LBB14RO
50's style retro
Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style
Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus
Στύψιμο 1400 rpm
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr
EAN13: 8017709151515
Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης
2 ράφια στο εσωτερικό της πόρτας
Ηλεκτρονικός χειρισμός
Οθόνη για: καθυστέρηση έναρξης έως 24 h, χρόνος ως την λήξη και
προτεινόμενο φορτίο
Επιλογέας προγραμμάτων
Πλήκτρα: έναρξη/παύση, κλείδωμα χειριστηρίων, καθυστέρηση έαρξης,
επιλογές και επιβεβαίωση, ταχύτητα στυψίματος
και θερμοκρασία
Προβολή της φάσης του προγράμματος στην οθόνη
15 προγράμματα
Ειδικά: Μικτά, Sport, Jeans, Πουκάμισα,
Πλύσιμο στο χέρι, Φρεσκάρισα, Νυχτερινό και Ταχεία πλύση 15 min
Επιπλέον: Πρόπλυση, Εντατικό, Εύκολο σιδέρωμα,
Επιπλέον ξέβγαλμα και FlexiTime
Στύψιμο (χωρίς – 600 – 800 – 1000 – 1200 –
1400 rpm)
Θερμοκρασία (κρύα – 30° - 40° - 60° - 75° - 90°C)
Ηχητικό σήμα λήξης
Αυτόματο ζύγισμα ρούχων
Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου
Σύστημα κατά του υπερβάλλοντος αφρού
Σύστημα κατά της υπερχείλισης
Ολικό Aquastop
Ανοξείδωτο τύμπανο και κάδος από πολυπροπυλένιο
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικών
Μεγάλη πόρτα 30 cm διάμετρος
Άνοιγμα πόρτας 110°
Εύκολο στην πρόσβαση φίλτρο
Γενικές πληροφορίες:
Ετήσια Κατανάλωση: 222 kWh, 10340 lt
Κατανάλωση σε stand-by “left on mode”: 1,85 W
Κατανάλωση σε stand-by “off mode”: 0,2 W
% εναπομένουσας υγρασίας μετά το στύψιμο: 54,5%
Θόρυβος πλύσης: 59dB (A) re 1 pW
Θόρυβος στυψίματος: 78dB (A) re 1 pW
Πρόγραμμα νόρμας: βαμβακερά 60° πλήρες φορτίο:
Κατανάλωση: 1,08 kWh
Διάρκεια: 150 min
Πρόγραμμα νόρμας: βαμβακερά 60° μισό φορτίο:
Κατανάλωση: 0,98 kWh

Διάρκεια: 150 min
Πρόγραμμα νόρμας: βαμβακερά 40° μισό φορτίο:
Κατανάλωση: 0,80 kWh
Διάρκεια: 150 min
Ισχύς 2000 W
Τάση – Συχνότητα: 220-240V/ 50Hz
Πρίζα σούκο
Διαστάσεις: (υxπxβ) 89x59,5x65 cm
Σημ: Πίνακας ελέγχου με σύμβολα

Λειτουργίες

Επιλογές
WMFABNE1 - Μαύρο

Εκδόσεις
LBB14AZ - Pastel blue
LBB14B - White
LBB14P - Cream

PETCO ΑΕ
ΜΑΡΟΥΣΙ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,
15123
ΤΗΛ: 210 6837400
FAX: 210 6835026

LBB14RO
50's style retro
Πλυντήρια Ρούχων
ελεύθερο
60 cm
ροζ
ενεργειακή κλάση A+B
ταχύτητα στυψίματος: 600/1400
χρωματιστά

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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