Autorizované servisní středisko Hoover: BMK Servis.
Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků, nejmodernější vybavení,
elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Dodání originálních náhradních dílů zaručuje efektivitu a top kvalitu servisních služeb.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky tel. 841 111 125.

Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návody a příslušenství tel. +420 257 530 418

Servis Hoover: Spolehněte se na nás.

SERVISNÍ STŘEDISKO CANDY-HOOVER

841 111 125

www.hoover.cz

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

Nová generace mytí
AXI.

Wash the way you live

Hoover AXI je nová generace myček.
Dokáže rozumět různým potřebám a nabízí
jednoduchá řešení ušitá na míru.
Díky umělé inteligenci Hoover AXI rozumí
vašim zvykům a dokáže přizpůsobit mycí
cykly vašim potřebám.
AXI je vybavena nejvyspělejšími
a nejlepšími technologiemi, proto aby
zaručila vynikající výkon a výsledky mytí.
Věrte, že AXI se postará o vaše nádobí
s opravdovou péčí.

Prozkoumejte

nová řešení
AXI je první myčka, která se přizpůsobí
vašim potřebám. Je vybavena
nejmodernější technologií - umělou
inteligencí.
Díky tomu dokáže rozumět vašemu
hlasu a vašim zvykům a nabízí vám
řešení ušitá na míru.

Porozumění
Odteď můžete ovládat svoji myčku pouze vaším hlasem. Hoover Talks je hlasová funkce, která vám umožňuje si vybrat a spustit program na
dálku, dostávat zprávy o mycím cyklu a být informován, jakmile je mytí dokončeno. Navíc se můžete zeptat na doporučení mycího programu
s ohledem na konkrétní typ nádobí a získat další cenné rady, tipy a podporu.
HOOVER TALKS

Doporučení
AXI vás provede krok za krokem výběrem programu a doporučí vám vždy ten nejlepší s ohledem na aktuální potřebu.
Navíc rozumí vašim každodenním zvykům a uloží si do seznamu vaše oblíbené programy, takže je máte kdykoliv rychle po ruce. Mějte obvyklá
nastavení vaší myčky stále po ruce.
MYTÍ S PRŮVODCEM

Přizpůsobení
Nejvyšší modely AXI jsou vybaveny nejpokrokovější technologií, systémem optického senzoru doplněného o integrovanou kameru, která
dokáže rozpoznat:
▪ Jak je myčka naplněna (těžké nádobí versus porcelán) a jaký typ nádobí je uvnitř umístěn. S ohledem na tyto parametry sama stanoví
optimální program s doplňkovými funkcemi pro vaši konkrétní aktuální potřebu.
▪ Správný pohyb ostřikovacích ramen uvnitř myčky. Pokud nefungují správně, protože jsou např. zablokované nádobím, obdržíte okamžitě
upozornění.
SYSTÉM OPTICKÉHO SENZORU
AXI je vybavena dodatečnou prémiovou funkcí zákaznického servisu, která udržuje firmu Hoover informovanou o stavu vašeho zařízení.
Obdržíte přizpůsobenou podporu pro jakékoli technické dotazy, které můžete mít.
AKTIVNÍ SERVIS

Wi-Fi funkce

ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes
aplikaci a spravovat mytí nádobí i vzdáleně.

▪ AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému asistentu
Alexa a je kompatibilní s Google Assistant*

▪ Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
▪ Ovládejte mytí vašeho nádobí vzdáleně pomocí aplikace
▪ Programy mytí a možnosti na míru
▪ Sledování spotřeb energie a používání

Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard
nyní a objevte její nekonečné
inovativní funkce.
* Podle dostupnosti v konkrétní zemi

Péče ušitá na míru
AXI byla vytvořena tak, aby se postarala o všechno vaše
nádobí, dokonce i o to nejkřehčí a nejcennější, jako je
křišťálové sklo a jemný porcelán.

Špičková péče o vaše nádobí

Jedinečné řešení prostoru

Umyjte všechno vaše nádobí v jediném cyklu
ve třídě mytí A, dokonce i nejkřehčí kousky
jako porcelán a sklo, díky programu Total Care.
To je možné díky technologii impulzního mytí,
exkluzivnímu patentovanému systému, který
během mycího cyklu umožňuje motoru měnit
rychlost (od nízkých otáček až po 5000 otáček
za minutu). Zároveň garantuje maximální
účinnost mytí a efektivitu stejně tak jako tichý
chod během provozu.

Nejobjemnější a nejflexibilnější myčka na trhu:
v jednom cyklu umyje až 184 kusů nádobí.
Nová AXI kombinuje inteligentní využití místa
uvnitř košů s vysokou energetickou úsporou,
čímž zaručuje perfektní mytí bez plýtvání.

TOTAL CARE

AŽ 16 KOMPLETNÍCH SAD NÁDOBÍ

Flexibilní vnitřní uspořádání
Horní koš Total Care Basket vám umožňuje
umístit všechno křehké nádobí, od skla až po
porcelán, nejbezpečnějším a nejpohodlnějším
způsobem. Je vybavený speciálními háčky
a místy, které jsou vyrobeny z měkkého
materiálu vytvořeného konkrétně proto, aby
bylo s nejcennějšími kousky nádobí zacházeno
s maximální péčí. Jeho výška může být flexibilně
upravena dokonce i s plně naloženou náplní.
TOTAL CARE BASKET

Díky třem košům a flexibilitě použití místa
nemohlo být plnění myčky 16 sadami nádobí
nikdy jednodušší. Tento koš udrží až 40 kg
standardního nádobí a patentovaný systém
zabezpečení koše proti vyjetí ze své dráhy
zaručí, že bude vždy stát na svém místě.
XXL SPODNÍ KOŠ

Perfektní pro dlouhé kuchyňské náčiní
nebo malé předměty.
TŘETÍ KOŠ

Styl
Minimalistický špičkový design
s chromovanými detaily. AXI se
svou prémiovou konstrukcí je
nejsofistikovanější myčkou na trhu.

Inovativní multi-číselný displej, který zmizí,
jakmile se vypne, takže spotřebič působí
čistým a nerušivým dojmem.
TEXTOVÝ DISPLEJ

Chromované detaily a ikonický červený kruh
na displeji dělají z AXI designový objekt.
Nejlepší výkon a vysoká kvalita materiálů
jsou zaručeny.
CHROMOVANÉ A ČERVENÉ DETAILY

