Myčky nádobí
Motore Inverter:
Per lavatrici e asciugatrici: L’evoluzione delle lavatrici e asciugatrici Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della
tecnologia Inverter con pompa di calore che riduce significativamente il consumo di energia. Per lavastoviglie: Il Motore Inverter di ultima
generazione garantisce maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi, nonché assoluta silenziosità.

DISPLAY LCD:
Pro optimalizaci výkonu a zjednodušení užívání spotřebiče, některé pračky a chladničky jsou vybaveny LCD displejem zobrazujícím provozní stav
spotřebiče.

A+:
Třída spotřeby energie: A+

A++:
Třída spotřeby energie: A++

A+++:
Třída spotřeby energie: A+++

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI OTISKŮM PRSTŮ:
Speciální úprava nerezových povrchů, která ochraňuje povrch spotřebiče před otisky prstů a ulehčuje čištění výrobků z nerez oceli.

CONTROL LOCK:
Dětská pojistka- minimalizuje riziko zapnití prázdné trouby, výstražná signalizace upozorní na zadání nekometentých příkazů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI OTISKŮM PRSTŮ:
Speciální úprava nerezových povrchů, která ochraňuje povrch spotřebiče před otisky prstů a ulehčuje čištění výrobků z nerez oceli.

Уровень шума 46 дБ(А):
Уровень Шума составляет всего 46 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам,
заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

Système Orbital :
Le système Orbital, caractéristique des modèles de lava-vaisselle Smeg, est constitué d’un double bras qui, grâce aux rotations
superposées et simultanées, permet d’atteindre tout l’espace interne de manière uniforme pour des résultats de lavage optimals.

ORBITAL SYSTEM:
Exkluzivní mycí systém charakterizuje novou řadu 60 cm modelů. Skládá se ze dvou sprchovacích ramen odlišného tvaru. V důsledku současného
otáčení těchto sprchovacích ramen voda rovnoměrně distribuována čímž je zajištěna perfektní kvalita mytí nádobí.

ACTIVE LIGHT:
Červené LED světlo, které se promítá jako červený paprsek světla na podlaze pod dveřmi myčky, když je spotřebič v provozu. Díky tomu je na první
pohled zřejmé, že je spotřebič v provozu. Na konci programu se světlo automaticky vypne.

10 SAD NÁDOBÍ:
Maximální dovolená kapacita až 10 sad nádobí.

12 SAD NÁDOBÍ:
Maximální dovolená kapacita až 12 sad nádobí.

13 SAD NÁDOBÍ:
Maximální kapacita myčky až 13 sad nádobí.

Automatické otevírání:
Myčky nádobí s automatickým otevíráním umožňují jejich začlenění do kuchyně bez rukojetí. Pouhým tlakem v centrální oblasti, v horní části dveří,
lze otevřít myčku nádobí. Bezpečnostní funkce zabraňuje náhodnému otevření. Při dočasné absence elektrické energie, manuální otevírání dveří
umožňuje otevření myčky.

OPLACHOVÁNÍ PROGRAM:
Program oplachování nádobí ve studené vodě.

GLASS PROGRAM:
Program sklo je určen k mytí delikátního nádobí. Jemné, ale účinný mycí cyklus při 45 ° C zajišťuje optimální úroveň čistoty pro choulostivé nádobí.

ECO PROGRAM:
Program Eco poskytuje maximální účinnost a optimální spotřebu energie, doporučeno pro středně znečištěné nádobí.

STANDARD PROGRAM:
Program je určen pro každodenní mytí mixu znečištěného nádobí.

NORMAL QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí mixu nádobí.

DELICATE QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí delikátního nádobí.

½ LOAD:
Program vhodný pro umývání běžně zašpiněného nádobí s částečnou náplní.

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.

AUTO 60°-70° PROGRAM:
Program Auto 60 ° -70 ° C je určen pro středně a silně znečištěné nádobí. Lze dosáhnout co nejlepších výsledků s automatickým senzorem
Aquatest pro optimalizaci hlavních parametry mytí: času, teploty a spotřeby vody.

FLEXIZONE 1/2:
Volba FlexiZone ½ umožňuje mytí i malého množství nádobí, umístěného v jednom z jejích košů. Šetří spotřebu energii, vody a snižuje dobu mytí.

HYCLEAN:
Přidává koneční antibakteriální oplach k zvolenému programu. Myčka provádí konečný speciální 10 minut oplach při vysoké teplotě 70 ° C, což
zajišťuje tu nejvyšší možnou úroveň čistoty.

DELAY START:
Funkce umožnuje mytí odložit až o 24 hodin a naprogramovat myčku na provoz v požadovaném čase (např. v noci).

Hyclean:
Con l’opzione Hyclean si aggiunge un risciacquo antibatterico finale al programma selezionato.

AQUATEST:
Elektronický snímač Aquatest, přítomný ve většině modelů myček nádobí Smeg, testuje úroveň průhlednosti vody po prvním máchání. V závislosti
na přijatých údajů, senzor upravuje výběr, čímž se zajistí nejlepší výsledek s minimální spotřebou vody.

27 МINUT PROGRAM:
V rámci programu "Rychlý 27 minut" lze mýt v krátkém čase málo zašpiněné nádobí. Program neobsahuje fázi sušení.

HLUČNOST 39 DB (A):
Hladina hluku pouze 39 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

HLUČNOST 42 DB (A):
Hladina hluku pouze 42 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

HLUČNOST 43 DB (A):
Hladina hluku pouze 43 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

HLUČNOST 44 DB (A):
Hladina hluku pouze 44 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

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.

Silenziosità a 49 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 49 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.

Acquastop Doppio:
Il dispositivo Acquastop Doppio prevede, oltre alla protezione sottovasca, anche un’ulteriore dotazione: una doppia guaina a tenuta stagna sul tubo
di carico, che impedisce fuoriuscite di acqua dovute ad un’imprevista rottura del tubo interno.

FLEXI TABS:
Ideální pro použití multifunkčního pracího prostředku ve formě tablet. Možnost Flexi Tabs optimalizuje mycí proces, pomocí nejlepších vlastností
kombinovaných výhod.

ACQUASTOP TOTALE:
Systém Aquastop zajišťuje vnější a vnitřní ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody aquastop
vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívodní vodovodní ventil.

QUICKTIME PROGRAM:
Volba Quick Time ve spojení s jakýmkoli mycím režimu (s výjimkou oplachu) zkracuje dobu cyklu. Dokonce i silně znečištěné nádobí umyjete za
méně než hodinu.

ENERSAVE:
Speciální zařízení automaticky otevře dveře myčky na konci pracího cyklu. EnerSave poskytuje dokonalé sušení nádobí a šetří energii. Tato volba se
aktivuje automaticky, když vyberete jakýkoliv režim mytí (kromě těch cyklů, kde není k dispozici fáze sušení nádobí), v případě potřeby možnost lze
vypnout před spuštěním programu.

FlexiDuo:
Třetí koš na příbory FlexiDuo se skládá ze dvou částí, které mohou být vyjímatelné, polohovatelné a umístěny nad sebou, což zajišťuje maximální
pohodlí při nakládání nádobí.

SwingWash:
Nový prací, oscilující SwingWash systém u 45 cm myček nádobí, zajišťuje úplné pokrytí všech oblasti v myčce- přesné mytí a lepší řízení spotřeby
vody.

SUPER PROGRAM:
Program Super je vhodný pro silně znečištěné nádobí a pánve, a to i sušených zbytků.

Super Veloce:
Il programma Super Veloce riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie mediamente sporche può essere lavato in meno di un’ora.

STRONG AND FAST PROGRAM:
V kombinaci standardním programem některé modely mají přídavnou funkci Rychlý a intenzivní. Doba trvání pouze 50 min, teplota vody: 70° C.

EASYGLIDE SYSTEM:
Systém na bází větší komfort při manipulaci s nádobím.

ECO RAPID:
Program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí, ale v kratším čase, a to vždy s garancí dosažení nejlepšího výkonu z hlediska energetické
účinnosti.

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 6,5 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.

Sistema ExtraGlide:
Il sistema di guide ExtraGlide, rappresenta un’evoluzione migliorativa del sistema EasyGLide, per rendere ancora più fluido e morbido lo
scorrimento del secondo cestello. Ne agevola infatti il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, viene facilitato
l’inserimento di stoviglie anche nella parte posteriore.

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.

Acquastop:
Some Smeg dishwashers are equipped with a simple Acquastop: float sensor in the bottom which is necesary to prevent an accidental leakage of
water inside the appliance.
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