LVFABSV
50's style retro
60 CM FRITSTÅENDE OPVASKEMASKINE
RETRO DESIGN, METALGRÅ,
MÆRKE: A+++A
EAN13: 8017709232085
13 kuverter
10 programmer (5 hurtig programmer)
Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Ultraclean
Super hurtigprogram: Speed 27 min,
ECO-quick, Normal Quick, og Strong & Fast
EnerSave-reducerer energiforbruget med 20%
(automatisk døråbning ved programslut)
5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)
Elektronisk display i rustfrit stål
Knapper:
On/Off
Flexitab-funktion
Programvalg
Quick time-reducerer vasketiden med op til 55% på
valgte program gennem bla højere temperaturer
Flexizone-knap til ½ opvask
Timer 1-9 h
Lys:
Programindikator
Salt og afspændingsmiddelsindikator
Kurve i rustfrit stål og sorte detaljer
Justerbar overkurv med EasyGlide skinner
Tredje øvre spulearm
Planetarisk spulesystem
Skiftevis opvask
Total Aquastop
Gemt varmeelement
Aquatest -infrarød sensor måler og
analyserer det indkommende vand og vælger
derefter det mest passende til programmet
Justerbar blødgøring af vand
Kan tilsluttes til varmt vand
Lydsignal ved programslut
Selvbærende hængsler
Bagerste fod reguleres fra forsiden
Årlige vandforbrug: 2 380 liter
Årlige energiforbrug: 233 kWh
Energiforbrug "Off/standby": 0,02-0,80 W
Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Normalprogram: ECO
Energiforbrug: 0,81 kWh/vask

Opvasketid: 150 min
Vandforbrug: 8,5 liter/vask
Totaleffekt: 1800 W
Erstatter BLV2X-2

Funktioner
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LVFABSV
50's style retro
fritstående
farvet
60 cm
metal grå
energi klasse A+++A

DELAY TIMER:
Udskudt start funktion der kan udsætte vasken med 1-24 timer. Indstil timeren og få maskinen til at starte når det passer dig.

FLEXIZONE:
Det nye ½ fyldt FlexiZone giver muligheden for, at vaske en reduceret mængde service og samtidig spare strøm, vand og tid. Der er
ingen restrektioner om, hvor servicet skal placeres med FlexiZone. Modsat traditionelle ½ fyldt programmer der kun tillader at benytte
den øverste eller nederste kurv.

FLEXITABS:
FLEXITABS justerer vasken henhold til det vaskemiddel der bliver anvendt for at give det bedst mulige resultat hver gang.

AAA:
Alle Smeg opvaskemaskinerne er AAA mærket. Dette er for bedste vaskeevne, bedste tørreevne og for at være miljørigtig ved at
forbruge mindst muligt strøm og vand.

AQUATEST:
En elektronisk infrarød sensor måler klarheden og smudset af vandet i løbet af et auto-program, og sikrer automatisk minimalt
forbrug af vand og energi uden at gå på kompromis med vaskeresultatet.

ORBITALSPOLSYSTEMET:
En dobbelt spulearm, udviklet af Smeg, gør det muligt at få et endnu bedre vaskeresultat. Vandet fordeles mere jævnt og præcist i
opvaskemaskinen og sænker samtidig lydniveauet betragteligt.

TOTAL AQUASTOP:
En elektronisk sensor som sidder ved vandindtaget der holder øje med vandforbruget i maskinen, opfanger evt. lækage ved
vandhanen og stopper, hvis det er nødvendigt, vandindtaget med det samme for at undgå en mulig vandskade.
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