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4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE
Σύστημα πλύσης Planetarium
13 σερβίτσια
5 + 5 γρήγορα προγράμματα
Θερμοκρασίες: 38°, 45°, 55°, 65°, 70°C
Ανοξείδωτος πίνακας ελέγχου
Οθόνη LED σε λευκό χρώμα: Καθυστέρηση έναρξης
Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης έως 9 ώρες με αυτόματη πρόπλυση
Επιλογή FlexiZone 1/2 διάσπαρτου φορτίου
Mείωση κατανάλωσης EnerSave Α+++ (αυτόματο άνοιγμα
της πόρτας κατά το στέγνωμα)
Λυχνία έλλειψης αλατιού & γυαλιστικού
Λαβές και ένθετα στο χρώμα του πλυντηρίου
Γκρι καλάθια και στηρίγματα
Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε 3 ύψη με σύστημα EasyGlide
Άνω καλάθι με σταθερά στηρίγματα
Κάτω καλάθι με διπλά ρυθμιζόμενα στηρίγματα
Κάτω καλάθι με ειδικές βάσεις για να αποβάλλονται οι σταγόνες
Χωράνε πιάτα διαμέτρου 30 cm Ø
Τρίτος βραχίονας πλύσης στην οροφή
Σύστημα προστασίας Aquastop
Σύστημα αισθητήρων Aquatest
Δεξαμενή και φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταβλητοί μεντεσέδες με σύστημα αυτόματης ισορόπισης Flexifit
Δυνατότητα σύνδεσης με ζεστό νερό max. 60°C
(μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως 35%)
Θόρυβος: 42 dB(A) re 1 pW
Κατανάλωση ενέργειας: 0,81 kWh / κύκλος
Κατανάλωση ενέργειας: 230 kWh / έτος
Κατανάλωση: 8,5 λίτρα / κύκλος
Διάσταση: ΥxΠxΒ 88,5x59,8x62,7 cm (67,5 cm με την λαβή)

Λειτουργίες

Εκδόσεις
LVFABBL - Μαύρο

LVFABCR - Μπεζ
LVFABPK - Ροζ
LVFABRD - Κόκκινο
LVFABSV - Ασημί
LVFABOR - Πορτοκαλί
LVFABLI - Lime
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γαλάζιο
Planetarium
ενεργειακή κλάση A+++

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.

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

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".

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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 .

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