LVS4334XIN
Πλυντήριο πιάτων 60 εκ., ελεύθερο,
εμφανή χειριστήρια, inox/γκρι μεταλλικό
Κλάση Α+++A
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr
EAN13: 8017709244224

4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE
13 σερβίτσια
5 προγράμματα + 5 Quicktime: Πρόπλυση, Κρυστάλλινα, ECO,
Κανονικό και UltraClean, και με το Quicktime:
Γρήγορο 27 min, ECO γρήγορο, Πρόγραμμα 1ας ώρας,
Ευαίσθητα γρήγορο και Γρήγορο & Εντατικό
6 θερμοκρασίες πλύσης (38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C)
Κεντρική οθόνη με καθυστέρηση έναρξης, ένδειξη διάρκειας
προγράμματος και χρόνος μέχρι τη λήξη
Λυχνίες: αλάτι και γυαλιστικό
Επιλογή EnerSave A+++
Επιλογή FlexiTabs
Καθυστέρηση έναρξης 1-24 ώρες
Αυτόματο ξέβγαλμα με την επιλογή καθυστέρησης έναρξης
Επιλογή διάσπαρτης κατανομής ½ πλύσης FlexiZone ½
Επιλογή Quicktime
Γκρι καλάθια με γκρι λαβή
Τρίτο καλάθι για μαχαιροπήρουνα Flexi Duo
Ρυθμιζόμενο καθ 'ύψος επάνω καλάθι σε 3 επίπεδα
Κάτω καλάθι με διπλή πτυσσόμενη υποστήριξη
Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερική πόρτα
Βραχίονας και στην οροφή της δεξαμενής
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα
Σύστημα πλύσης Planetarium
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αποσκλήρυνση νερού
Αντίσταση κάτω της δεξαμενής
Ολικό Aquastop
Στέγνωμα με φυσική συμπύκνωση
Αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας
στο τέλος του κύκλου
Αυτοισόρροποι μεντεσέδες
Δυνατότητα σύνδεσης με ζεστό νερό (max. 60°C):
εξοικονόμηση ενέργειας έως και 35%
Κατανάλωση νερού:
9 λίτρα/κύκλο, 2.520 λίτρα/έτος
Κατανάλωση ισχύος:
0,81 kWh/κύκλο - 231 kWh/έτος
Stand-by: 0,05 W off - 0,80 W on
Διάρκεια 175 λεπτά
Κύκλος αναφοράς: ECO

Supersilent: 44 dB (A) re 1 pW
Ονομαστική ισχύς: 1,80 kW
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LVS4334XIN
ελεύθερο
εμφανής χειρισμός
60 cm
ανοξείδωτο/γκρι μεταλλικό
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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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.
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