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Gyapjú program

Ha szereti a gyapjúruhákat, akkor 
pontosan tudja, hogy ezeket az 
anyagokat kellő óvatossággal kell 
mosni, hogy megelőzzük a zsugo-
rodást és anyagszakadást. Készü-
lékeink Woolmark tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, ami igazolja, hogy 
a gyapjú ruhadarabok ápolásának 
szakértői vagyunk. A különösen kí-
méletes programnak, a hosszabb 
szüneteknek köszönhetően ked-
venc darabjai olyan puhák és szé-
pek lesznek, mint amikor először 
vásárolta őket.

Babaruha program

Minden szülő tudja, hogy mennyi-
re fontos a baba- és gyermekruhák 
alapos tisztítása, hogy ezzel is csök-
kentsük a kicsik egészségére gya-
korolt esetleges negatív hatásokat. 
A babaruha funkcióval a víz meny-
nyisége minden egyes öblítési fázis-
ban nagyobb lesz, hogy az esetleges 
mosószer-maradványokat teljesen 
eltávolítsuk.

Éjszakai üzemmód

Ha éjszaka szokott mosni, vagy 
egyszerűen csak azt szeretné, 
hogy a készülék a szokásosnál is 
halkabb legyen, használja a spe-
ciálisan erre a célra kialakított éj-
szakai üzemmódot. Ha ez a funk-
ció aktiválva van, a centrifugálási 
sebesség csökken, és a dob las-
sabban fog forogni, így a művelet 
az egész ciklus alatt csendes lesz. 
Lehet, hogy egy kicsit tovább tart, 
de higgye el, megéri!
 

Gyémánt alakú
dobmintázat
Ezzel a sorozattal a Tesla mosógé-
pek dobjának fejlesztésére is nagy 
fi gyelmet fordítottunk. Az új belső 
kialakítás segít a foltok gyors és 
hatékony eltávolításában, valamint 
csökkenti az anyagszakadás lehe-
tőségét. A gép emellett egy emlé-
keztetővel is rendelkezik, amely fi -
gyelmezteti Önt, hogy eljött az ideje 
a dobtisztító program elindításának.

Szennyezettségi 
szint felismerése

Ez a hasznos opció segít a Tesla Onyx mosógé-
peknek a különböző ruhadarabok szennyezett-
ségi szintjének megfelelően szabályozni a be-
állításokat. Lényegében ez a funkció lehetővé 
teszi, hogy elemzi a ruha szennyezettségét, így 
ennek megfelelően tudja beállítani a programot. 
Ha például erősen szennyezett ruhaneműt jelez, 
a készülék meghosszabbítja a mosási időt, növeli 
a fordulatszámot stb.

Tökéletes tisztítás
és fertőtlenítés

Az új Steam Care funkció bizonyos mo-
sási ciklusok előtt a dob belsejében lát-
ható gőzt termel - ami tökéletes tisztítást 
és fertőtlenítést, valamint jobb mosá-
si teljesítményt eredményez. A készü-
lék rendelkezik egy olyan programmal is, 
amelyben a ruhákat több, mint 30 percig 
60 ° C-os hőmérsékleten mossa, ezzel 
elpusztítva az összes baktériumot.

Mosógép WF81490MS



TULAJDONSÁGOK

Névleges tápfeszültség 220V-240V~

Névleges frekvencia 50 Hz

Névleges mosási kapacitás 8 Kg

Névleges centrifuga kapacitás 8 Kg

Névleges teljesítmény 2000 W

Névleges áramerősség 10 A

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyva 1,0 W

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban 0,5 W

Max. centrifuga sebesség 1400 RPM

Szabványos víznyomás 0.05 ~ 1 Mpa

Kijelző típusa LED

Kijelző színe Fehér

Ajtózár Elektromágneses zár

Motor BLDC Motor

Csatlakozó típusa EURO csatlakozó

Tápkábel hossza 1,5 M

Vízbevezető tömlő hossza 1,0 M

Vízkivezető tömlő hossza 1,6 M

ENERGETIKAI INFORMÁCIÓK

Energiahatékonysági osztály B

Centrifuga hatékonysági osztály B

Mosási hatékonysági index 1,03

Nedvességarány 53,9%

Súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusonként 55 kW·h/100 ciklus

Centrifugálás zajszintje 76 dB

PROGRAMOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Programok száma 14

Tekerő gombbal 
választható programok

Sterilization Igen

Quick 15' Igen

Drum Clean Igen

ECO 40-60 Igen

Wool Igen

Bed Linen Igen

Baby Care Igen

PROGRAMOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Tekerő gombbal 
választható programok

Spin Only Igen

Cotton Igen

Synthetic Igen

Mix Igen

20°C Igen

My Cycle Igen

Rinse & Spin Igen

Extra funkciók

Éjszakai mosás Igen

Funkcióválasztás Igen

Késleltetés Igen (24 óra)

Gyorsmosás Igen

Hőmérséklet Igen

Centrifugálás Igen

SpaCare Igen

Szennyezettségi szint Igen

Funkciók

Extra öblítés Igen

Előmosás Igen

Ruha hozzáadása Igen

Némítás Igen

Memória Igen

Gyermekzár (kombinált) Igen

Centrif. sebességek (0-400-600-800-
1000-1200-1400)

Hőmérséklet kiválasztása (Hideg; 20ºC; 30ºC; 
40ºC; 60ºC; 90ºC)

SPECIFIKÁCIÓK

Dob térfogata 53,6 L

A dob átmérője 472 mm

Ajtó átmérője 310 mm

Ajtó külső keret átmérője (külső) 480 mm

Nettó méretek (Sz x M x M) 595 × 565 × 850

Nettó súly 68 kg

Szín Ezüst

Erős és gyönyörű.
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