Autorizované servisné stredisko Hoover: Fidelia service. Servis spoločnosti Candy-Hoover ponúka: profesionálny
prístup, vyškolených technikov, najmodernejšie vybavenie, elektronické opravné listy, originálne náhradné diely a
príslušenstvo. Dodanie originálnych náhradných dielov zaručuje efektivitu a top kvalitu servisných služieb.
Objednanie opráv online: https://www.hoover-servis.sk/rezervacia-opravy-online alebo telefonicky 0850 123 314
Otázky technické, produktové poradenstvo, dostupnosť tovaru, komerčné informácie,
návody a príslušenstvo tel. 420 257 530 418.
Servis Hoover: spoľahnite sa na nás.

SERVISNÉ STREDISKO CANDY-HOOVER

0850123314

www.hoover.sk

Candy Hoover
Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, tel. +421 905 934 564, email: sksales@candy-hoover.cz,
www.hoover.sk, Facebook @HooverCZSK, Instagram @HooverCZSK

Užite si kompletnú
starostlivosť
Hoover predstavuje H-WASH 500, extrémne
spoľahlivú práčku, ktorá zaručuje vynikajúce
výsledky pri starostlivosti o vlákna, vďaka novému
výkonnému motoru ECO-POWER INVERTER
MOTOR. Objavte tiež jej jedinečné funkcie
prostredníctvom aplikácie hOn.

Výkon

Výkonnejší, spoľahlivejší, starostlivejší
ECO-POWER INVERTER MOTOR
Objavte novú radu práčok Hoover H-WASH 500, vybavenú motorom novej generácie BPM Eco-Power Inverter,
najodolnejším a najvýkonnejšie motorom s remeňom na trhu.

Bezkefový motor
Bezkefový motor H-WASH 500, ktorý pracuje iba s permanentnými magnetmi, je 4-krát odolnejší.
Znižuje vibrácie a trenie, predlžuje životnosť stroja a zaručuje vynikajúce výsledky po dlhšiu dobu.
KG Mode Plus
Nové práčky H-WASH 500 sú vďaka svojmu motoru citlivejšie: prispôsobujú pranie aktuálnemu množstvu
náplne, zaisťujú najlepšie výsledky a o 60% vyššiu účinnosť.
Active Balance
ECO-POWER INVERTER MOTOR dokáže behom odstreďovania lepšie rozložiť bielizeň vo vnútri bubna,
čo zaručuje lepšie výsledky sušenia a zároveň tichší chod.

Zdravý životný štýl

Kompletná starostlivosť a maximálna účinnosť
Care Dose
Systém automatického dávkovania vypočítava a zaisťuje
správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže
až na 21 cyklov, čo zaručuje úsporu a maximálnu účinnosť.

Kompletná sada 9 cyklov pre starostlivosť o bielizeň
All in one (59 min na 40°C)
Rýchle pranie, vysoká úroveň starostlivosti.
Rýchla starostlivosť 14-30-44 ‘(14 min, 30 min alebo 44 min na 30 ° C)
Rýchle efektívne pranie bez plytvania energiou, vodou a pracím prostriedkom.
Antialergénna starostlivosť (79 min na 60°C)
Hĺbkové čistenie, dezinfekcia a antialergénna starostlivosť.
Starostlivosť pri osviežení (39 min na 30 ° C)
Jemné osvieženie s dotykom pary.
Jemná starostlivosť (59 min na 20°C)
Kompletná šetrná starostlivosť pre vaše jemné odevy a vlnu.
Fitness starostlivosť (29 min na 40°C)
Pranie športového oblečenia a ochrana syntetických vlákien.
Ošetrujúce cykly Auto Care
Samostatne si prispôsobujú množstvo pracieho prostriedku, vodu
a dĺžku cyklu podľa typu tkanín a množstva náplne.

Dôvera
Power Care System
Technológia, ktorá vytvára perfektnú zmes vody a detergentu a rozvádza ju priamo vo vnútri
bubna, takže ľahšie preniká do vlákien a zaisťuje o 20% lepšie výsledky prania.
Jedinečné pripojenie
Vylepšite svoje zážitky z prania pomocou novej aplikácie hOn.
• Skontrolujte stav práčky na diaľku
• Získajte údaje o spotrebe v reálnom čase počas pracích cyklov
• Získajte údaje o údržbe a tipy
• Získajte návrhy dokonalého nastavenia pracieho prostriedku pre vašu náplň

Skenovanie štítku
Naskenujte štítky vášho oblečenia a vytvorte si virtuálny šatník.
Aplikácia navrhne najlepší program pre starostlivosť o vaše odevy:
1. odfoťte si svoj odev
2. naskenujte štítok prišitý vo vnútri odevu
3. teraz môžete štítok odstrihnúť, takže vás nebude pri nosení nepríjemne škrabať
4. aplikácie hOn zhromažďuje a ukladá všetky pokyny k praniu vášho oblečenia a na základe toho navrhuje správny cyklus.

Stiahnite si novú aplikáciu hOn a
umocnite výkon prania.

