Πλυντήρια Πιάτων
A+:
Οι συσκευές Smeg, εξοικονομούν ενέργεια έως και 30% σε σχέση με την κλάση Α (κατηγορία Α+++), διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη
αποδοτικότητα και διασφαλίζοντας τον απαραίτητο σεβασμό για το περιβάλλον.

A+++:
Οι συσκευές Smeg, εξοικονομούν ενέργεια έως και 30% σε σχέση με την κλάση Α (κατηγορία Α+++), διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη
αποδοτικότητα και διασφαλίζοντας τον απαραίτητο σεβασμό για το περιβάλλον.

ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΕΣ:
Τα προϊόντα SMEG από ανοξείδωτο ατσάλι με αυτό το εικονίδιο έχουν στην πρόσοψη ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να φαίνονται
ρίποι και δακτυλικά αποτυπώματα. Επίσης, όλα τα μοντέλα με την ειδική επίστρωση καθαρίζονται ευκολότερα.

ENERSAVE:
Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος ένας ειδικός μηχανισμός ανοίγει αυτόματα αργά την πόρτα λίγα μόλις εκατοστά, εξασφαλίζοντας
τέλειο στέγνωμα και εξοικονομώντας έως και 20% ενέργεια σε ορισμένα μοντέλα.

AUTO:
Η διάρκεια του προγράμματος Auto εξαρτάται από την ανάγκη για πρόπλυση και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται. Το
Aquatest παρακολουθεί τον βαθμό υπολειμμάτων τροφών που βρίσκονται στα πιάτα και επιλέγει αυτόματα το πλέον κατάλληλο
πρόγραμμα.

FLEXITABS:
Ανεξάρτητα από τον τύπο του απορρυπαντικού, ο κύκλος πλύσης προσαρμόζεται για να δώσει κάθε φορά τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ:
Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για ευαίσθητα πιάτα με ελαφρύ ρύπο.

QUICK TIME:
Η επιλογή Quick Time σε συνδυασμό με όλα τα προγράμματα εκτός της πρόπλυσης, μειώνει την διάρκεια του κύκλου πλύσεως μέχρι
55%. Με τη χρήση υψηλότερων θερμοκρασιών και έντονης μηχανικής δράσης των βραχιόνων ψεκασμού, το Quick Time είναι σε θέση να
εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.

ΓΡΗΓΟΡΟ 27 ΛΕΠΤΑ:
Ένα νέο πρόγραμμα που διαρκεί μόλις 27 λεπτά, κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα πιάτα.

ΙΣΧΥΡΟ & ΓΡΗΓΟΡΟ:
Αυτό το ειδικό πρόγραμμα διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα για εξαλείφει τις επίμονες βρωμιές και τα ξεραμένα υπολείμματα.

FlexiZone:
Το νέο ½ FlexiZone σας επιτρέπει να πλένετε μειωμένο φορτίο εξοικονομώντας ενέργεια, νερό και χρόνο, χωρίς περιορισμό σχετικά με το
πού τοποθετούνται τα στοιχεία. Τα κλασικά συστήματα ½ πλύσης επιτρέπουν την χρήση μόνο ενός από τα 2 καλάθια. Το FlexiZone
υπάρχει στα περισσότερα πλυντήρια πιάτων της Smeg, είτε ως επιλογή είτε ως πρόγραμμα ανάλογα με το μοντέλο.

ΟΛΙΚΟ AQUASTOP:
Εκτός από την στάνταρ μερική προστασία Aquastop σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, μερικά μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική
συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί τα επίπεδα του νερού στη συσκευή, ανιχνεύει διαρροές
στο σωλήνα και διακόπτει την παροχή του νερού άμεσα εάν χρειαστεί.

ORBITAL ΣΥΣΤΗΜΑ:
Το Orbital σύστημα, χαρακτηριστικό των Smeg πλυντηρίων πιάτων, αποτελείται από ένα διπλό βραχίονα, ο οποίος, χάρη στην
επικάλυψη και ταυτόχρονη περιστροφή, ψεκάζει σε όλο το εσωτερικό ομοιόμορφα επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα
καθαρισμού.

AQUATEST:
Ένας ηλεκτρονικός υπέρυθρος αισθητήρας μετρά τη διαύγεια του νερού κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος Auto και αυτομάτως
εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση νερού και ενέργειας κατά τη διάρκεια της πλύσης. Τα μοντέλα με Aquatest έχουν
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Auto.

Διπλή πηγή ενέργειας:
Για όσους έχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ηλιακούς, μερικά από τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με διπλή εισαγωγή νερού, κρύο και ζεστό max.
60 ° C, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πραγματικότητα, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, επιτυγχάνεται και μείωση
του χρόνου πλύσης, επειδή δεν χρειάζεται να περιμένετε έως ότου ζεσταθεί το νερό στην ρυθμισμένη θερμοκρασία πλύσης.

Ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα:
Η ειδική κατεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα εμποδίζει το σχηματισμό θαμπάδων και δακτυλικών αποτυπωμάτων στην επιφάνεια.

ΥΨΟΣ:
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει το κανονικό ύψος του εντοιχιζόμενου ψυγείου.

Niveau sonore :
Un excellent isolement et des dispositfis spéciaux, étudiés spécialement pour aténuer le son généré durant le fonctionnement de
l’appareil, pour un maximum de confort.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ:
Η εξαιρετική μόνωση και οι ειδικοί μηχανισμοί έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την μείωση των θορύβων που παράγεται κατά τη λειτουργία
της μονάδας, για μέγιστη άνεση.

Geluidsniveau 46 dB(A):
Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de motor en de pomp wordt het geluidsniveau gereduceerd. Diverse vaatwassers
van Smeg hebben een geluidsniveau van 46 dB(A).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ:
Αυτό το σύμβολο ενημερώνει το χρήστη για την κατανάλωση του νερού ανά κύκλο.

Active Light:
Το Active Light είναι μια συσκευή που προβάλλει στο πάτωμα μια κόκκινη δέσμη φωτός όσο το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία,
ώστε να αντιλαμβάνεστε πότε το πρόγραμμα είναι ενεργό, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε την πόρτα. Στο τέλος του προγράμματος το
φως σβήνει αυτόματα.

10 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ:
Η σειρά περιλαμβάνει πλυντήρια πιάτων με χωρητικότητα 7, 10, 12, 13 και 14 σερβίτσια ανάλογα το μοντέλο.

12 coperti:
La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.

13 σερβίτσια:
Η σειρά των Smeg πλυντηρίων πιάτων περιλαμβάνει χωρητικότητες 7, 10, 12, 13 και 14 σερβίτσιων ανάλογα με το μοντέλο.

Πρόπλυση:
Πραγματοποιείται μια κρύα πρόπλυση για να ξεβγάλει τα σκεύη και τα πιάτα.

Eco:
Πρόγραμμα κατάλληλο για να πλύνετε σκεύη με κανονικό ρύπο. Χρησιμοποιώντας το οικολογικό πρόγραμμα εγγυόμαστε τις καλύτερες
δυνατές επιδόσεις από άποψη ενεργειακής απόδοσης .

ΚΑΝΟΝΙΚΟ:
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονική πλύση μικτών πιάτων και σκευών καθημερινής χρήσης, χωρίς συγκεκριμένο ρύπο.

Κανονικό-Γρήγορο:
Πρόγραμμα κατάλληλο για σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα και σκεύη καθημερινής χρήσης , χωρίς ιδιαίτερα ξεραμένους λεκέδες. Το
πρόγραμμα Κανονικό-Γρήγορο μειώνει το χρόνο πλύσης .

Ευαίσθητα-Γρήγορο:
Πρόγραμμα κατάλληλο για ευαίσθητα σερβίτσια και ποτήρια με κανονικό ρύπο. Το πρόγραμμα Ευαίσθητα-Γρήγορο μειώνει το χρόνο
πλύσης .

Καθημερινό μισό φορτίο:
Το καθημερινό πρόγραμμα μισό φορτίο έχει σχεδιαστεί για να πλένετε μερικά πιάτα με κανονικό ρύπο.

Auto 45°- 65°:
Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all’azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali
parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

ULTRACLEAN:
Το πρόγραμμα Ultraclean, τελειώνει με ένα αντιβακτηριδιακό ξέβγαλμα στους 70°C, εξασφαλίζοντας επιπλέον βακτηριοκτόνο δράση και
λεπτομερή καθαρισμό των πιάτων.

Χρονοκαθυστέρηση:
Η χρονοκαθυστέρηση μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος μέχρι και 24 ώρες, για ευκολία αλλά και για να επωφεληθείτε
από τις περιόδους χαμηλής χρέωσης ενέργειας ( π.χ. τη νύχτα). Η πόρτα είναι κλειστή , η συσκευή θα εκτελέσει μία πρόπλυση μετά την
οποία θα τεθεί σε λειτουργία η "καθυστέρηση έναρξης".

ΘΟΡΥΒΟΣ 42 dB (A):
Το επίπεδο θορύβου στα 42 dB (Α) επιτυγχάνεται χάρη στην εξαιρετική μόνωση και ειδικούς μηχανισμούς, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για να καλύπτουν τον ήχο που παράγεται κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Στην γκάμα υπάρχουν μοντέλα με διαφορετικά
επίπεδα θορύβου.

Silenziosità a 43 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 43 dB (A) è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.

Silenziosità a 47 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 47 dB (A) è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.

FlexiDuo:
Το τρίτο καλάθι FlexiDuo για μαχαιροπήρουνα αποτελείται από δύο χωριστά αφαιρούμενα ένθετα με δυνατότητα διαφορετικής
τοποθέτησης, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία.

Ένθετα BreakDrop:
Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ένθετα Break-drop στο κάτω καλάθι, για βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος των πιάτων χωρίς να
αφήνει σημάδια από σταγόνες.

SWINGWASH:
Το νέο σύστημα πλύσης ταλάντωσης SwingWash, στα πλυντήρια πιάτων 45 cm, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των περιοχών της
δεξαμενής, με πιο ακριβή καθαρισμό και καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης νερού.

Δυνατό:
Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο πολύ λερωμένων σκευών, ακόμη και με ξεραμένα υπολείμματα.

Δυνατό και Γρήγορο:
Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο πολύ λερωμένων σκευών, ακόμη και με ξεραμένα υπολείμματα. Το πρόγραμμα αυτό μειώνει το
χρόνο πλύσης.

EasyGlide:
Το σύστημα EasyGlide στο επάνω καλάθι, βελτιώνει την ποιότητα κύλισης, κάνοντας ευκολότερο το συρμό του.

Eco Γρήγορο:
Πρόγραμμα κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα, αλλά σε λιγότερο χρόνο, πάντα με βέλτιστες επιδόσεις από άποψη ενεργειακής
απόδοσης.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ:
Το πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ έχει σχεδιαστεί για να πλύνετε κανονικά λερωμένα σκεύη.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno
carico con solo 8,5 litri di acqua.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno
carico con solo 9 litri di acqua.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno
carico con solo 12 litri di acqua.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno
carico con solo 13 litri di acqua.

Sistema di lavaggio Planetarium:
Il nuovo sistema di lavaggio Planetarium garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla doppia rotazione in simultanea dell’irroratore
che distribuisce l’acqua in modo capillare, per stoviglie lavate alla perfezione.

Sistema FlexiFit:
Il nuovo sistema FlexiFit nelle cerniere a fulcro variabile permette lo scorrimento dell’anta all’apertura, consentendo una maggiore flessibilità nella
scelta del tipo di cucina, in particolare dell’altezza dello zoccolo, che potrà essere alto da 5 sino a 21,5 cm.
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