
FUNKCJONALNOŚĆ

ILOŚĆ PROGRAMÓW ZMYWANIA 9

AUTO INTENSYWNY 60 – 70°C TAK

AUTO NORMALNY 50 – 60°C TAK

AUTO DELIKATNY 30 – 50°C TAK

HIGIENICZNY 60°C TAK

EKSTRA HIGIENICZNY 70°C TAK

SZYBKI 55’ 65°C TAK

EKONOMICZNY 50°C TAK

SZYBKI 40°C TAK

MYCIE WSTĘPNE TAK

ZINTEGROWANY PANEL STEROWANIA TAK

ILOŚĆ POZIOMÓW KOSZY 3

POJEMNOŚĆ KOMPLETÓW 15

TEMPERATURY 30/40/50/60/70°C

SREBRNE KOSZE TAK

WĄŻ AQUASTOP TAK

POŁOWA ZAŁADUNKU TAK

OPÓŹNIENIE STARTU 19H

OBSŁUGA TABLETEK 
WIELOSKŁADNIKOWYCH TAK

SYGNAŁ AKUSTYCZNY KOŃCA PROGRAMU TAK

ZMYWARKA

KDI 6953
Witaj w domu

TECHNOLOGIE: 
FUNKCJA TABLETKI: Codzienna eksploatacja urządzenia ogranicza się do 
umieszczenia jednej tabletki w pojemniku oraz wybrania odpowiedniej funkcji 
zmywania. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o  3 różnych detergentach, które 
możemy zastąpić 1 wygodną w użyciu tabletką.

POŁOWA ZAŁADUNKU: Umożliwia zmywanie naczyń przy jednoczesnej 
oszczędności czasu, wody i energii z załadunkiem górnego lub dolnego kosza. 
Dodatkowo wybrane modele zmywarek wyposażyliśmy w  regulację górnego 
kosza z załadunkiem oraz składane uchwyty na kubki.

OPÓŹNIONY START: Pozwala na zaprogramowanie urządzenia, tak aby 
uruchomiło się w  najbardziej odpowiednim dla nas momencie. Dzięki temu 
można skorzystać z bardziej opłacalnej taryfy za energię elektryczną.

NISKIE ZUŻYCIE WODY: Tradycyjne mycie naczyń nie jest ekonomicznym 
rozwiązaniem. Zmywarki KERNAU pozwalają zaoszczędzić nawet do 850 l wody 
w ciągu roku. Takie rozwiązanie pozwala zadbać nie tylko o ekologię ale i o nasz 
domowy budżet.

AQUASTOP: Eliminuje ryzyko zalania kuchni w wyniku awarii urządzenia. Po 
pojawieniu się niekontrolowanego wycieku, dopływ wody do zmywarki zostaje 
automatycznie odcięty. Pozwala zadbać nie tylko o ekologię ale i o nasz domowy 
budżet.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ZMYWANIA KLASA A++: Klasa energetyczna 
jaką cechują się nasze zmywarki gwarantuje niskie zużycie prądu i  wydajność 
urządzenia. Dzięki temu zaoszczędzimy znaczne sumy pieniędzy, gwarantując 
bardzo dobre efekty mycia.

9 PROGRAMÓW I 5 TEMPERATUR ZMYWANIA: Dzięki dostępności wielu  
różnorodnych programów zmywania z łatwością możemy dobrać odpowiedni 
do naszych potrzeb. Wszystko zależy od stopnia zabrudzenia naczyń, ich rodzaju 
oraz czasu jakim dysponujemy.

PROGRAM EKSTRA HIGIENICZNY: Za sprawą dwóch etapów mycia skutecznie 
domywa nasze naczynia. Przeznaczony do naczyń tłustych i bardzo zabrudzonych. 
Dzięki płukaniu gorącą wodą świetnie sprawdza się także w  przypadku mycia 
dziecięcych butelek.
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Zmywarka do zabudowy marki Kernau to optymalna wydajność i oszczędność dla każdej 
kuchni. Jest bardzo pomocna, funkcjonalna i łatwa w codziennym użytkowaniu. Jej nowo-
czesny, zintegrowany panel sterowania zapewnia prostą obsługę i kontrolę nad urządze-
niem. Pomieści nawet 15 kompletów naczyń. Zmywarka wyposażona została w trzeci kosz, 
funkcję tabletki oraz połowę załadunku. Z  uwagi na ryzyko zalania kuchni, producent 
zadbał aby po pojawieniu się niekontrolowanego wycieku, dopływ wody do zmywarki 
został automatycznie odcięty. Wszystko to zasługa funkcji AquaStop. Klasa energetyczna 
A++ urządzenia pozwala zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy, zapewniając przy tym 
bardzo dobre efekty mycia. Mycie naczyń w zmywarce to nie tylko duża wygoda i oszczęd-
ność czasu ale przede wszystkim mniejsze zużycie wody. Zmywarka do zabudowy marki 
Kernau doskonale wyręczy każdego domownika z nielubianego zmywania naczyń. 
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HIGIENICZNY



WSKAŹNIK BRAKU SOLI I NABŁYSZCZACZA TAK

METALOWY FILTR TAK

FILTR ANTYBAKTERYJNY TAK

REGULACJA GÓRNEGO KOSZA 
Z ZAŁADUNKIEM TAK

REGULACJA GÓRNEGO KOSZA BEZ 
ZAŁADUNKU TAK

SKŁADANE UCHWYTY W KOSZU GÓRNYM TAK (4)

SKŁADANE UCHWYTY W KOSZU DOLNYM TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

ZUŻYCIE WODY W PROGRAMIE ECO 50°C 9 L

ZUŻYCIE ENERGII W PROGRAMIE ECO 50°C 0,94 kWh

ZUŻYCIE WODY ROCZNE 2520 L

ZUŻYCIE ENERGII ROCZNE 267 kWh

GŁOŚNOŚĆ 45dB

KLASA ENERGETYCZNA A++

SZEROKOŚĆ 600 MM

www.kernau.com
* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com

PROGRAM AUTO DELIKATNY: Przeznaczony do mycia delikatnych naczyń, 
które mogą ulec uszkodzeniom poprzez silne ciśnienie wody. Zmywarka dzięki 
sensorowi zabrudzenia wody samoczynnie dostosuje temperaturę (od 30° do 
50°) oraz czas zmywania.

PROGRAM AUTO INTENSYWNY: Idealny do mycia mocno zabrudzonych 
naczyń. Program ten dzięki zmywaniu wstępnemu zapewnia bardzo dobre 
rezultaty zmywania. Sensor zabrudzenia sam dopasuje temperaturę (od 60° do 
70°) oraz czas zmywania.

TRZECI KOSZ: Przeznaczony jest on do maksymalnego wykorzystania wnętrza 
zmywarki. To wygodny sposób na umycie sztućców, małych naczyń czy filiżanek. 
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