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Aqua-stop electronic și Protecție 
împotriva scurgerilor

Rafturi care glisează ușor

Datorită funcțiilor Electronic Aqua-stop & Overflow 
Protection, mașinile de spălat vase Tesla se pot opri 
automat și pot pompa apa dacă se înregistrează o 
scurgere, pentru a preveni inundațiile. Aceasta înseamnă 
că poți porni mașina și poți părăsi casa fără să îți faci griji!

Noile modele de mașini de spălat vase Tesla au un 
sistem de glisare îmbunătățit care face ca suporturile să 
alunece lin și uniform - pentru încărcare sau descărcare 
ușoară, rapidă și convenabilă. De asemenea, coșurile 
fl exibile și adaptabile vă permit să puneți înăuntru cu 
ușurință tot felul de vase și să vă asigurați că sunt 
ținute în siguranță.

Start întarziat Sertar suplimentar Uscare suplimentarăSistem blocare pentru 
copii

Știai că poți programa ora de 
pornire a mașinii de spălat vase 
cu până la 24 de ore în avans? De 
fiecare dată când apeși butonul, 
pornirea este întârziată cu o oră. 
În acest fel, poți seta spălarea să 
înceapă în orice parte a zilei – chiar 
și atunci când nu ești acasă – și îți 
poți planifi ca activitățile mai liber.

Am inclus un sertar suplimentar 
pentru tacâmuri sau obiecte care 
sunt de obicei greu de depozitat, 
și anume tacâmuri lungi, astfel 
încât să poți spăla mai multe într-o 
singură încărcătură.

Pentru toate acele feluri  de 
mâncare care au nevoie de uscare 
suplimentară, am adăugat o opțiune 
suplimentară utilă compatibilă cu 
programele Intensive, Universal, 
ECO, Glass și 90 de minute. Îți 
permite să personalizezi ciclul de 
spălare și să îl ajustezi la diferite 
nevoi, precum și să eviți ca vasele 
să iasă acoperite cu picături de apă.

Funcția de blocare pentru copii 
este importantă în special pentru 
gospodăriile cu copii mici, deoarece 
îi împiedică să activeze accidental 
dispozitivul în timp ce se joacă. 
Asigură-te că locuința ta este un 
spațiu sigur pentru ca cei mici să 
îl exploreze în timp ce cresc, fără 
să ăți faci griji că aceștia pornesc 
un electrocasnic.

Mașină de spălat vase WD690MW
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CARACTERISTICI

Dimensiune 60 cm 

Tip De sine stătător

Culoare Alb

Capacity (place settings) 14

Clasă de eficiență energetică (EN60436) E

Consumul de energie pe ciclu 0,951 kWh

Indicele de eficiență energetică (EEI) 55,9

Consumul de apă per ciclu (L) 11

Indicele de performanță de curățare 1,125

Indicele de performanță la uscare 1,065

Electronic Aqua-stop Da

OverflowProtection (senzor de nivel al apei) Da

Sistem blocare copii Da

Spălare cu două zone Nu

Indicator luminos pe podea Nu

Start Întârziat 1-24 h

Jumătate de încărcare Da

Extra uscare Da

Spălare intensivă Nu

Nivel de zgomot 47 dB

PROGRAME

Intensive Da

Universal Da

Eco Da

Glass Da

90 min Da

Rapid Da

Pre-Wash Da

Auto Nu

CONTROL

Tip Control Control Buton

Display LED

Indicator de timp rămas Da

Indicator de program selectat Led LED ALB

Indicator de sare și agent de clătire Roșu LED

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI INTERNE

Partea superioară detașabilă Da 

Tipul elementului de încălzire Invizibil

Temperatura maxima pentru apă 65˚C

Căptușeală pentru cuvă și ușă Oțel inoxidabil, plastic

Material filtrant Oțel inoxidabil, plastic

Număr coșuri 3

Culoarea coșului Gri

Sistem de coș superior Da, sistem de ridicare ușor

Number of spray arms Sus & Mijloc & Jos

Dozator de detergent și agent de clătire Da

Dedurizator de apă Da

Sistem de uscare Încălzire reziduală uscată

Tipul furtunului de alimentare Standard

Lungimea tubului de apă (intrare) 1500 mm 

Lungimea tubului de apă (ieșire) 1600 mm 

Putere 1800 W

Voltaj 220V-240V~

Frecvență 50 Hz

DIMENSIUNI

Dimensiuni Produs (LxWxH) 598x600x845 mm

Greutate Produs 43,5 kg

Dimensiuni Ambalaj (LxWxH) 645x645x890 mm

Greutate Brută 48,5 kg

Mașină de spălat vase WD690MW


