
ماشین ظرفشویی های دوو 

گروه محصوالت شوینده

Shine, Radiance, Extra, Star



ماشین ظرفشویی های جدید برند دوو

گردیدهتولیددووبرنددرنفره14شستشویظرفیتدرجدیدظرفشوییماشینمدلچهار

,Shineهاینامباجدیدهایظرفشوییماشیناین.است Radiance, Extra, Star

.میباشنداستیلواینقرهسفید،رنگ3درتنوعدارای

حتوضیبهادامهدرکههستندمتنوعیبرنامههایوهاویژگیدارایمحصوالتاینازیکهر

.پرداختخواهیمآنها



Shine Dishwasherماشین ظرفشویی شاین



مشخصات ماشین ظرفشویی شاین

نفره14: ظرفیت 

++A:رتبه مصرف انرژی

برنامه8:برنامه شستشو

سه:تعداد طبقات

لیتر10:متوسطمصرفآب

DDW-4480DDW-4481DDW-4482کد مدل

استیلنقرهایسفیدرنگ بدنه



تصاویر محصول

DDW-4480 DDW-4481 DDW-4482



اطالعات محصول

برنامه های شستشو 

.1Auto:شستشویاتوماتیکبرایشستشویظرفهاییباهرنوعکثیفیوهرمیزانغذایخشکشده

.2Intensive:شستشویظروفبسیارکثیفکهمدتیغذایخشکشدهرویآنبودهاست

.3Normal:باکثیفیمعمولیوکم...شستشویبشقابها،لیوانهاو

.4Eco:(شستشویبهینهباصرفهجوییدرآبوانرژی)برنامهایاستانداردبرایظروفباکثیفیمتوسط

.5Glass:شستشویظروفحساسشیشهایوچینیباکثیفیکمکهبهدمایباالحساسهستند.

.690 Min:دقیقه90جهتشستشویسریعظروفباکثیفیکمومتوسطدر

.7Rapid:دقیقهظروفباکثیفیکممثلکریستالولیوانهاکهنیازبهخشککردنندارد30شستشودر.

.8Soak:خیساندنظروفیکهقراراستبعداشستهشودوشستشویمیوهوسبزیجات

آپشن ها

شستشوبانصفظرفیت✓

جهتشستشویظرفهایبسیارکثیف Extra Cleaningدارایسیستم✓

(Extra Drying)سیستمخشککناضافی✓

برایکاهشزمانبرنامهExpressقابلیت✓

ساعت24تا1قابلیتراهاندازیدستگاهباتاخیراز✓

دارایقفلایمنیکودک✓



ویژگی های بارز 

محصول

جهتنمایشزمانوتنظیماتLEDدارایصفحهنمایش✓

سهطبقهشستشو✓

سهبازویآبپاش✓

قابلیتتنظیمارتفاعسبدباالییبصورتدستیوباجابجاییسبد✓

سیستمهوشمندعیبیاب✓

مخزنشستشویتماماستیل✓

(حالت5)قابلیتتغییردرجانماییداخلیسبدپایین✓

دارایجاپودریکشویی✓

داراینیمطبقهفنجاندرسبددوم✓

جهتچیدمانبهینه(سبدقاشقوچنگال)قابلیتانعطافسبدسوم✓



Radiance Dishwasherماشین ظرفشویی رادیانس



مشخصات ماشین ظرفشویی رادیانس

نفره14: ظرفیت 

++A:رتبه مصرف انرژی

برنامه7:برنامه شستشو

سه:تعداد طبقات

لیتر10:متوسطمصرفآب

DDW-4470DDW-4471DDW-4472کد مدل

استیلنقرهایسفیدرنگ بدنه



تصاویر محصول

DDW-4470 DDW-4471 DDW-4472



اطالعات محصول

برنامه های شستشو 

.1Auto:شستشویاتوماتیکبرایشستشویظرفهاییباهرنوعکثیفیوهرمیزانغذایخشکشده

.2Intensive:شستشویظروفبسیارکثیفکهمدتیغذایخشکشدهرویآنبودهاست

.3Eco:(شستشویبهینهباصرفهجوییدرآبوانرژی)برنامهایاستانداردبرایظروفباکثیفیمتوسط

.4Glass:شستشویظروفحساسشیشهایوچینیباکثیفیکمکهبهدمایباالحساسهستند.

.590 Min:دقیقه90جهتشستشویسریعظروفباکثیفیکمومتوسطدر

.6Rapid:شستشویکوتاهظروفباکثیفیکممثلکریستالولیوانهاکهنیازبهخشککردنندارد.

.7Soak:خیساندنظروفیکهقراراستشستهشودوشستشویمیوهوسبزیجات

آپشن ها

شستشوبانصفظرفیت✓

جهتشستشویظرفهایبسیارکثیف Extra Cleaningدارایسیستم✓

(Extra Drying)سیستمخشککناضافی✓

ساعت24تا1قابلیتراهاندازیدستگاهباتاخیراز✓

دارایقفلایمنیکودک✓



ویژگی های بارز 

محصول

جهتنمایشزمان،دمایشستشووتنظیماتLEDصفحهنمایش✓

عملکردلمسیدکمهها✓

سهطبقهشستشو✓

سهبازویآبپاش✓

قابلیتتنظیمارتفاعسبدباالییبصورتدستیوباجابجاییسبد✓

سیستمهوشمندعیبیاب✓

مخزنشستشویتماماستیل✓

قابلیتتغییردرجانماییداخلیسبدپایین✓

جاپودریکشویی✓

نیمطبقهفنجاندرسبددوم✓

جهتچیدمانبهینه(سبدقاشقوچنگال)قابلیتانعطافسبدسوم✓



Extra Dishwasherاماشین ظرفشویی اکستر



مشخصات ماشین ظرفشویی اِکسترا

نفره14: ظرفیت 

++A:رتبه مصرف انرژی

برنامه8:برنامه شستشو

سه:تعداد طبقات

لیتر10:متوسطمصرفآب

DDW-3480DDW-3481DDW-3482کد مدل

استیلنقرهایسفیدرنگ بدنه



تصاویر محصول

DDW-3480 DDW-3481 DDW-3482



اطالعات محصول

برنامه های شستشو 

.1Auto:شستشویاتوماتیکبرایشستشویظرفهاییباهرنوعکثیفیوهرمیزانغذایخشکشده

.2Intensive:شستشویظروفبسیارکثیفکهمدتیغذایخشکشدهرویآنبودهاست

.3Normal:باکثیفیمعمولیوکم...شستشویبشقابها،لیوانهاو

.4Eco:(شستشویبهینهباصرفهجوییدرآبوانرژی)برنامهایاستانداردبرایظروفباکثیفیمتوسط

.5Glass:شستشویظروفحساسشیشهایوچینیباکثیفیکمکهبهدمایباالحساسهستند.

.690 Min:دقیقه90جهتشستشویسریعظروفباکثیفیکمومتوسطدر

.7Rapid:شستشویکوتاهظروفباکثیفیکممثلکریستالولیوانهاکهنیازبهخشککردنندارد.

.8Soak:خیساندنظروفیکهقراراستشستهشودوشستشویمیوهوسبزیجات

آپشن ها

شستشوبانصفظرفیت✓

جهتشستشویظرفهایبسیارکثیف Strong Washدارایسیستم✓

(Extra Drying)سیستمخشککناضافی✓

ساعت24تا1قابلیتراهاندازیدستگاهباتاخیراز✓

دارایقفلایمنیکودک✓



ویژگی های بارز 

محصول

جهتنمایشزمانوتنظیماتLEDدارایصفحهنمایش✓

دارایسهطبقهشستشو✓

دارایسهبازویآبپاش✓

قابلیتتنظیمارتفاعسبدباالییبصورتدستیوباجابجاییسبد✓

سیستمهوشمندعیبیاب✓

مخزنشستشویتماماستیل✓

جاپودریکتابی✓

قابلیتتغییردرجانماییداخلیسبدپایین✓

دارایدونیمطبقهفنجاندرسبددوم✓

جهتچیدمانبهینه(سبدقاشقوچنگال)قابلیتانعطافسبدسوم✓



Star Dishwasherماشین ظرفشویی اِستار



مشخصات ماشین ظرفشویی اِستار

نفره14: ظرفیت 

++A:رتبه مصرف انرژی

برنامه6:برنامه شستشو

سه:تعداد طبقات

لیتر11:متوسطمصرفآب

DDW-3460DDW-3461DDW-3462کد مدل

استیلنقرهایسفیدرنگ بدنه



تصاویر محصول

DDW-3460 DDW-3461 DDW-3462



اطالعات محصول

برنامه های شستشو 

.1Intensive:شستشویظروفبسیارکثیفکهمدتیغذایخشکشدهرویآنبودهاست

.2Normal:باکثیفیمعمولیوکم...شستشویبشقابها،لیوانهاو

.3Eco:(شستشویبهینهباصرفهجوییدرآبوانرژی)برنامهایاستانداردبرایظروفباکثیفیمتوسط

.4Glass:شستشویظروفحساسشیشهایوچینیباکثیفیکمکهبهدمایباالحساسهستند.

.590 Min:دقیقه90جهتشستشویسریعظروفباکثیفیکمومتوسطدر

.6Rapid:شستشویکوتاهظروفباکثیفیکممثلکریستالولیوانهاکهنیازبهخشککردنندارد.

آپشن ها

شستشوبانصفظرفیت✓

جهتشستشویظرفهایبسیارکثیف Extra Cleaningدارایسیستم✓

(Extra Drying)دارایسیستمخشککناضافی✓

ساعت24تا1قابلیتراهاندازیدستگاهباتاخیراز✓

دارایقفلایمنیکودک✓



ویژگی های بارز 

محصول

جهتنمایشزمانوتنظیماتLEDدارایصفحهنمایش✓

دارایسهطبقهشستشو✓

دارایسهبازویآبپاش✓

قابلیتتنظیمارتفاعسبدباالییبصورتدستیوباجابجاییسبد✓

سیستمهوشمندعیبیاب✓

مخزنشستشویتماماستیل✓

قابلیتتغییردرجانماییداخلیسبدپایین✓

دارایجاپودریکتابی✓

داراینیمطبقهفنجاندرسبددوم✓

جهتچیدمانبهینه(سبدقاشقوچنگال)قابلیتانعطافسبدسوم✓



توضیحات برنامه و ویژگی ها



نصفریباتق)ظرفشوییماشینظرفیتازکمترکثیفظروفمیزانکهزمانی

Halfبرنامهازمیتوانانرژیاتالفازجلوگیریبرایاست،(ظرفیت Load

وییظرفشسبدهایازیکیدرراظروفتوانمیحالتایندر.کرداستفاده

.کردراهاندازیراآنوچیده

مزیت

کاهشمدتماندنظروفدرظرفشوییدرانتظارشستشو•

جلوگیریازاتالفانرژی•

Half Loadنصف ظرفیت شستشو با 



دارندمیککثیفیکهظروفیباراظرفشوییماشینمیتوانبرنامهاینکمکبا

کاهشبابرنامهاین.شستراظرفها(دقیقه30)سریعزماندروکردهروشن

.میدهدانجامرامناسبیشستشویانرژی،مصرف

مزیت

روزانهمصارفبرایظرفشوییماشینازاستفاده•

انرژیمصرفکاهش•

.

شستشوی سریع



فادهازاگرظروفخیلیکثیفباشندوحتیغذارویآنخشکشدهباشدبااست

.توانبهخوبیآنهاراشستشودادهوتمیزکرداینبرنامهمی

زغذااینبرنامهمناسبظروفیمثلقابلمهوماهیتابهاستکهدرزمانپختوپ

بهآنهامیچسبدویاظرفهاییکهمدتزیادیغذارویآنماندهوخشکشده

.است

مزیت

.شدهخشکیاوچسبیدهآنبهغذاکهظروفییاوقابلمهکاملشستن•

 Intensiveظروف بسیار کثیف شستشوی 



ویبعضیازظروفجنسظریفتریدارندوالزمنیستبادمایباالوفشارآبق

.شستهشوند،مثلظروفچینی،شیشهایویاکریستال

ابهاینبرنامهبادمایمناسبظرفهایحساسکهکثیفیمتوسطوکمدارندر

.خوبیشستشومیدهد

مزیت

حساسوایشیشهظروفازمحافظت•

.

 Glassظروف حساس شستشوی 



.دهاندگاهیاوقاتظروفخیلیچربهستندویامدتطوالنینشستهباقیمان

.دراینحالتشستشویظروفسختترمیشود

ترمیشودبااستفادهازاینویژگیدمایشستشوباالتروقدرتپاششآببیش

.درنتیجهظروفخیلیکثیف،کامالتمیزخواهندشد

.

مزیت

.آنهاکردندرخشانوتمیزوچربخیلیظروفشستن•

 Extra Cleaningسیستم 



نید،الزمدرصورتیکهبخواهیدبالفاصلهپسازشستشوازظروفاستفادهک

.استظرفهاسریعترخشکشوند

Extra Dryingبرایسریعترخشکشدنظرفهامیتوانیدازویژگی

.استفادهکنید

مزیت

.وشستشازپسبالفاصلهاستفادهبرایظرفهاشدنخشکسریعتر•

Extra Dryingسیستم خشک کن اضافی 



ودیسقابلمه،دربقابلمه،مثلزیادارتفاعباظرفهاییدادنقراربرای

.داریدنیازبیشتریفضایبهبزرگ،هایبشقاب

بهودهبرباالترراآنباالییسبدارتفاعتغییرباتوانیدمیحالتایندر

.دهیدقرارظرفشوییدرراظروفراحتی

مزیت

ظرفشوییماشیندرمختلفارتفاعباظروفانواعشستن•

.

(سبد آسانسوری)قابلیت تنظیم ارتفاع سبد



ضمانت و خدمات پس از فروش

ماهضمانتمحصول24✓

سالپشتیبانیفنیوقطعاتاززماننصب10✓

روزپوسازنصوب30ضمانتبازگشتیاتعویضمحصوولتوا✓

(گارانسی)

نصب،راهاندازیوآموزشرایگان✓

نیکمرکز ارتباط با مشتریان انتخاب الکترو
1699



روزه 30مهلت 

تست محصول

.استروز30مدتبهمحصولتستزمانیدورهگارانسی،

کردهاستفادهمحصولازخرید،ازپسروز30تاونمودخریداریرامحصولمیتوانیعنی

توانمینشدواقعپسندموردمحصولاگردلیلی،هربهدورهاینطیدر.کردتستراآنو

.کردمرجوعیاتعویضراآن

بهمحصولکردنمرجوعیاتعویضجهتمسئولیتهاوخریداربامراوداتتمام:توجه

رایبزحمتیومسئولیتهیچگونهواستالکترونیکانتخابفروشازپسخدماتعهده

.داشتنخواهدفروشنده

Garan30روزه تست محصول 30مهلت 



سپاس 
از توجه شما


