Slobodný v pohybe a rovnako výkonný ako káblový vysávač*

H-Free je multifunkčný vysávač od Hoover so systémom samostatnej
cyklónovej jednotky, ktorý perfektne spĺňa nároky na každodenné
upratovanie.
Objavte kúzlo novej hubice HLab Flat&Drive, ktorá uľahčuje vysávanie
v úzkych priestoroch a na rôznych typoch povrchov. Užite si slobodu
bezdrôtového vysávania, perfektného pre rýchle upratovanie
a s dostatočne dlhou dobou výdrže batérie pre upratovanie v celom dome.
H-Free je tiež neuveriteľne ľahký, takže môžete vysávať bez zbytočnej
námahy aj nad zemou a vo vyššie položených miestach vo vašom dome.
Nezáleží na tom, aký je váš životný štýl, H-Free sa prispôsobí vám aj vašim
požiadavkám na upratovanie.

Ľahké manévrovanie

90°

180°

Upratovanie domu je teraz ľahšie s vysávačom H-Free,
ktorý je vybavený inovatívnou hubicou HLab Flat&Drive
s najväčším rozsahom pre manévrovanie od Hoover.
Jednoduchým otočením alebo sklopením sa dostanete
aj do inak veľmi ťažko dostupných miest.
Unikátna hubica HLab Flat&Drive kombinuje 90 °
sploštenie a 180 ° otáčanie.
Tento rozsah pohybu umožňuje jazdiť okolo
prekážok, kopírovať úzke miesta bez veľkej
námahy a vysávať jednoduchšie pod nízkym
nábytkom.
H-Free ponúka pohodlné vysávanie
s poskytnutím dokonalej kontroly nad pohybom.

Vynikajúce výsledky
vysávania

S H-Free môžete teraz dosiahnuť rovnaký
výsledok vysávania ako s káblovým
vysávačom * s výhodou voľného pohybu
bez kábla.
Kombinácia výkonu motora, prúdenia
vzduchu, inovatívnej hubice
a bezdrôtového prevedenia zaručuje
perfektné výsledky vysávania na
všetkých typoch povrchov a slobodu
pohybu.
Konečne môžete vysávať všetky
miesta vo vašom dome rýchlo
a prakticky, nech už to sú omrvinky
pečiva, nečistoty na podlahe,
vlasy alebo zvieracie chlpy.
* Výkon bol stanovený na základe interných testov zameraných na vysávanie prachu na tvrdom povrchu, tvrdom povrchu
so štrbinovou hubicou a na koberci, merané podľa normy EN 60312-1 s dosiahnutím limitov Nariadenie (EÚ) č. 666/2013

Ľahký pohyb

H-Free je výkonný, ale ľahký a umožňuje
vám pohybovať sa slobodne v rôznych
častiach vášho domu bez zbytočnej
námahy.
Vysávač H-Free môžete kombinovať
so širokou škálou príslušenstva
navrhnutého špeciálne pre každodenné
použitie v dome. Vysávať tak môžete
od chúlostivého nábytku, cez sedačky,
až po vysoké stropy a úzke rohy
a zákutia
H-Free je univerzálny a ľahký:
perfektné riešenie pre upratovanie
v dome.

Kompletná starostlivosť
o všetky typy podláh

HLab Flat&Drive hubica
Nová motorizovaná kefa, vyvinutá značkou Hoover,
ktorá zaistí najlepšie výsledky na všetkých podlahách.
Táto inovovaná hubica je vybavená dvoma ľahko
zameniteľnými valčekmi *, každý skonštruovaný pre
špeciálny typ povrchu.

Všetko čo potrebujete
pre vysávanie nad zemou

Mäkká kefa pre hĺbkové čistenie * je najlepšie
riešenie pre tvrdé a chúlostivé podlahy. Tento diel
má špeciálne vlákna, ktoré sú k podlahe šetrné počas
celého vysávania.

Pre efektívne výsledky na tvrdej podlahe
a kobercoch použite kobercovú rotačnú kefu. Táto
rotačná kefa pomáha zbierať nečistoty z podláh ako
sú dlaždice a vďaka kombinácii krátkych a dlhých
vlákien zaručuje tiež hĺbkové čistenie kobercov.

Hubica HLab Flat&Drive má predné led osvetlenie,
ktoré zlepšuje viditeľnosť v tmavých rohoch alebo
pod nábytkom.
*len u vybraných modelov

2v1 štrbinová hubica a prachová kefa
Ideálne pre vysávanie prachu z kníh, úzkych miest a rohov.

2v1 veľká prachová kefa a hubica na nábytok
Pre vysávanie prachu z nábytku, textílií a mäkkých povrchov.

Žiadny priestor
nezostane nepovysávaný
Multifunkčné príslušenstvo 3v1s
kĺbom pre vysávanie nad zemou
Pre dosiahnutie do najvyšších bodov v dome. Môže byť
kombinované s rôznymi nadstavcami pre vysávanie
a odstraňovanie prachu na rôznych typoch povrchov.

Rotačná kefa Mini Turbo Pet
Motorizovaná rotačná kefa pre intenzívne a hĺbkové
čistenie mäkkého nábytku ako sú sedačky a vankúše
Ideálne pre majiteľov zvieracích maznáčikov.

Dlhá ohybná štrbinová hubica
Jej 60 cm dĺžka uľahčuje vysávanie v úzkych a ťažko
dostupných miestach.

Sloboda bez kábla

Ultra účinný
Zažite slobodu pohybu vďaka vysoko účinnej
18V lítiovej batérii. Technologicky vyspelá
batéria zaručuje najlepšie výsledky vysávania
s výhodou neobmedzeného pracovného rádiusu.

UP TO

25 MIN

AUTONOMY

Skvelá výdrž
S dobou prevádzky až 25 minút zvládnete povysávať
celý dom bez nepríjemného prerušenia kvôli vybitiu
batérie.

Nabíjanie kdekoľvek
H-Free vysávač môžete nabíjať kdekoľvek chcete. Vďaka
vyberateľnej batérii nie je potrebné obmedzovať sa na
umiestenie vysávača blízko elektrickej zásuvky počas nabíjania.
Batériu stačí vybrať a nabíjať môžete kdekoľvek.

Ľahké používanie

Stav batérie pod kontrolou
Stav nabitia skontrolujete jednoducho vďaka
led kontrolke na batériu, takže vás neprekvapí
neočakávané vybitie.

Nepretržité vysávanie
Nieje treba držať celý čas tlačidlo zapnuté - vypnuté, stačí
nastavenie výkonu prepnúť do nepretržitého režimu a môžete
jednoducho vysávať aj dlhšiu dobu.

Parkovacia pozícia
Konštrukcia vysávača umožňuje prístroju samostatne
stáť, čo vám poskytne maximum slobody pohybu
počas vysávania

Jednoduchá údržba

Systém ľahkého vysypávania
Rýchly a hygienický spôsob vyprázdnenia
nádoby jedným dotykom bez kontaktu
s prachom.

Ľahké čistenie rotačnej kefy
Jednoducho otvorte záklopku a vyberte
kefu kedykoľvek je potrebné. Tento spôsob
ľahkého prístupu tiež umožňuje rýchlu
výmenu kefy na koberce za kefu na parkety
a chúlostivé podlahy.

Kontrolka stavu kefy
Led svetlo na hubici upozorňuje, kedy je treba
kefu vyčistiť.

H-Free – Home XL
Príslušenstvo
• Hubica Hlab Flat&Drive vybavená kefou pre
chúlostivé podlahy a kefou na koberec
• 2v1 štrbinová hubica a prachová kefa
• 2v1 veľká prachová kefa a hubica na nábytok
• Rotačná kefa Mini Turbo Pet
• Príslušenstvo 3v1 s kĺbom pre vysávanie nad zemou
• Dlhá ohybná štrbinová hubica

H-Free – Pets
Príslušenstvo
• Hubica Hlab Flat&Drive
• 2v1 štrbinová hubica a prachová kefa
• 2v1 veľká prachová kefa a hubica na nábytok
• Rotačná kefa Mini Turbo Pet

H-Free – Home
Príslušenstvo
• Hubica Hlab Flat&Drive
• 2v1 štrbinová hubica a prachová kefa
• 2v1 veľká prachová kefa a hubica na nábytok

Modelový rad
EAN kód
Farba
Napätie (V)
Typ batérie
Doba prevádzky batérie (min)
Vyberateľná ručná verzia
Separačný systém
Regulácia výkonu
Nepetržitá prevádzka
Vyberateľná batéria
Ukazovateľ stavu nabitia
Objem nádoby na prach (l)
Systém ľahkého vysypávania
Všetky typy povrchov
Motorizovaná kefa
Mäkká kefa na chúlostivé tvrdé podlahy
Kefa na koberce
2v1 štrbinová hubica a prachová kefa
2v1 veľká prachová kefa a hubica na nábytok
Rotačná kefa Mini Turbo Pet
Multifunkčné príslušenstvo 3v1s kĺbom pre vysávanie
nad zemou
Dlhá ohybná štrbinová hubica
Úchytka na stenu
Uskladnenie
Rozmer výrobku (mm)
Čistá váha výrobku (kg)

H-Free Home XL
HF18RXL 011

H-Free Pets
HF18DPT 011

H-Free Home
HF18GH 011

8016361966819
čierna / červená (metalická)
18
Lítium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 spôsoby
•
•
•
0,7
•
•
•
•
•
•
•
•

8016361966802
čierna / modrá
18
Lítium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 spôsoby
•
•
•
0,7
•
•
•

8016361966796
čierna / šedá
18
Lítium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 spôsoby
•
•
•
0,7
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
Držiak na stenu
252*233*1135
2,2

•
Držiak na stenu
252*233*1135
2,2

•
•
•
Držiak na stenu
252*233*1135
2,2

* Výkon bol stanovený na základe interných testov zameraných na vysávanie prachu na tvrdom povrchu, tvrdom povrchu so štrbinovou hubicou a na koberci, merané podľa normy EN 60312-1 s dosiahnutím limitov Nariadenie (EÚ) č. 666/2013

Candy Hoover s.r.o.
Rybničná 40/F 831 06 Bratislava, 0905 934 564
e-mail sksales@candy-hoover.cz
www.hoover.sk
Facebook @HooverCZSK / Instagram @HooverCZSK/ Youtube HooverCZSK

SERVIS
Fidelia Service, s.r.o., Tel: 0905 909 494
E-mail: candy@fidelia-service.sk
Web: http://www.candy-servis.sk

