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Program pentru lână

Dacă îți place să porți lână, vei ști 
cât de important este să speli corect 
aceste haine, astfel încât să nu se 
micșoreze sau să se rupă în timpul 
ciclului. Mașinile noastre de spălat 
sunt certificate Woolmark, ceea 
ce înseamnă că suntem experți în 
îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte 
din lână: datorită unui program de 
spălare deosebit de blând, cu pauze 
mai lungi, piesele tale preferate vor 
fi  la fel de moi și frumoase ca atunci 
când le-ai cumpărat prima dată

Baby care

Toți părinții știu cât de important 
este să curățați temeinic hainele 
bebelușilor și copiilor, pentru a 
reduce orice posibil efect negativ 
asupra sănătății celor mici. Cu 
funcția noastră de îngrijire a hainelor 
celor mici, fluxul de apă crește în 
timpul fiecărei etape de clătire 
pentru a îndepărta complet orice 
eventual reziduu de detergent - totul 
pentru a proteja și îngriji bebelușii.

Uscare silențioasă

Dacă obișnuiți să vă uscați rufele 
noaptea sau pur și simplu doriți ca 
dispozitivul să fie și mai silențios 
decât de obicei, asigurați-vă că 
utilizați modul nostru de noapte 
special conceput. Odată ce această 
caracteristică este activată, viteza 
de centrifugare va scădea, iar 
tamburul se va învârti mai ușor, 
făcând spălarea mai silențioasă pe 
tot parcursul ciclului. Poate dura 
puțin mai mult, dar merită pe deplin!

Model de cuvă în
formă de diamant
Cu această serie, ne-am concentrat 
și pe îmbunătățirea cuvelor mașini-
lor de spălat Tesla, pentru a oferi o 
îngrijire profesională la 360° pen-
tru hainele dumneavoastră. Noul 
model interior ajută mașina să în-
depărteze petele rapid și effi cient 
și reduce posibilitatea de rupere. 
De asemenea, aparatul are un in-
dicator luminos care vă va reaminti 
când este timpul să rulați un ciclu 
de autocurățare a cuvei.

Nivel de murdărie

Această opțiune utilă ajută mașinile de spălat 
Tesla Onyx să ajusteze setările ciclului în funcție 
de nivelurile de murdărie ale diferitelor articole 
de îmbrăcăminte. În esență, această funcție vă 
permite să indicați cantitatea de murdărie de 
pe rufele dvs., astfel încât mașina să poată seta 
programul în consecință. De exemplu, dacă indicați 
rufe foarte murdare, dispozitivul va prelungi timpul 
de spălare, va crește RPM etc.

Expert în curățare
și igienizare

Noua noastră funcție Steam Care generează 
abur cald pe care îl puteți vedea în interiorul 
tamburului înainte de partea principală a 
anumitor cicluri de spălare - ceea ce are ca 
rezultat o curățare și dezinfectare profesio-
nistă, precum și o performanță mai bună de 
spălare. Acest dispozitiv are si un program 
care te poate ajuta sa elimin bacteriile da-
unatoare, prin spalarea rufelor la o tempe-
ratura de 60 °C timp de mai mult de 30 de 
minute, precum si o functie anti-șifonare.
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CARACTERISTICI

Sursă de alimentare nominală 220V-240V~

Frecvența nominală 50 Hz

Capacitate nominală de spălare 8 Kg

Capacitate nominală de centrifugare 8 Kg

Putere nominală 2000 W

Curent nominal 10 A

Consumul de energie mod pornit 1,0 W

Consumul de energie mod oprit 0,5 W

Viteza de rotație max. 1400 RPM

Presiune standard a apei 0.05 ~ 1 Mpa

Tip Display LED

Culoare Display Alb

Sistem blocare ușă Electromagnetic Lock

Motor Motor BLDC

Tip ștecher EURO

Lungimea cablului de alimentare 1,5 M

Lungimea furtunului de alimentare cu apă 1,0 M

Lungimea furtunului de evacuare a apei 1,6 M

CLASIFICARE ENERGETICĂ

Clasă de eficiență energetică B

Clasa de eficiență a uscării prin centrifugare B

Indicele de eficiență a spălării 1,03

Raportul de umiditate 53,9%

Consum de energie ponderat la 100 de cicluri 55 kW·h/100 cicluri

Nivelul de zgomot centrifugare 76 dB

PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Număr de programe 14

Selecție Buton

Sterilization da

Quick 15' da

Drum Clean da

ECO 40-60 da

Wool da

Bed Linen da

Baby Care da

PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Selecție Buton

Spin Only da

Cotton da

Synthetic da

Mix da

20°C da

My Cycle da

Rinse & Spin da

Selecție Buton

Night Wash da

Function da

Delay da

Speed Wash da

Temp da

Spin da

SpaCare da

Soil level less-standard-extra

Funcții

Extra Rinse da

Prewash da

Reload (Press 3 sec.) da

Mute-washing  
(Press 3 sec.) da

Memory (Press 3 sec.) da

Child Lock (Combined) da

Spin Speed Selection (0-400-600-800-
1000-1200-1400)

Temperature Selection (Cold; 20ºC; 30ºC; 
40ºC; 60ºC; 90ºC)

SPECIFICAȚIICATIONS

Volumul cuvei 53,6 L

Diametrul cuvei 472 mm

Diametrul ușii 310 mm

Diametrul exterior al ușii (exterior) 480 mm

Dimensiuni nete (W×D×H) 595 × 565 × 850

Greutatea netă 68 kg

Culoare Silver

Puternică și frumoasă
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