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 راهنمای خرید آنالین ماشین ظرفشویی

  استفاده از ماشین ظرفشویی می تواند در مقایسه با شستن ظروف با دست، بیش از

 ساعت در سال صرفه جویی کند. 230

  این بدان معناست که بیش از نیم ساعت از روز شما، در هر روز از سال، می تواند

 با این وسیله آشپزخانه کامالً ضروری صرفه جویی شود.

  اما با وجود صدها مدل موجود در بازار چگونه باید بهترین ماشین ظرفشویی را

 متناسب با نیاز خود انتخاب کنید؟

 ها و بودجه همه مطابقت های ظرفشویی با اولویتیندر نظر داشته باشید که همه ماش

 ندارند.

 ایم، تا به شما کمک به همین دلیل است که ما این راهنمای خرید را گردآوری کرده

 های خوب جدا کنید.های ضروری را از ویژگیکنیم ویژگی

  هنگامی که یک ماشین ظرفشویی جدید خریداری کردید، نگهداری از آن به میزان

توجهی عمر آن را طوالنی تر می کند و اگر مشکلی پیش آمد، قبل از تعویض قابل 

آن به دنبال تعمیر باشید. در نهایت، شما باید مواد شوینده مناسب ماشین ظرفشویی را 

 برای تکمیل ماشین و ظروف خود تهیه کنید.

 ها با دست، بسیار ناراحتباید بگوییم که این روزها اکثر افراد از شستن ظرف 

هستند و در سبک زندگی امروزی و مشغله های زیاد و اینکه افراد، معموال در 

 بیرون مشغول به کار هستند،

  .دیگر کسی وقت زیادی برای ایستادن کنار ظرفشویی و شستن ظرف با دست ندارد

استفاده از ماشین ظرفشویی یک راهکار جدید برای خالصی از شستن ظرف با 

قت افراد است چرا که به وسیله این محصوالت می دست و تلف کردن زمان و و
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توان انواع ظرف های مختلف، از جمله کریستال، آرکوپال، شیشه و همچنین 

 های بزرگ را به سرعت شستشو داد.قابلمه

 ها این است که نسبت به شستشو با دست، از مزایا و خصوصیات مهم این دستگاه

تواند گزینه رید ماشین ظرفشویی میکنند بنابراین خمقدار آب کمتری مصرف می

  .بسیار مناسبی جهت رفاه حال افراد در خانه باشد

                                            

 انواع ماشین ظرفشویی

 ماشین های ظرفشویی، دارای دو نوع هستند:

 ماشین ظرفشویی رومیزی 

گروهی از آنها به صورت رومیزی و کوچک هستند، ماشین ظرفشویی های رومیزی برای 

 قرار گرفتن روی پیشخوان طراحی شده اند.

کنند و ها از یک شلنگ ورودی آب متصل به شیر آب سینک آشپزخانه استفاده میاین ماشین

کند و برای تامین برق نیاز به از یک شلنگ تخلیه که آب کثیف را به داخل سینک رها می

 یک پریز برق نزدیک دارد. مدل های رومیزی بین شش تا هشت نفره هستند.

د و معموال در منزل کمتر آشپزی می کنند از گروه کوچکتری دارن افرادی که خانواده

 کنند که ظرفیت کمتری دارد.ظرفشویی رومیزی استفاده می

 ماشین ظرفشویی ایستاده 

ماشین های ظرفشویی مبله و ایستاده، ظرفیت بیشتری نسبت به نوع رومیزی دارند و حجم 

تند و یا خانواده بزرگتری بیشتری را اشغال می کند و برای کسانی که به آشپزی عالقمند هس

 باشد.دهند، انتخاب مناسبی میدارند و معموال مهمانی می
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کنند و معموال شستشوی ظرف در این منازل های بیشتری استفاده میچرا که که ظرف

گیرد بنابراین ظرفشویی های بزرگ برای این افراد مناسب تر است. مدل بیشتر صورت می

 نفره هستند. 12های ایستاده معموال حداقل 

نفره هستند که  ۱۲البته الزم به ذکر است که پرطرفدارترین گروه ماشین ظرفشویی ردیف 

 عدد ظرف را می توان به راحتی در آنها جای داد. ۱۴۴در حقیقت چیزی حدود 

های متوسط و بزرگ هستند که نفره مختص خانواده ۱۴این نوع ظرفشویی و همچنین گروه 

رند، چرا که گنجایش ظروف بیشتری را دارند و همچنین دارای قدرت رفت و آمد زیاد دا

 نیم شور برای ظرف ها هستند.

 مهم هنگام خرید ماشین ظرفشویی نکات

های برقی برای منازل، انتخاب ها در لوازم خانگی و دستگاهترین انتخابیکی از حساس

ماشین ظرفشویی است بنابراین در هنگام انتخاب، باید نکاتی را به خوبی مد نظر داشته 

  :باشید که در اینجا به معرفی بعضی از این نکات می پردازیم

  رنگ 

ماشین ظرفشویی در رنگ های سفید، مشکی، سیاه و سفید و حتی رنگی موجود است. 

 تر هستند.ها در برابر اثر انگشت مقاومبرخی از مدل ها نسبت به سایر روکش

رنگ باید مطابق با تمام لوازم موجود در آشپزخانه شما باشد. اگرچه روکش بیرونی صرفاً 

 حس دکوراسیون آشپزخانه شما کمک می کند. ظاهری است، اما به یکپارچگی ظاهر و

 مکان کنترل پنل 

شوند. با این هایی هستند که در جلوی در نصب میهای ظرفشویی دارای کنترلاکثر ماشین

های کنترلی در امتداد لبه باالیی در هستند، جایی هایی وجود دارند که دارای پانلحال، مدل

 د.شوشود، پنهان میکه وقتی درب بسته می
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این گزینه کامالً ظاهری است و ظاهری ساده و مدرن را ارائه می دهد. نقطه ضعف اصلی 

یک کنترل پنل مخفی این است که نمی توانید در یک نگاه متوجه شوید که چرخه شستشو 

 چقدر ظول می کشد.

 اندازه و ظرفیت 

می تواند در اندازه و ظرفیت ماشین ظرفشویی به طور کلی با تعداد ظرفی که در هر بار 

 خود نگه دارد اندازه گیری می شود.

اکثر خانه ها دارای یک ماشین ظرفشویی استاندارد هستند. برای آپارتمان ها یا خانوارهای 

کوچکتر، یک ماشین ظرفشویی جمع و جور به دلیل فضای محدود در دسترس انتخاب 

 بهتری است.

 جنس داخلی ماشین 

جنس داخلی ماشین ظرفشویی، فوالد ضد زنگ یا پالستیکی می باشد. مدل های فوالدی ضد 

زنگ در برابر لکه ها و ضربه ها مقاوم هستند، سریعتر خشک می شوند و دوام بیشتری 

 دارند. با این حال، آنها همچنین گران تر هستند.

 لکه مقاوم نیستند. مدل های پالستیکی به همان اندازه بادوام هستند اما در برابر

 به هر حال جنس داخلی ماشین بر عملکرد تمیز کردن تأثیر نمی گذارد.

 سطح نویز 

 میزان صدای ماشین ظرفشویی با میزان دسی بل آنها مشخص می شود.

 دسی بل یا کمتر یک ماشین ظرفشویی تقریبا بی صدا است. 45درجه بندی 

 ندگی ثابت است.دسی بل برابر با بار 50تا  45سطح صدایی بین 

 دسی بل یا باالتر معادل سطح یک مکالمه معمولی است. 50سطح 
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 هر چه درجه دسی بل کمتر باشد، ماشین ظرفشویی گرانتر خواهد بود.

 مصرف آب 

گالن آب در هر چرخه مصرف کنند،  5.8خوشبختانه، ماشین های ظرفشویی نباید بیش از 

 قدیمی می کند. که کارایی آنها را بسیار بیشتر از مدل های

به این معنی است که ماشین ظرفشویی استاندارد می باشد و در  Aماشین ظرفشویی با رتبه 

 هر بار مصرف آب از سه و نیم گالن تجاوز نخواهد کرد.

 مصرف انرژی 

برچسب انرژی یک ماشین ظرفشویی نشان می دهد که چه میزان برق مصرف می کند. و 

به راحتی می توانید مدل های مختلف را از این نظر با هم مقایسه کنید . ماشین ظرفشویی با 

 نشان می دهد که حداقل استانداردهای الزم را دارا می باشد. Aرتبه بندی 

 سرعت و چرخه 

ولی حداقل دارای سه حالت معمولی، تند و خیلی سریع است. یک ماشین ظرفشویی معم

 انتخاب چرخه شستشو در ماشین ظرفشویی به ماشین ظرفشویی متفاوت است.

حالت های قابل برنامه ریزی شستشوی سریع، ظریف، آبکشی و نگه داشتن و غیره، عموماً 

ق و آب صرفه هزینه بیشتری خواهد داشت، اما ممکن است در دراز مدت در هزینه بر

 جویی کند.

 عملکرد خشک کردن 

ماشین ظرفشویی های مقرون به صرفه از گرمای باقی مانده در خود برای خشک کردن 

 ظروف استفاده می کنند. در بیشتر موارد، این کافی است.
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با این حال، برخی از ماشین های ظرفشویی دارای گزینه هایی برای خشک کردن اضافی 

امل یک عنصر گرم کننده برای خشک کردن ظروف به همراه یک هستند و ممکن است ش

 فن برای گردش هوای گرم باشد که فرآیند خشک کردن را تسریع می کند.

 خاصیت لکه بری 

ماشین های ظرفشویی باید خاصیت لکه بری و خوبی داشته باشد. گروهی از ماشین 

ر ماشین، باید به خوبی آن را های قدیمی هستند که افراد قبل از قرار دادن ظرف دظرفشویی

آبکشی کنند که لکه و ذرات غذا بر روی آنها وجود نداشته باشد و به این ترتیب، ظرف را 

 داخل ماشین بگذارند.

اما با پیشرفت تکنولوژی و دستاوردهای جدید علمی، انواع جدیدی از ماشین ظرفشویی 

کنند که با این ت شستشو استفاده میتولید شدند که در آنها، به جای آب، از بخار آب داغ جه

کار ظروف کثیف، چرب و لکه دار به خوبی شسته می شوند و همچنین قدرت لکه بری در 

باشد و می تواند گزینه بسیار مناسبی برای این ماشین ها به نسب سری قدیمی، بسیار باال می

 دیمی باشد.های قجایگزین شدن به جای شستشو با دست و همچنین شستشو با دستگاه

 قیمت ماشین ظرفشویی 

های بسیار مهم است که باید مد نظر قرار داد و قیمت ماشین ظرفشویی نیز یکی از گزینه

 این مهم بستگی به جنس محصول دارد.

 ویژگی های اضافی 

ویژگی های اضافی بیشتر و فراتر از گزینه های استاندارد چیزی است که یک ماشین 

 ظرفشویی را از دیگری متمایز می کند.

 با این حال، هر چه دستگاه دارای ویژگی های بیشتری باشد، برچسب قیمت باالتری دارد.

 رد:در اینجا برخی از ویژگی های اضافی رایج موجود در ماشین ظرفشویی وجود دا
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 دارای سیستم شستشوی ظرف های خیلی کثیف و پر چرب باشد. .1

 ها در حد آلوده بودن آنها باشد.دارای قابلیت تنظیم سیستم شستشو، جهت ظرف .2

هایی ماشین های ظرفشویی باید این قابلیت را داشته باشند که برای شستشو ظرف .3

 مثل استکان، ظروف میوه و مواردی که چربی ندارند تنظیم شوند.

 قابلیت تنظیم ارتفاع سبد. .4

قابلیت براق کردن و تمیز کردن ظروف به طوری که جای لکه های آب بر روی  .5

 آنها نباشد.

 دارا بودن سیستم خشک کن قوی و مناسب. .6

 دارا بودن سیستم آب پاش. .7

 دارا بودن سبد مخصوص چنگال و قاشق و چاقو. .8

ه در بین ظرف ها وجود دارا بودن فیلتر مخصوص جمع آوری باقیمانده های غذا ک .9

 داشته است.

 داشتن گارانتی .10

 سایر نکات ضروری 

 جنس بدنه با کیفیت و استحکامی داشته باشد. .1

 از برند مناسب و تضمینی باشد. .2

 جنس اجزای بکار رفته در تولید آن از کیفیت باالیی برخوردار باشد. .3

های زیادی در سراسر کشور وجود دارد که اقدام به فروش این این روزها فروشگاه .4

محصول در سراسر کشور کرده اند، بنابراین دسترسی برای خرید محصول در 

تمامی نقاط راحت شده است. و مهمتر اینکه امکان خرید اینترنتی این محصول نیز 

 باشد.رید میها جهت خوجود دارد که یکی از به صرفه ترین راه
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 اینترنتی خرید + بادوام و شیک آشپزخانه آبچکان مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای نگهداری از ماشین ظرفشویی 

یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم نگهداری از ماشین ظرفشویی است 

 گیرد.مورد توجه مصرف کنندگان قرار می  که

الزم به ذکر است که در صورتی که به خوبی از این دستگاه، نگهداری شود می تواند زمان 

کند بسیار زیادی را مورد استفاده قرار بگیرد و میزان کارایی و بازدهی آن افزایش پیدا می

و همچنین طول عمر دستگاه بیشتر می باشد بنابراین باید نکات را در مورد نگهداری از 

 .انیماین وسیله بد

 تمیز کردن ماشین ظرفشویی 

های ظرفشویی باید به آن یکی از حیاتی ترین و مهم ترین نکاتی که در نگهداری از ماشین

توجه داشته باشیم که به ظاهر مسئله بسیار ساده ای به نظر می رسد، تمیز کردن این وسیله 

 می باشد.

تند که جهت تمیز کردن دستگاه، هرچند که این روزها اکثرا ماشین ها دارای فیلترهایی هس

در آن تعبیه شده اند؛ ولی بعضی از آنها این قابلیت را ندارند که در حقیقت در هنگام خرید 

 محصول باید حتماً به این نکته توجه شود.

قابلیت ها برخوردار نباشد، باید هر از چند گاهی سبدهای   و در صورتی که دستگاه از این

آن ظرف ها را قرار می دهیم از آن بیرون آورده شود و تمیز شوند آن و مکان هایی که در 

 تواند به طول عمر ماشین کمک شایانی کند.که رعایت این نکته می

 جرم گیری ماشین ظرفشویی 

رعایت جرم گیری ماشین، یکی دیگر از نکاتی است که برای نگهداری از دستگاه ماشین 

وسیله موادی مثل قرص نمک، ژله ماشین لباسشویی باید رعایت شود این مرحله به 

 لباسشویی و یا جرم گیرهای مخصوص و مواردی از این قبیل صورت می گیرد که به 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%da%86%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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راحتی در همه جا و قابل تهیه می باشد و هیچ نگرانی از بابت تهیه این محصوالت وجود 

 ندارد.

از روشن کردن  برای جرم گیری ماشین ظرفشویی باید ابتدا دستگاه را روشن کنید و بعد

آن، به عالئم دستگاه توجه کنید و بعد مواد را به آرامی از طریق دریچه مخصوص در 

 دستگاه بریزید و به این ترتیب و اقدام به جرم گیری ماشین کنید

ای که در اینجا باید گفته شود این است که استفاده از جرمگیر و جرم گیری این دستگاه نکته

 رگی به عمل کرده دستگاه کند.می تواند کمک بسیار بز

 جمع بندی خرید اینترنتی ماشین ظرفشویی

ی حاال احتماال انواع و اقسام ماشین ظرفشویی و مشخصات آنها را می شناسید و با سلیقه

 خود به خوبی می دانید کدام یک را انتخاب کنید.

 خانگی لوازم و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی رنتیاینت خرید راهنمای امیدواریم

 برای خریدی رضایت بخش و مطلوب به شما کمک کرده باشد. برقی

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه سواالت و نظرات خود را با ما 

 در میان بگذارید. خوشحالیم که برای مطالعه این راهنمای خرید وقت گذاشتید، متشکریم.

در ادامه برای کمک به شما چند مدل محبوب را گردآوری کرده ایم که پیشنهاد می شود قبل 

با هم مقایسه کنید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت  از خرید آنها را

 کاربران را جلب کنند.
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