Chladničky / Mrazničky
Appointed dealers:
Models with this symbol are available via appointed dealers. For details please see the website www.smeguk.com

SmegConnect:
Elettrodomestici connessi in rete tramite tecnologia Wi-Fi. Grazie alla App SmegConnect, è possibile controllare e gestire da remoto i propri
elettrodomestici tramite smartphone e tablet (iOS e Android).

Display LED:
Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un
display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.

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

A+++:
Třída spotřeby energie: A+++

TOUCH CONTROL:
Některé modely trub, varných desek a digestoří Smeg mají dotykové ovládání Control, který umožňuje aktivaci funkcí jednoduchým dotykem.

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.

EXPRESS ZMRAZOVÁNÍ:
Tato funkce umožňuje zmrazit větší množství čerstvých produktů. Nutno aktivovat hodinu před vložením potravin. Zajišťuje rychlé snížení teploty, po
několika hodinách se automaticky obnoví normální provoz a tím přispěje k úspoře energie.

ROZMRAZOVÁNÍ:
Jemné rozmrazování bez ohrevu, jen s použitím vnitřního ventilátoru.

Altezza nicchia incasso:
Altezza nicchia incasso

Altezza nicchia incasso:
Altezza nicchia incasso

Slot-in:
I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non
sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l’estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di
installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l’ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.

45 CM:
Spotřebiče s výškou 45 cm - skvělé řešení, které splňuji funkční požadavky na kuchyňské spotřebiče o malé výšce. Vyráběno několik typů a v
různých provedeních.

ŠÍŘKA 70 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 81 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 92 см:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 55 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 60 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 74 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

ŠÍŘKA 90 CM:
Indikuje šířku některých modelů chladniček.

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

MULTIZONE:
Prostor Multizone může být použit jako mraznička nebo chladnička. V závislosti na potřebách a stravovacích zvyklostech, můžete zvolit teplotní
program pomocí externího displeje.

ANTI-BACTERIA SYSTÉM:
Speciální antibakteriální úprava iontů stříbra snižuje tvorbu bakterií uvnitř chladničky, čímž se prodlužuje trvanlivost potravin.

«VACATION» FUNKCE:
Prázdninový režim chladničky, který sníží výkon v době dlouhodobější nepřítomnosti.

EKONOMICKY REŽIM:
Analýza provozu chladničky a optimalizace provozního cyklus s cílem minimalizovat spotřebu energie.

LED-OSVĚLENÍ:
Některé modely jsou vybaveny energeticky nenáročným LED osvětlením s dlouhou životností.

EXPRESS ZMRAZOVÁNÍ:
Tato funkce umožňuje zmrazit větší množství čerstvých produktů. Nutno aktivovat hodinu před vložením potravin. Zajišťuje rychlé snížení teploty, po
několika hodinách se automaticky obnoví normální provoz a tím přispěje k úspoře energie.

AUTOMATICKÝ DEFROST:
Systém zabezpečuje automatické odmrazování v pravidelných intervalech.

ACTIVE FRESH BLUЕ LIGHT:
Inovativní systém osvětlení Active Fresh Blue Light, který se nachází v zóně FRESH, zvyšuje trvanlivost ovoce a zeleniny, se zachováním obsahu
vitamínů.

VENTILACE:
Ventilační systém umožňuje stabilně a rovnoměrně rozšířit vzduch uvnitř chladničky.

MULTIFLOW CHLAZENÍ:
Ventilační systém Multiflow umožňuje rozšířit postupně a rovnoměrně vzduch uvnitř chladničky na všech chladicích úrovních, zároveň dochází k
menšímu kolísání teplot.

NO-FROST:
Technologie No-Frost zabraňuje tvorbě ledu a námrazy. Není potřeba již nikdy více odmrazovat.

FRESH ZÓNA:
Přihrádka pro uchování čerstvosti potravin citlivých na teplotu. V oblasti Life Plus 0 ° C je udržována konstantní vnitřní teplota mezi 0 ° C a +3 ° C.
Táto výše teploty způsobuje výrazné zpomalení biologických a chemických procesů v potravinách.

HLUČNOST 37 DB (A):
Hladina hluku pouze 37 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

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 40 DB (A):
Hladina hluku pouze 40 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

HLUČNOST 41 DB (A):
Hladina hluku pouze 41 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.

Frost free:
The No Frost and Frost free systems prevent ice from forming so that no defrosting is required.

Natural Plus Blu Light:
This unique Natural Plus Blu Light system works with nature to increase the storage time of fruit and vegetables.

Abbattimento:
permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperature di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la
proliferazione batterica, prolungare la vita dell’alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.

Surgelazione:
permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in
abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti
freschi.

Mantenimento:
permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.

Raffredda bottiglie:
consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in
frigorifero.

Pre-raffreddamento:
permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e
surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.

Ready to eat
questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa,
facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.

Cottura a bassa temperatura:
l’abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più
tenera e succosa, esaltata al massimo nell’aspetto e nel sapore.

Lievitazione/ Yogurt:
funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l’impasto a temperature controllate per il tempo desiderato,
evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.

Scongelamento a tempo:
è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie
alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.

Scongelamento a peso:
è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie
alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.
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