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Elektronikus Aqua-stop & OverFlow 
protection

Könnyen 
mozgatható rekeszek

Az Elektronikus Aqua-stop & OverFlow protection funk-
cióknak köszönhetően a Tesla mosogatógépek automa-
tikusan leállítják a működést és kiszivattyúzzák a vizet, 
ha bárhol szivárgást észlelnek és így megakadályozzák, 
hogy elázzon a lakás. Mostantól tehát egész nyugodtan 
bekapcsolva hagyhatja a mosogatógépet akkor is, ami-
kor elmegy otthonról!

Az új Tesla mosogatógépek továbbfejlesztett rekeszek-
kel rendelkeznek, amelynek köszönhetően az állványok 
simán és egyenletesen mozgathatóak - az egyszerű, 
gyors és kényelmes be- és kirakodás érdekében. Emel-
lett a flexibilis és adaptálható kosarak lehetővé teszik, 
hogy mindenféle edényt könnyedén és biztonságosan 
elhelyezhessen a készülékben.

Késleltetett indítás Extra fi ók Extra szárításGyermekzár

Tudta, hogy a mosogatás idejét 
akár 24 órával későbbre is ütemez-
heti? Minden gombnyo- mással az 
indítás egy órával későbbre tolódik. 
Mivel így a nap bármelyik szakára 
beállít- hatja a mosogatást, sok-
kal sza- badabban tervezheti meg 
egyéb teendőit.

Az evőeszközök vagy a jellemzően 
nehezen tárolható, hosszú evőesz-
közök számára egy extra fi ókot is 
beépítettünk, így egy töltettel töb-
bet mosogathat el.

Az extra szárítást igénylő edé-
nyekhez egy további hasznos op-
ciót adtunk, amely elérhető az In-
tenzív, az Univerzális, az ECO, az 
Üveg és a 90 perces programok-
kal is. Lehetővé teszi a mosási cik-
lus testre szabását és a különböző 
igényekhez való igazítását, vala-
mint azt, hogy az edények teljesen 
szárazak legyenek.

A funkció különösen fontos a kis-
gyermekes háztartások szá- mára, 
mivel megakadályozza, hogy a 
gyerekek játék közben véletlenül 
elindítsák a készülé- ket. Gondos-
kodjon róla, hogy otthona bizton-
ságos hely legyen a kicsik számá-
ra, ahol felfedezhetik   a   világot, 
anélkül, hogy aggódniuk kellene 
amiatt, hogy véletlenül bekapcsol-
nak egy készüléket.
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FEATURES

Size 45 cm

Type Freestanding

Color of machine White

Capacity (place settings) 10

Energy efficiency class (EN60436) E

Energy consumption per cycle 0,755 kWh

Energy efficiency index (EEI) 55,9

Water consumption per cycle (L) 9

Cleaning performance index 1,125

Drying performance index 1,065

Electronic Aqua-stop Yes

OverFlowProtection (Water level sensor) Yes

Child Lock Yes

Dual zone wash No

Light indicator on floor No

Delay Start 1-24 h

Half Load Yes

Extra Drying Yes

Strong wash No

Noise level 47 dB

PROGRAMS

Intensive Yes

Universal Yes

Eco Yes

Glass Yes

90 min Yes

Rapid Yes

Pre-Wash Yes

Auto No

CONTROLS

Control Type Button control

Display LED

Time remaining indicator Yes

Selected progra mme indicator White LED 

Salt and rinse aid indicator Red LED

TECHNICAL & INTERNAL SPECIFICATION

Removable top Yes 

Type of heating element Invisible

Maximum temperature for water 65°C

Tub and Door Liner Stainless steel, plastic

Filter material Stainless steel, plastic

Number of baskets: 3

Color of basket Grey

Upper basket system: Yes, Easy lifting system

Number of spray arms Upper & Lower & Top

Detergent & Rinse Aid Dispenser Yes

Water Softener Yes

Drying system Residual heating dry 

Type of inlet hose Standard

Input water tube length 1500 mm 

Output water tube length 1600 mm 

Power 1800 W

Voltage 220 V-240 V~

Frequency 50 Hz

DIMENSION

Product dimension (LxWxH) 448×600×845 mm

Product weight 38 kg

Package dimension (LxWxH) 495×645×890 mm

Gross weight 41,5 kg
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