
 
   

 

LVFABBL  Nieuw 

jaren '50
VAATWASSER, VRIJSTAAND, ZWART  

EAN13: 8017709232108 
13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 9 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes

Onderste mand moduleerbaar

Inox manden met grijze accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar

Verbruik: 8,5 liter/ cyclus

Geluidsniveau: 42 dB(A)

FUNCTIES
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LVFABBL 
jaren '50 

vrijstaand
bedieningspaneel niet zichtbaar

60 cm
zwart

Planetarium
energieklasse A+++  

 
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.

Aantal bestekken:
Dit symbool informeert de gebruiker over het aantal bestekken dat in het toestellen kunnen geladen worden.

Optie EnerSave:
Op het einde van de droogcyclus wordt de deur van het toestel automatisch enkele centimers geopend. Een betere controle van de 
temperatuur tijdens het spoelen verzekert een beperking van het energieverbruik.

FlexiZone:
Optie halve lading/Flexi Zone: Bij beperkte lading mag met nieuwe Flexizone optie de vaat overal in de machine geplaatst worden, 
verspreid over de verschillende manden.

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.

AquaTest:
Deze optische sonde scant het water dat in de kuip toekomt om de juiste hoeveelheid water die nodig is te bepalen en zo het beste 
resultaat gegarandeerd wordt.

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

Dual Water:
Dual water: De vaatwassers van Smeg hebben een dubbele aansluiting voor de watertoevoer, de toestellen kunnen zowel op koud als op warm 
water worden aangesloten waardoor een maximum aan energie kan bespaard worden.

Waterverbruik 8,5 liter:
Diverse vaatwassers in het assortiment van Smeg hebben een waterverbruik van 8,5 liter per cyclus.

Geluidsniveau:
Een uitstekende isolatie en speciale dispositieven zorgen ervoor dat het geluid dat geproduceerd wordt tijdens de werking van de 
vaatwasser, zo laag mogelijk wordt gehouden.
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