
 
   

 

LST147  
 
Wasmachine, volledig integreerbaar, 60 cm, wit, 1400 toeren/min 
Energieklasse A+ 

 

EAN13: 8017709137755 
Wascapaciteit 7 kg

15 wasprogramma's

Speciale programma's: mix, sport, jeans, hemden, handwas, delicate was, nachtcyclus, Quick Wash 15 min

Opties: voorwassen, anti-kreuk, intensief

Temperatuur regelbaar tot 90° C

Zwiersnelheid van 600 tot 1400 toeren/minuut

Geluidssignaal einde cyclus

Elektronische bedieningsknoppen

Automatische regeling capaciteit machine past zich aan aan hoeveelheid wasgoed)

Controle balancering trommel

Schuimbewaking

Anti-overloopsysteem

Totale Stop Aqua

Kuip inox

Zeepbak SelfClean

Groot glazen venster Ø 30 cm

Deuropening 110°

Gemakkelijke bereikbaarheid filter

Achterste pootjes regelbaar langs voorkant

Normatief programma: katoen 60° C

Energieverbruik: 1,19 kwh

Waterverbruik: 47 liter

Nominaal vermogen: 2000 W

Geluidsniveau: wascyclus 56 dB(A), zwieren 72 dB(A)

FUNCTIES
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A+:
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in 
vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Controle waterverbruik:
De machine past automatisch de hoeveelheid water aan aan het volume en het type wasgoed, op die manier wordt geen energie en water 
verspild.

7Kg:
Dit duidt de hoeveelheid wasgoed aan die maximaal in het toestel kan geladen worden.

LCD display:
Een display waarop de verschillende functies van het toestel worden getoond.

Deuropening Ø 30 cm:
De grote deuropening maakt het voor de gebruiker eenvoudiger om wasgoed te laden en uit de machine te halen.

Balanscontrole:
Het wasgoed wordt op uniforme wijze in de trommel verdeeld waardoor een perfecte balancering wordt verzekerd.

Vergrendeling bediening:
Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma’s en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de 
aanwezigheid van kinderen.

FlexiTime:
Deze optie biedt de gebruiker de mogelijkheid om de lengte van de cyclus aan te passen aan het graad van vuilheid van het wasgoed met toch een 
uitstekend resultaat.

Acquastop:
Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte problemen zich voordoen.

Optie uitgestelde start:
Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de gebruiker.

Aanduiding fase wasprogramma:
dit symbool duidt de fase aan in dewelke het wasprogramma zich bevindt

Geluidssignaal:
Dit signaal verwittigt de gebruiker op het moment dat de cyclus is afgelopen.

Antikreukoptie:
Optie die ervoor zorgt dat tijdens de verschillende fasen van het wasprogramma het kreuken van wasgoed wordt verminderd waardoor strijken 
gemakkelijker wordt. Beschermt ook meer delicaat wasgoed.

Optie voorwas:
Optie voorwas

Deze optie versterkt het gekozen programma:
De duur van de cyclus wordt verkort en het waterverbruik wordt verlaagd rekening houdend met het type wasgoed terwijl een optimaal wasresultaat 
gegarandeerd blijft, ook in het geval van moeilijk te verwijderen vlekken.

Mogelijkheid tot extra zwieren:
Mogelijkheid tot extra zwieren.

Toets uitschakelen zwieren:
De zwiersnelheid kan aangepast worden door middel van een toets op het display. Men kan er ook voor kiezen het zwieren uit te schakelen.

Risciacquo aggiuntivo:
Opzione che aggiunge un ulteriore risciacquo a quello già previsto nel programma scelto, per eliminare ogni residuo di detersivo. Questa funzione 
è particolarmente indicata per chi soffre di allergie o problemi cutanei.
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