
 
   

 

LVFABBL  Nowość 

50’s Style
Wolnostojąca zmywarka do naczyń, szerokość: 60 cm, 
system planetarnego zmywania, funkcja oszczędzania 
energii EnerSave A+++  

EAN13: 8017709232108 
WZORNICTWO / OBSŁUGA

Czarny

Ukryty panel sterowania ze stali nierdzewnej

Sterowania za pomocą przycisków

PROGRAMY / ROZWIĄZANIA / PARAMETRY

6 programów: namaczanie, szkło, eco, szybki 27 min, auto 45°-65°C, ultraclean

4 programy szybkie: eco-szybki, szybki delikatny, szybki standardowy, mocny i 
szybki

5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

System planetarnego zmywania

QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania

FlexiZone - 1/2 załadunku

FlexiTabs - funkcja efektywnego użycia tabletek

Enersave - funkcja oszczędzania energii

Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania z aktywną 
funkcją Enersave

Acquastop - pełne zabezpieczenie 

Aquatest - czujnik zabrudzenia wody

Naturalne suszenie kondensacyjne

Wyświetlacz LED przedstawiający opóźniony start oraz czas trwania cyklu

Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz nabłyszczacza

Funkcja opóźnionego startu do 9 godzin

Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu

DaulWater - możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność 
energii elektrycznej do 35% 

KOMORA WEWNĘTRZNA

Załadunek: 13 kompletów

Trzecie górne ramie spryskujące

Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz z EasyGlide

Dolny kosz ze składanymi półkami

Kosze ze stali nierdzewnej z wykończeniem w kolorze zewnętrznym

Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej

Filtr ze stali nierdzewnej

Zawiasy samopoziomujące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 1,8 kW

Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl

Zużycie wody: 8,5 l/cykl

Cykl normatywny: ECO

Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min

Roczne zużycie energii: 230 kWh

Roczne zużycie wody: 2 380 l

 

 

 
 



Poziom hałasu: 42 dB(A)

Zabezpieczenie: 10 A

Napięcie: 220-230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Functions

 

Wersje

LVFABCR - Kremowy

LVFABRD - Czerwony

LVFABPB - Pastelowy błękit
LVFABPK - Pastelowy róż
LVFABOR - Pomarańczowy
LVFABLI - Limonkowy

LVFABSV - Srebrny
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LVFABBL 
50’s Style 

wolnostojące
z panelem ukrytym

60 cm  
 

A+++:
Uzyskanie przez urządzenie klasy A+++ oznacza do 30% mniejsze zużycie energii w stosunku do urządzeń należących do klasy A. Gwarantuje 
zużycie energii na możliwie najniższym poziomie, maksymalną efektywność i poszanowanie dla środowiska naturalnego.

OPTCJA ENERSAVE:
Specjalny system, który zwiększa efektywność energetyczna zmywarki, poprzez automatyczne otwarcie drzwi zmywarki. Część procesu suszenia 
odbywa się przy otwartych drzwiach.

OPTCJA QUICK TIME:
Możliwość skrócenia cyklu zmywania (oprócz płukania).

FLEXIZONE ½ ZAŁADUNKU:
Ta opcja umożliwia zmywanie połowy załadunku. Niewielką ilość sprzętów i naczyń kuchennych, umieszczamy w dowolnym koszu, co pozwala 
zaoszczędzić energię, wodę i skraca czas zmywania.

OPCJA TABLETEK:
Opcja, która maksymalnie ułatwia korzystanie z urządzenia.

OPÓŹNIONY START:
Opóźniony start do 24h. Naczynia, które oczekują na włączenie się zmywarki są automatycznie namaczane.

PEŁEN ACQUASTOP:
Pełne zabezpieczenie przed zalaniem, z dodatkowy zaworem, który odcina dopływ wody nawet przy najmniejszym przecieku.

AQUATEST:
Czujnik zabrudzenia wody, który sprawdza jej jakość przed każdym zmywaniem. Dzięki temu zmywanie zawsze następuje do czysta i minimalnym 
zużyciu wody i energii.

PODŁĄCZENIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY:
Wiele modeli Smeg daje możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody (maksymalna temperatura wody 60 ° C). Dzięki temu zużywamy mniej 
energii i skracamy czas zmywania.

EASYGLIDE SYSTEM:
System pozwalający na wygodny rozładunek naczyń.

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK:
Załadunek od 7 do 14 kompletów w zależności od modelu.

WOSZCZĘDNOŚĆ WODY:
Zużycie wody od 6,5 do 12 litrów

IZOLACJA:
Zastosowanie specjalnej izolacji oraz podzespołów przeznaczonych do tłumienia głośności pracy silnika, w sposób istotny zmniejsza poziom 
hałasu powstałego podczas pracy urządzenia.

 
PŁUKANIE:
Płukanie w zimnej wodzie.

PROGRAM MYCIA SZKLANEK:
Bardzo delikatny program z temperaturą 45 °C



PROGRAM ECO:
Program redukujący zużycie wody i energii, do mniej zabrudzonych naczyń.

Auto 45°- 65°:
Program do mycia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej . Dzięki automatycznemu czujnikowi Aquatest , optymalizuje podstawowe parametry , 
takie jak czas zmywania, temperatura i pobór wody.

PROGRAM SZYBKI 27 MIN:
Szybki program mycia bez suszenia.

Ultraclean:
Ostatnie płukanie w programie Ultraclean odbywa się w temperaturze 70 ° C i zapewnia działanie bakteriobójcze, dodatkowo dokładnie czyści 
naczynia.

Eco Rapid:
Program Eco Rapid Program ten przeznaczony jest do zmywania małej ilości naczyń normalnie zabrudzonych , ale w krótkim czasie i zawsze z 
gwarancją najlepszych wyników w zakresie efektywności energetycznej .

PROGRAM DELIKATNY SZYBKI:
Szybkie zmywanie delikatnych naczyń.

PROGRAM NORMALNY SZYBKI:
Do częstego zmywania naczyń o różnej strukturze, w krótkim czasie.

MOCNY I SZYBKI:
Zmywanie w 50 min z temperaturą 70 ° C.
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