny 55°C, 
Eco 45°C, 

Delikatny 45°C, 
Szybki, 

Mycie wst pne

Garnki 70°C, 
Auto 45–65°C, 

Eco 50°C, 
Delikatny 40°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 

HygienaPlus, 
Strefa Intensywna

8, w tym 
Automatyczny 

45–70°C, 
Szk o 45°C

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, 
Auto 35–45°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 

Mycie wst pne, 
VarioSpeed, 

Strefa Intensywna, 
HalfLoad, 

Funkcja Higiena

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, 
Auto 35–45°C, 

Eco 50°C, 
Skrócony 45°C, 
Mycie wst pne, 

HalfLoad, 
VarioSpeed, 

HygienaPlus, 
Strefa Intensywna, 

Suszenie EcoZeolith

Auto 65–75°C, 
Auto 45–65°C, 
Auto 35–45°C, 

Eco 50°C, 
Szybki 45°C, 

Mycie wst pne, 
VarioSpeed, Strefa 

Intensywna, 
HalfLoad

5 programów + 4 
programy szybkie 

(QUICK TIME: 
Speed 27 min, 

Eco Quick, 
Normal Quick, 
Forte & Veloce)

Bio, Szybki, 
Intensywny, 
Delikatny, 

Tylko jeden koszyk

5 podstawowych
+ 4 szybkie

60 × 57,3 × 84,5 85 × 59,6 × 62 85 × 60 × 60 60 × 57,3 × 84,5 85 × 59,6 × 62 60 × 57,3 × 84,5 60 × 57,3 × 84,5 60 × 57,3 × 84,5 85 × 59,8 × 59,3 85 × 60 × 60 88,5 × 59,8 × 62,7
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fot. Miele
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