Πλυντήρια Ρούχων / Στεγνωτήρια
A:
Ενεργειακή κλάση συσλευής, μετρούμενη από το Α+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων.

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.

A+++-10%:
Τα πλυντήρια ρούχων Maxi χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία και ενεργειακή κλάση Α++, Α+++, A+++ -10%, A+++ -50%, ανάλογα με το μοντέλο,
επιτρέποντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

B:
Ενεργειακή κλάση, που μετράται από το Α+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων.

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΣΗ:
Το μοτέρ συνδέεται άμεσα με το τύμπανο, αυξάνοντας την ποιότητα της πλύσης, μειώνοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο λειτουργίας.

ΜΟΤΕΡ INVERTER:
Το inverter μοτέρ βελτιώνει την απόδοση του πλυντηρίου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και αντοχή και
μειώνοντας την στάθμη του θορύβου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
Όλα τα πλυντήρια εφοδιάζονται με το σύστημα μεταβλητού φορτίου, σύμφωνα με το οποίο η συσκευή διαφοροποιεί αυτόματα τον κύκλο πλύσης και
τον χρόνο λειτουργίας ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο των ρούχων που εισάγετε, επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής
ενέργειας.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 11 KG:
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της δεξαμενής και του τυμπάνου επιτρέπει χωρητικότητα φόρτωσης μέχρι 11 kg ρούχων στα πλυντήρια, 7 kg πλύση και 4
kg στέγνωμα στα πλυντήρια/στεγνωτήρια, και 8 kg στα στεγνωτήρια.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 KG:
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της δεξαμενής και του τυμπάνου επιτρέπει χωρητικότητα φόρτωσης μέχρι 9 kg ρούχων στα πλυντήρια, 7 kg πλύση και 4
kg στέγνωμα στα πλυντήρια/στεγνωτήρια, και 8 kg στα στεγνωτήρια

MAXI ΠΟΡΤΑ 34 CM:
Η μεγάλη πόρτα από 30 έως 34 εκατοστά κάνει τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλυντηρίου ακόμα πιο εύκολη και ταχύτερη, για μέγιστη
ευκολία χρήσης.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ:
Το κλείδωμα των χειριστηρίων υπάρχει σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων και σας επιτρέπει να κλειδώσετε όλες τις λειτουργίες και τα προγράμματα,
καθώς και τις εντολές για ολοκληρωμένη ασφάλεια, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΑΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ:
Σύμβολα που δείχνουν το στάδιο της πλύσης του υπό εξέλιξη προγράμματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ:
Σύμβολα που δείχνουν ότι το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ολοκληρώθηκε

ΒΡΕΦΙΚΑ:
Αυτό το πρόγραμμα παρέχει υψηλής απόδοσης ξέβγαλμα για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη απορρυπαντικού από τις ίνες, προστατεύοντας το ευαίσθητο
δέρμα των παιδιών.

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ:
Πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα. Συνδυάζει ενεργητική δράση πλύσης και ξεβγάλματος για όλα τα ενδύματα, ακόμη
και τα πιο ευαίσθητα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, διαλύοντας όμως πλήρως τα απορρυπαντικά.

Woolmark Wool Hand Wash Safe:

Πλυντήριο ρούχων: Το πρόγραμμα μάλλινων σ’ αυτό το πλυντήριο έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων
προϊόντων με ένδειξη “πλύσιμο στο χέρι” υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου.
Ακολούθησε τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου για στέγνωμα και τις άλλες οδηγίες πλυσίματος. Στεγνωτήριο: Το πρόγραμμα μάλλινων αυτού του
στεγνωτηρίου έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων με ένδειξη “πλύσιμο στο χέρι” υπό τον όρο ότι τα
ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του στεγνωτηρίου. Ακολούθησε τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου για άλλες
οδηγίες πλυσίματος.

Woolmark Apparel Care:
Πλυντήριο ρούχων: Το πρόγραμμα μάλλινων σ’ αυτό το πλυντήριο έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων
που πλένονται σε πλυντήριο υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου και των οδηγιών του κατασκευαστή
αυτού του πλυντηρίου. Στεγνωτήριο: Το πρόγραμμα μάλλινων αυτού του στεγνωτηρίου έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα
μάλλινων ρούχων που πλένονται στο πλυντήριο υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται και στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου
και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του στεγνωτηρίου.

ΓΡΗΓΟΡΟ 14 ΛΕΠΤΑ:
Το γρήγορο πρόγραμμα των 14ων λεπτών, πλένει ελαφρά λερωμένα ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΓΡΗΓΟΡΟ 49 ΛΕΠΤΑ:
Το γρήγορο πρόγραμμα των 49ων λεπτών, πλένει ελαφρά λερωμένα ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Opzione rapido:
Opzione che permette di ridurre i tempi del programma selezionato, quando i capi da lavare non necessitano di un lavaggio prolungato.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ:
Ειδικό πρόγραμμα για να πλύνετε τις κουρτίνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Το πρόγραμμα καθαρισμού πραγματοποιείται με άδειο τύμπανοι και σας επιτρέπει να καθαρίσετε τους αγωγούς στους οποίους συνήθως έχει
καταθέσεις ιστών από χνούδια, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του στεγνώματος. Το σύμβολο του
προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που προτείνετε η εκτέλεσή του.

Filtri easy-to-clean:
L’opzione, tramite apposite spie di segnalazione, avverte della necessità della pulizia periodica dei filtri, onde evitare dimenticanze e così garantire
nel tempo il perfetto funzionamento dell’asciugatrice. La comoda posizione dei filtri rendono la manutenzione rapida ed estremamente semplice.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ:
Ειδικό πρόγραμμα για να πλύνετε παπλώματα.

Intensivo:
Questa opzione intensifica il programma selezionato. La durata del ciclo e il consumo d’acqua si riducono tenendo conto del tipo di biancheria,
garantendo tuttavia ottimi risultati di lavaggio, anche in caso di macchie difficili da eliminare.

Ammorbidente:
Ammorbidente

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ:
Υποδεικνύει την ποσότητα των στεγνών ρούχων που μπορούν να εισαχθούν μέσα στο στεγνωτήριο για καλύτερη απόδοση στεγνώματος. Εξετάστε το
μέσο βάρος των στεγνών ρούχων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ:
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα στυψίματος, από 400 έως 1600 στροφές/λεπτό, ή ακόμα και να την αποκλείσετε.

Cotone:
Simbolo usato per indicare i programmi riferiti ai capi in cotone

Cotone Eco:
Simbolo riferito al programma cotone Eco

Sintetici:
Simbolo usato per i programmi sintetici

Risciacquo:
Risciacquo

Scarico acqua:
Scarico acqua

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Ένα σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Smeg, το οποίο αποτρέπει το σχηματισμό χνουδιών και ακαθαρσιών στο σύστημα
συμπύκνωσης εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία της συσκευής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΜΟΥ:
Ο ατμός στο πρόγραμμα φρεσκαρίσματος εξομαλύνει τα τσαλακωμένα ρούχα, φρεσκάρει τις ίνες, εξουδετερώνει τις οσμές και τους ρύπους και
εξαφανίζει τα αλλεργιογόνα σε λιγότερο χρόνο από ότι μια πλύση με νερό.

ΟΘΟΝΗ LED:
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και να απλουστευτούν οι διαδικασίες, ορισμένα πλυντήρια ρούχων και μερικά ψυγεία είναι εξοπλισμένα με οθόνη
LED που εμφανίζει την κατάσταση της λειτουργίας της συσκευής.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ:
Υποδεικνύει την ποσότητα των στεγνών ρούχων που μπορούν να εισαχθούν μέσα στο πλυντήριο/στεγνωτήριο για καλύτερη απόδοση στεγνώματος.
Εξετάστε το μέσο βάρος των στεγνών ρούχων.

ΠΟΡΤΑ Ø 30 CM:
Η πόρτα με διάμετρο 30 εκατοστών καθιστά τη φόρτωση και την εκφόρτωση των ρούχων ευκολότερη και ταχύτερη για μέγιστη ευκολία χρήσης.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ:
Η συγκεκριμένη επιλογή προσαρμόζει τα στάδια πλύσης και ξεβγάλματος, μειώνοντας παράλληλα την τελική ταχύτητα στυψίματος, προκειμένου να
προλάβει το σχηματισμό τσακίσεων στα ρούχα. Ιδανικό για να προστατέψετε τα πιο ευαίσθητα ρούχα και για ευκολότερο σιδέρωμα.

ΠΡΟΠΛΥΣΗ:
Για να κάνετε πρόπλυση πριν από την κανονική πλύση του επιλεγμένου προγράμματος. Η πρόπλυση συστήνεται όταν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ:
Η επιλογή αυτή προσθέτει ένα επιπλέον ξέβγαλμα από το προβλεπόμενο στο επιλεγμένο πρόγραμμα για να αφαιρέσει τυχόν υπολείμματα
απορρυπαντικού. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρηστική σε άτομα με αλλεργίες ή προβλήματα στο δέρμα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΩΝ:
Εξασφαλίζει ότι η μπουγάδα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο τύμπανο. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει ανισορροπία, ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα
περιστροφής για να αναδιανείμει τα ρούχα, μειώνοντας τους κραδασμούς κατά το στύψιμο.

ΓΡΗΓΟΡΟ 15 ΛΕΠΤΑ:
Αυτό το πολύ γρήγορο πρόγραμμα 15 λεπτών είναι κατάλληλο για το πλύσιμο μικρότερων φορτίων. Ιδανική λύση για το πλύσιμο ελαφρά
λερωμένων σκευών.

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Το πρόγραμμα καθαρισμού (Clean) καθαρίζει περιοδικά το κύκλωμα του στεγνωτηρίου και εξαλείφει τις καταθέσεις από το χνούδι. Ο καθαρισμός της
συσκευής αυξάνει την απόδοση και μειώνει την κατανάλωση

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ:
Ο αισθητήρας υγρασίας υπολογίζει αυτόματα το σωστό χρόνο στεγνώματος για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος (έτοιμο για σίδερο, για
ντουλάπα ή extra στεγνά), εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Εναλλακτικά, η χειροκίνητη ρύθμιση σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος
ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις.

ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ:
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.

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.

Φορτίο 8Kg:
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της δεξαμενής και του τυμπάνου επέτρεψε την ικανότητα φορτίου έως 9 kg ρούχων στα πλυντήρια, 7 kg ρούχων για την
πλύση και 4 kg για το στέγνωμα στα πλυντήρια-στεγνωτήρια και 8 kg στα στεγνωτήρια.

Φορτίο 7Kg:
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της δεξαμενής και του τυμπάνου επέτρεψε την ικανότητα φορτίου έως 9 kg ρούχων στα πλυντήρια, 7 kg ρούχων για την
πλύση και 4 kg για το στέγνωμα στα πλυντήρια-στεγνωτήρια και 8 kg στα στεγνωτήρια.

Οθόνη LCD:
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και την απλούστευση της χρήσης της συσκευής, είναι μερικά πλυντήρια και ψυγεία μερικά είναι εξοπλισμένα με
μια οθόνη LCD που σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση του προϊόντος.

FlexiTime:
Η επιλογή αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα προγράμματα και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο πλύσης ανάλογα με τις ανάγκες σας
και τους πραγματικούς ρύπους, μειώνοντας τον χρόνο χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση.

Σύστημα ACQUASTOP:

Η συσκευή αποκλείει την πιθανότητα διαρροής νερού μέσω ενός μικροδιακόπτη που βρίσκεται κάτω από την δεξαμενή, ο οποίος κλειδώνει αυτόματα
την είσοδο του νερού στο εσωτερικό της συσκευής. Επιπλέον προστασία παρέχεται από μία βαλβίδα στο σωλήνα εισόδου ο οποίος ανιχνεύει πιθανές
διαρροές.

Μικτά:
Πρόγραμμα κατάλληλο για βαμβακερά και συνθετικά ελαφρώς λερωμένα ή απλά για φρεσκάρισμα.

Ευαίσθητα - μεταξωτά:
Ιδανικό πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα και μεταξωτά τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην πλύση, χρησιμοποιώντας νερό σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος, ενώ το τύμπανο περιστρέφεται αργά.

Sport:
Πρόγραμμα για ανθρώπους που αγαπούν τη σωματική δραστηριότητα. Σας επιτρέπει να πλένετε σε σύντομο χρονικό διάστημα ρούχα που υπόκεινται
σε συχνό πλύσιμο για μέγιστη υγιεινή, αλλά και φροντίδα των ινών.

Jeans:
Έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού ενός από τα πιο κοινά είδη ρουχισμού, τα τζιν. Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να πλένετε τζιν,
σεβόμενο τα χρώματα και ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωμα.

Πουκάμισα:
Ειδικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πλύνετε πουκάμισα με μέγιστη προσοχή και φροντίδα των υφασμάτων και ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωμα,
έτσι ώστε να αποκτήσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Νύχτα:
Αυτός ο κύκλος επιτρέπει στο πλυντήριο να λειτουργεί σχετικά αθόρυβα, χάρη στην βραδύτερη περιστροφή του τυμπάνου και μεγαλύτερες φάσεις
πλύσης και μουλιάσματος. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να επωφεληθούν των μειωμένων συντελεστών ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πλύσιμο στο χέρι:
Πρόγραμμα κατάλληλο για ρούχα που απαιτούν πλύσιμο στο χέρι ή απλό φρεσκάρισμα. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό και χαμηλή ταχύτητα περιστροφής
για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα των ρούχων.

Μάλλινα:
Ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα ρούχα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να πλύνετε τα μάλλινα, προστατεύοντάς τα και διατηρώντας τα
μαλακά και ογκώδη.

Γρήγορο:
Επιτρέπει την μείωση της διάρκειας του επιλεγμένου προγράμματος, αν τα ρούχα δεν απαιτούν έντονο και παρατεταμένο πλύσιμο.

Εσωτερικός φωτισμός:
Τα κορυφαία μοντέλα στεγνωτηρίων Smegδιαθέτουν εσωτερικό φωτισμό και έχουν ένα μεγάλη πόρτα για καλύτερη οπτική επαφή με το εσωτερικό.

Φρεσκάρισμα:
Πρόγραμμα ιδανικό για το φρεσκάρισμα των ρούχων που έχετε χρησιμοποιήσει λίγο ή βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ντουλάπα, χωρίς
να χρειάζονται πλύσιμο.

Αισθητήρας υγρασίας:
Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τη συσκευή για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού στεγνώματος (για σιδέρωμα, για αποθήκευση, extraστεγνά),
εξοικονομώντας χρόνο και ενέργειας. Εναλλακτικά, η χειροκίνητη ρύθμιση σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο στεγνώματος ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.

Volumeplus:
Η Smeg προσφέρει μοντέλα με χωρητικότητα φορτίου έως και 9 κιλά, διατηρώντας παράλληλα τέλεια αποτελέσματα πλύσης και εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ:
Η ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζεται μέσω της οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην εκτελεστεί στύψιμο.
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