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SERVISNÍ A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM HOOVER
Dotazy, poradenství, návody,
komerční informace:
+420 257 530 418

Objednání
oprav on-line

Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, tel.: +420 257 530 418, +420 257 534 008,
email: office@candy-hoover.cz, www.hoover.cz

Hoover představuje H-POWER 700,
vysoce výkonný a ultra tichý
bezsáčkový vysavač, který se stará
o vaše zdraví účinným odstraňováním
látek, které mohou narušit vaši domácí
pohodu, vytvořený tak, aby zaručil
maximálně hygienickou údržbu.

Maximální hygienické řešení
Cyklónová technologie zaručuje dlouhou životnost
a vysokou úroveň oddělování prachu při nízké
údržbě filtru.
Vynikající hygienu zajišťuje exkluzivní technologie
samostatného čištění filtru Hoover Self Dust Clean.
Umožňuje automatické čištění odpadní nádoby
a cyklónové jednotky, aby se zabránilo kontaktu
s prachem.

*Pouze u některých modelů

Už žádné pachy a bakterie

Antibakteriální filtr minimalizuje množení
pachů a bakterií, aby se maximalizovala
hygiena a pohodlí. Odpadní nádoba je rovněž
ošetřena ionty stříbra*, které pomáhají
zabránit růstu bakterií.

Maximální hygiena ve 3 krocích
Technologie samostatného čištění Self Dust Clean

Inovativní čisticí systém automaticky stlačuje prach a namotané vlasy dolů
pouhým stisknutím tlačítka, s mnoha výhodami:
▪
▪
▪
▪
▪

Už žádné omotané vlasy kolem nádoby nebo filtru
Už žádný kontakt s prachem
Méně času stráveného při údržbě nádoby
Dlouhotrvající výkon
Komfortní a hygienické vyprazdňování nádoby dokonce i když je přeplněná.

1
Praktické otevření nádoby
Stačí stisknout tlačítko
uzávěru otevírání a víko
nádoby se otevře

2
Vyprázdnění nádoby jedním dotykem

Čisticí kroužek se automaticky přesune
z horní části cyklonu do jeho dolní části, čímž
odstraní veškerý prach, zbytky a zamotané vlasy.

3
Připravené k dalšímu použití

Po uzavření víka odpadní nádoby se
čisticí kroužek automaticky vrátí do
původní polohy.

Špičková účinnost
a výkon

H-POWER 700 kombinuje nízkou spotřebu energie a špičkový
výkon vysávání na tvrdých podlahách (111% sběru prachu)
a kobercích (91% sběru prachu). Mimořádně účinný filtrační
systém navíc zachycuje až 99,98% prachu a zabraňuje jeho
úniku zpět do vaší domácnosti.

H-POWER 700 patří v systému hodnocení Hoover Performance System do kategorie 4 Top
Eco, která zaručuje extrémní výkony na všech površích, dokonce i na kobercích, s extrémní
úsporou energie *. Navíc díky svému mimořádně účinnému filtračnímu systému uvolňuje
špičkově vyčištěný vzduch.

* Sací výkon se rovná příkonu 2300 W, na základě interních testů zachycování prachu
podle evropské normy EN 60312, ve srovnání s modelem TCR4939 011

10x tišší*
H-POWER 700 je nejtišší bezsáčkový vysavač Hoover. Je akusticky zkonstruován tak, aby zajistil maximální ticho
a pohodlí při používání, s pouhými 68 dB(A). Je ideální pro rodiče, kteří potřebují vysávat, zatímco jejich dítě spí,
a je ideální dokonce i pro pozdní noční vysávání. To vše díky těmto konstrukčním úpravám:
▪ Inovativní izolační
materiály navržené
tak, aby poskytovaly
vynikající výkon a
zvukotěsné výsledky

▪ Vnitřní vzduchová cesta,
která je aerodynamicky
optimalizována pro
zmenšení překážek, takže
vysavač je při používání tišší

115 dBA

85 dBA

▪ Motor s nízkou
spotřebou, který je
nově zakrytý za účelem
pohlcování hluku.

▪ Vnitřní tělo vysavače je
speciálně navrženo tak,
aby snižovalo vibrace
motoru a absorbovalo
zdroje zvuku

65 dBA

* V porovnání s průměrnou hladinou zvuku 10 nejprodávanějších bezsáčkových vysavačů ve Francii, Itálii, Velké Británii, Španělsku, Řecku, Portugalsku,
České republice, Polsku a na Slovensku. (GFK leden-říjen 2019)

Kompletní sada hubic

Pokud jde o čištění specifických povrchů a prostorů, příslušenství H-POWER 700
splňuje všechny požadavky. Všechny se snadno připevňují a sundávají,
jsou flexibilní a efektivní.

Kompletní péče o váš domov
Příslušenství integrované na rukojeti*

Jemný prachový kartáč
Pro šetrné čištění tvrdých povrchů
(knihovny, klávesnice, lišty).

Univerzální hubice Elite Plus*
Zaručuje perfektní výsledky
na všech typech povrchů.

Šetrná nábytková hubice
Perfektní pro jemné textilní
povrchy jako závěsy, matrace,
gauče a sedáky židlí.

Parketová hubice
Parquet Extra Care*
Určená pro šetrné vysávání
choulostivých povrchů jako jsou
parkety a laminátové podlahy.

Integrovaná štěrbinová hubice
Vhodná na vysávání rohů
a úzkých míst.
Rotační hubice pro odstraňování
alergenů Mini Turbo Dual Action*
Její dvojitý sací kanál poskytuje
přídavné proudění vzduchu pro
efektivní odstraňování chlupů
a alergenů domácích mazlíčků.

*Pouze u některých modelů

*Pouze u některých modelů

Kompletní ovládání na dosah ruky
Prémiové dálkové ovládání na rukojeti

Pohodlná rukojeť je navržena tak, abyste snadno zvládali vaše
vysávání bez jakéhokoli úsilí.

MODEL
KÓD VÝROBKU
EAN KÓD
BARVA
KATEGORIE OZNAČENÍ HOOVER TOP PERFORMANCE SYSTÉM
ÚSPORA ENERGIE
ÚČINNOST VYSÁVÁNÍ TVRDÝCH PODLAH
ÚČINNOST VYSÁVÁNÍ KOBERCŮ
ÚČINNOST FILTRACE
HLUČNOST
TECHNOLOGIE SEPARACE PRACHU

Ovládání výkonu:
Stiskněte tlačítko +/- pro výběr
vyššího nebo nižšího nastavení
Režim tichého chodu:
Režim tichého chodu kombinuje
nejnižší výstup hluku s ideální úrovní
výkonu pro optimální výsledky
vysávání
Tlačítko On/Off:
Vysavač můžete zapnout a vypnout
nejen na jeho těle, ale rovněž
jednoduše přímo na rukojeti
LED kontrolka stavu dálkového
ovládání:
Vždy zkontrolujte stav baterie
dálkového ovládání

*Pouze u některých modelů

MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
OVLÁDÁNÍ VÝKONU
PŘEDMOTOROVÝ FILTR
FILTR NA VÝSTUPU
ODPADNÍ NÁDOBA S ANTIBAKTERIÁLNÍM OŠETŘENÍM SILVER IONS

TYP RUKOJETI

TYP PRODLUŽOVACÍ TRUBKY
PODLAHOVÁ A KOBERCOVÁ HUBIC
PARKETOVÁ HUBICE
ROTAČNÍ HUBICE MINI TURBO
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OTEVŘENÍ NÁDOBY NA PRACH JEDNÍM STISKNUTÍM
KOLEČKA OTOČNÁ O 360°
POGUMOVANÁ KOLEČKA
PRACOVNÍ RADIUS
DÉLKA KABELU
NAVÍJENÍ KABELU
OBJEM NÁDOBY NA PRACH
UKAZATEL NAPLNĚNÍ NÁDOBY
PARKOVACÍ POZICE
HMOTNOST VÝROBKU
HMOTNOST BALENÍ
ROZMĚRY VÝROBKU (VxŠxH )
ROZMĚRY BALENÍ (VxŠxH )

HP730ALG 011
39002211
8059019001890
Černá s metalicky červenou
4 Top Eco
-50% vs 2300W*
> =111%
>=91%
>=99,98%
68 dB(A)

HP720PET 011
39002215
8059019001937
Černá s metalicky béžovo-zlatou
4 Top Eco
-50% vs 2300W*
> =111%
>=91%
>=99,98%
68 dB(A)

HP710PAR 011
39002217
8059019001951
Černá s metalicky modrou
4 Top Eco
-50% vs 2300W*
> =111%
>=91%
>=99,98%
68 dB(A)

Samostatný cyklón s technologií čištění
Self Dust Clean Technology
850 W
Fixní
Antibakteriální a s ošetřením proti
zápachu
HEPA 13
ANO
Ergonomická s dálkovým ovládáním : Vnitřní pogumování - Dálkové ovládání
: On/off, “+”,” –” , Silent Power mode Integrované příslušenství: prachový kartáč,
nábytková hubice a štěrbinová hubice
Teleskopické dvěma směry
ALL FLOORS ELITE PLUS se zajištěním
Parquet Extra Care se zajištěním
Dual Action odstraňovač alergenů se
zajištěním
Integrované na rukojeti
ANO

Samostatný cyklón s technologií čištění
Self Dust Clean Technology
850 W
Fixní
Antibakteriální a s ošetřením proti
zápachu
HEPA 13
-

Samostatný cyklón s technologií čištění
Self Dust Clean Technology
850 W
Fixní
Antibakteriální a s ošetřením proti
zápachu
HEPA 13
-

Ergonomická: - Vnitřní pogumování
- Ovládání přisávání - Integrované
příslušenství: prachový kartáč, nábytková
hubice a štěrbinová hubice

Inteligentní rukojeť s integrovaným
prachovým kartáčem

Teleskopické dvěma směry
ALL FLOORS ELITE PLUS se zajištěním
Parquet Extra Care se zajištěním
Dual Action odstraňovač alergenů se
zajištěním
Integrované na rukojeti
ANO

Teleskopické jedním směrem
ALL FLOORS ELITE
Parquet
Štěrbinová hubice Hubice na nábytek
Na trubce
ANO

1

1

1

ANO
10 m
7m
Mechanické (pedálem)
2l
NE
ANO
6,6 kg
7,1 kg
64 x 33,5 x 36 cm
50,5 x 31,5 x 33,5 cm

ANO
9m
6m
Mechanické (pedálem)
2l
NE
ANO
6,6 kg
7,1 kg
64 x 33,5 x 36 cm
50,5 x 31,5 x 33,5 cm

ANO
9m
6m
Mechanické (pedálem)
2l
NE
ANO
6,6 kg
7,1 kg
64 x 33,5 x 36 cm
50,5 x 31,5 x 33,5 cm

* Sací výkon se rovná příkonu 2300 W, na základě interních testů zachycování prachu podle evropské normy EN 60312, ve srovnání s modelem TCR4939 011

