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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 szá-
mára, ahol felfedezhetik világot, 
anélkül, hogy aggódniuk kellene 
amiatt, hogy véletlen bekapcsol-
nak egy készüléket.
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TULAJDONSÁGOK

Méret 60 cm

Típus Szabadonálló

A készülék színe Fehér

Kapacitás (terítékek) 14

Energiahatékonysági osztály (EN60436) E

Energiafogyasztás ciklusonként 0,951 kWh

Energiahatékonysági index (EEI) 55,9

Vízfogyasztás ciklusonként (L) 11

Tisztítási teljesítményindex 1,125

Szárítási teljesítményindex 1,065

Elektronikus Aqua-stop Igen

OverFlowProtection (vízszintérzékelő) Igen

Gyermekzár Igen

Kétzónás mosás Nem

Fényjelzés a padlón Nem

Késleltetett indítás 1-24h

Fél adag Igen

Extra szárítás Igen

Erős mosogatás Nem

Zajszint 47 dB

PROGRAMOK

Intenzív Igen

Univerzális Igen

Eco Igen

Üveg Igen

90 perces Igen

Gyors Igen

Előmosogatás Igen

Automatikus Nem

VEZÉRLÉS

Vezérlés típusa Gombvezérlés

Kijelző LED

A hátralévő idő kijelzése Igen

Kiválasztott programmutató Fehér LED

Só- és öblítőszer-jelző Piros LED

MŰSZAKI ÉS BELSŐ SPECIFIKÁCIÓ

Levehető felső rész Igen

A fűtőelem típusa Rejtett

A víz maximális hőmérséklete 65°C

Mosogatótér anyaga Rozsdamentes acél, műanyag

Szűrő anyaga Rozsdamentes acél, műanyag

Kosarak száma 3

A kosár színe Szürke

Felső kosár Igen, könnyen megemelhető

A permetező karok száma 3

Mosószer és öblítőszer adagoló Igen

Vízlágyító Igen

Szárítórendszer Maradékhő felhasználásával

Tömlő típusa Szabványos

Bemeneti vízcső hossza 1500 mm

Kimeneti vízcső hossza 1600 mm

Teljesítmény 1800 W

Feszültség 220 V-240 V~

Frekvencia 50 Hz

MÉRETEK

A termék mérete (M x Sz x M) 598x600x845 mm

A termék súlya 43,5 kg

Csomagolási méret (M x Sz x M) 645x645x890 mm

Bruttó tömeg 48,5 kg
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