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Curat și sigur

Funcția Curățare și siguranțî este 
activată automat în timpul ciclu-
lui de uscare, în timp ce sistemul 
Hygiene Pro te ajută să îți menții 
rufele curate: după fi nalizarea ci-
clului, tamburul interior va menți-
ne temperatura mai mult de 30 de 
minute pentru a ajuta la igienizare. 
De asemenea, tamburul se va roti 
din când în când pentru o anumită 
perioadă de timp după terminarea 
ciclului, pentru a preveni cutele.

Program dedicat
pentru lână
Acest dispozitiv Tesla are un pro-
gram de uscare a produselor din 
lână care se usucă la mașină, 
certifi cat de The Woolmark Com-
pany. Este conceput special pen-
tru articolele de îmbrăcăminte din 
lână, pentru a preveni deteriorarea 
acestor articole de îmbrăcăminte 
sensibile – dar numai dacă sunt 
uscate conform instrucțiunilor de 
pe eticheta articolelor de îmbră-
căminte, precum și cele emise de 
producătorul mașinii.

Uscare silențioasă

Dacă obișnuiești să îți usuci hai-
nele pe timp de noapte sau pur și 
simplu vrei ca dispozitivul să fi e și 
mai silențios decât de obicei, asigu-
ră-te că utilizezi modul de noapte 
special conceput. Odată ce această 
caracteristică este activată, viteza 
de rotație va scădea, tamburul se 
va învârti mai ușor, iar cantitatea 
de aer din interiorul tamburului va 
fi limitată, ceea ce face ca func-
ționarea să fie silențioasă pe tot 
parcursul ciclului.

Lumină în interiorul
uscătorului
Lumina LED din tambur este o op-
țiune convenabilă care luminează 
tamburul din interior, ceea ce îți 
permite să vezi cu ușurință dacă 
ai scos toate rufele - sau dacă ar-
ticolele vestimentare au rămas as-
cunse în interior. În acest fel, nu va 
trebui să te intrebi niciodată cum a 
ajuns acel ciorap de culoare diferită 
să fi e uscat cu încărcătura albă!

Touch screen

În comparație cu butoanele tradiționale, ecranele 
tactile durează mai mult și, de asemenea, îmbu-
nătățesc accesibilitatea generală și estetica ma-
șinii. Când vine vorba de acest dispozitiv specifi c 
Tesla, afi șajul digital LED te ajută să urmărești 
îndeaproape procesul de uscare, îți permite să 
presetezi ora de pornire, să urmărești toate in-
formațiile importante despre ciclu și să te bucuri 
de multe alte funcții utile.

Tehnologia pompei
de căldură
Tehnologia pompei de căldură face us-
cătorul tău de rufe mai efi cient, îl ajută 
să funcționeze mai rapid și îți permite, de 
asemenea, să economisești energie și să 
fi i mai ecologic prin reducerea consumului 
de energie. Acest sistem poate reutiliza 
căldura generată în timpul procesului de 
uscare - și poate controla și temperatura 
din interiorul tamburului pentru a îți prote-
ja hainele, menținând-o sub 50°C.
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CARACTERISTICI

Sursă de alimentare nominală 220V~240V~

Frecvența nominală 50 Hz

Capacitate nominală de uscare 8 KG

Putere nominală 750 W

Curent nominal 3.5 A

Puterea motorului

Tip Display LED

Culoare Displau Alb

Tip de uscare Condensarea cu  
pompă de căldură

Control uscare Electronic

Iluminat interior Da

Tip ștecher Ștecher Euro

Lungimea cablului de alimentare 1,5 m

Geam transparent Da

Rotire inversă Da

Semnal sonor - buzz Da

Opțiuni de conducte de aerisire Da

Afișaj de verificare a erorilor (indicator) Da

Sistem blocare copii Da

CLASIFICARE ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică A+++

Clasa de eficiență a condensului B

Consumul anual de energie (AEC) 176 kW·h/an

Consum de energie (încărcare completă) (Edry) 1,45 kW·h/ciclu

Consum de energie (sarcină parțială) (Edry1/2) 0,79 kW·h/ciclu

Timpul programului ponderat al
programului standard pentru bumbac (Tt) 123 min

Durata programului la încărcare completă (Tdry) 159 min

Durata programului la sarcină parțială (Tdry1/2) 96 min

Eficiența condensului la sarcină maximă (Cdry) 81%

Eficiența condensului la sarcină parțială (Cdry1/2) 81%

Emisii de zgomot acustic în aer 66 dB

PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Număr Programe 14

Selecție
Bumbac-pentru călcat Da

Bumbac- Standard Da

PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Selecție

Bumbac- Extra Da

Sintetice-Extra Da

Sintetice-Standard Da

Ciclul meu Da

Lână Da

Mix Da

Tricouri Da

Delicate Da

Baby care Da

Așternuturi Da

Refresh Da

Haine exterior Da

Time Dry Da

Buton Funcții

On/Off Da

Start/Pause Da

Amânare 0-24 h

Anti-cute Da

Intensitate Da

Semnal sonor Da

Timp Da

Sistem blocare copii Da

Igiena Da

Lumină LED Da

Uscare Silențioasă Da

SPECIFICAȚII

Volumul cuvei 125 L

Material interior al tamburului Oțel galvanizat

Unghiul de deschidere al ușii 180

Hublou 375 mm

Diametrul exterior al ușii (exterior) 480 mm

Dimensiuni nete (W×D×H) 595x640x845

Dimensiuni cutie (W×D×H) 685x695x885

Greutate NET 53 kg

Greutate Brut 57 kg

Culoare Argintiu

Puternic și frumos
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