
راهنمای جامع ماشین ظرفشویی جی پالس
Gplus Dishwasher 2020

محافظت از ظروف شیشه ای
ماشین ظرفشویی جی پالس، به  گونه ای
طراحی شده است که شستشوی کامل،
تمیز و بهداشتی ظروف را میسر سازد؛
همچنین با استفاده از این برنامه خاص
می توانید شستشوی ظروف شیشه ای

را با خیال راحت تجربه کنید. 
مشخصات محصوالت بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.



ظرفیت: 15 نفره 
  ECO Power Inverter با تکنولوژی BLDC مجهز به موتور هوشمند

A++ مصرف انرژی
میانگین مصرف آب 9.5 لیتر

دارای طبقه سوم مجزا
LED دارای صفحه نمایش

(44idb) کم صدا
دارای 8 برنامه شستشوی اصلی و 3 عملکرد انتخابی

 Glass Care دارای برنامه جهت شستشوی مالیم ظروف شیشه ای
MixWash+ دارای برنامه جهت شستشوی روزانه همزمان ظروف مختلف

Quick مجهز به برنامه شستشوی سریع در 30 دقیقه
Auto دارای برنامه شستشوی خودکار با توجه به میزان کثیفی ظروف

Intensive مجهز به برنامه شستشوی پرقدرت برای ظروف بسیار کثیف
Half Load قابلیت شستشوی نیمه ظرفیت با امکان استفاده همزمان از هر دو طبقه

Fast دارای قابلیت کاهش زمان شستشوی برنامه های اصلی
مجهز به سیستم خشک کردن ظروف با باد گرم

دارای سبد مجزا قاشق و چنگال و قابلیت تنظیم ارتفاع سبد میانی  
 Time Delay انجام شستشو در زمان دلخواه

ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض): 850*600*600 میلیمتر

GDW-J552*
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ظرفیت: 14 نفره 
 ECO Power Inverter با تکنولوژی BLDC مجهز به موتور هوشمند

A++ مصرف انرژی
میانگین مصرف آب 11 لیتر

LED دارای صفحه نمایش
(46idb) کم صدا

دارای 6 برنامه شستشوی اصلی و 3 عملکرد انتخابی
Quick مجهز به برنامه شستشوی سریع در 30 دقیقه

Auto دارای برنامه شستشوی خودکار با توجه به میزان کثیفی ظروف
Intensive مجهز به برنامه شستشوی پرقدرت برای ظروف بسیار کثیف

Half Load قابلیت شستشوی نیمه ظرفیت با امکان استفاده همزمان از هر دو طبقه
Fast دارای قابلیت کاهش زمان شستشوی برنامه های اصلی

مجهز به سیستم خشک کردن ظروف با باد گرم
دارای سبد مجزا قاشق و چنگال و قابلیت تنظیم ارتفاع سبد میانی  

 Time Delay انجام شستشو در زمان دلخواه
ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض): 850*600*600 میلیمتر

GDW-J441*

استیل نقره ای

نقره ای

  BLDC موتور هوشمند
موتورهای BLDC ماشین ظرفشویی جی پالس، نسل جدید موتورها با قدرت و بازدهی باالتر و ماندگاری بیشتر نسبت به موتورهای معمولی است.

از دیگر ویژگی های مهم این موتور صدای کم و عدم تولید آلودگی های کربنی است.

 Fast شستشوی سریع ظروف
قابلیت کاهش زمان شستشوی برنامه های اصلی با حفظ الگوریتم خاِص شستشوی هر برنامه، یکی از ویژگی های منحصر به فرد ماشین ظرفشویی

جی پالس است.

Auto قابلیت شستشوی خودکار
برنامه شستشوی خودکار ماشین ظرفشویی جی پالس، با سنجش
میزان کثیفی ظروف داخل دستگاه، بهترین زمان، دما و الگوریتم
شستشو را به صورت خودکار تنظیم کرده و با باالترین کیفیت، این

فرآیند را انجام می دهد.

 Intensive شستشوی پرقدرت ظروف
در ماشین ظرفشویی جی پالس، برای شستشوی ظروف بسیار کثیف
با لکه های سخت می توان از برنامه شستشوی Intensive استفاده
کرد. این برنامه از طریق باالبردن دما و پاشیدن قدرتمند آب، ظروفی

تمیز و درخشان را در اختیار شما قرار می دهد. 

موتور هوشمند اینورتر در ماشین ظرفشویی جی پالس قادر است مصرف انرژی را مدیریت کند و در کنترل عملکرد و ایجاد الگوریتم های متفاوت
شستشو، هوشمندانه فعالیت کند. با کمک این موتور، دستگاه، بازدهی باالتری خواهد داشت.

 Half Load شستشوی نیمه ظرفیت

با کمک قابلیت شستشوی نیمه ظرفیت در ماشین ظرفشویی جی پالس،
می توانید در صورت نیاز، شستشوی ظروف را با نصف ظرفیت دستگاه انجام
دهید. این ویژگی برای خانواده های کم جمعیت یا در مواردی که الزم است
دستگاه قبل از پر شدن کامل ظرفیت، روشن شود؛ بسیار کارآمد است.
الزم به ذکر است در حالت نیمه ظرفیت، عالوه بر کاهش مصرف آب و برق،

می توان از هر دو سبد دستگاه استفاده کرد.

 MixWash+ شستشوی همزمان ظروف مختلف

گاهی اوقات برای شستشوی روزانه انواع ظروف با جنس های
مختلف، نیاز است برنامه ای مناسب برای شستشو استفاده گردد.
با انتخاب برنامه MixWash در ماشین ظرفشویی جی پالس،
با چیدن ظروف شیشه ای یا ظریف تر در طبقه باال و دیگر
ظروف در طبقه پایین، بهترین کیفیت شستشو برای انواع

ظروف امکان پذیر می گردد. 

شستشوی سریع
ماشین ظرفشویی جی پالس، این امکان را ایجاد می کند که در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین مصرف انرژی، ظروف تنها

در 30 دقیقه با کیفیت باال شسته شوند. 

Shine Like
The Brightest Star
به درخشندگی درخشان ترین ستاره ها

سفید

سفید


