VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE
HOOVER 2019

Obsah
Ambasadoři					2 - 7
Historie a současnost				

8-9

Nové technologie					10 - 11
Pračky						12 - 29
Pračky se sušičkou				

30 - 39

Sušičky						40 - 53
Myčky						54 - 65
Chladničky						66 - 71
Vinotéky						72 - 77
Mikrovlnné trouby					78 - 83

SEZNAMTE SE
S AMBASADORY HOOVER
Hoover přináší do vašich domovů spotřebiče, které se přizpůsobí vašim potřebám tak, abyste se
mohli věnovat tomu, co vás baví a v čem jste výjimeční. Díky chytrým spotřebičům tak nebudete
muset myslet na každodenní starosti o domácnost, ale budete moci věnovat více péče vaší
rodině, kariéře nebo koníčkům. Tomu říkáme spotřebiče šité na míru. Buďte stejně výjimeční,
styloví a úspěšní jako ambasadoři Hoover, kteří naše spotřebiče zapojili do svých domácností.
Žijte svůj životní příběh tak, jak jste si vždy přáli, stejně jako naši ambasadoři, a nechte spotřebiče
Hoover, ať se o vaši domácnost postarají.

PRAČKY STANDARD

Wash the way you live
„Domov je pre mňa pocit. Je to miesto
kde sa cítim bezpečne, kde si oddýchnem
a kde je niekto, koho milujem.“

Lenka Vacvalová
slovenská herečka, moderátorka,
návrhářka a běžkyně ultra maratónů

O Lence
„Ako nadšená ambassadorka sa musím priznať, že značka Hoover perfektne doplnila môj aktívny život
odohrávajúci sa medzi horami a fashion svetom. Som vyštudovaná herečka, ktorú mohli ľudia zaregistrovať v mnohých českých a slovenských seriáloch. Dlhé roky sa tiež venujem moderovaniu a móde.
A i keď by to na prvý pohľad odhadol málokto, mojou veľkou vášnou sú ultramaratony. Závodmi na sto
kilometrov, či niekoľkodňovými prebehmi sa snažím na sociálnych sieťach inšpirovať svojich followerov
a ukázať im, že život začína na konci našej komfortnej zóny a že cez tie najťažšie kopce vedie cesta za
tými najkrajšími výhľadmi.“

Proč Hoover?
„Práčka Hoover mi povie, aké bude dnes počasie, takže mám konečne niekoho, kto mi oznámi, že
nemusím ísť dnes behať. A naviac každý deň periem, takže mi neuveriteľne uľahčuje život.“
Sledujte Lenku na jejím Instagramu @lenkavacval

Clean the way you live
„Mám rád, když je spotřebič kvalitní s dlouhou
životností a spolehlivostí a je promyšlený do
posledního detailu. Ergonomie mi taky zpříjemní
jeho používání a zároveň si cením, když má širší
využití a víc funkcí v jednom.“

David Svoboda
olympijský vítěz
v moderním pětiboji, trenér
O Davidovi
„Vždycky mě bavilo to, co nějak souviselo s pohybem. Od malička jsem proto zkoušel a trénoval všechny
možné sporty. Šlo mi to a měl jsem z toho jednoduše radost. Doma jsem měl skvělé zázemí, o všechno
bylo postaráno. Rodiče mi pomáhali a já měl své tajné sny. Chtěl jsem být nejlepší. V šestnácti jsem
objevil moderní pětiboj a vnitřně cítil, že to je ono. Postupně jsem naplnil všechny svoje ambice a cíle.
Jako první Čech jsem v pětiboji vyhrál Olympijské hry a dostal se až na vrchol. Tréninku jsem dával 100 %,
všechno ostatní bylo až na druhém místě. Dnes jsem zase na startu. Nedávno jsem s reprezentací skončil
a začínám druhou kariéru. Ve sportovním prostředí chci zůstat a zase mám velké plány a zázemí je pro
mě důležité. Zatím žiju sám, ale zůstávám v klidu. Jsem ambasadorem značky Hoover a i díky pomoci
jejich spotřebičů věřím, že mohu dokázat cokoli na světě.“

Proč Hoover?
„Jsem single a neustále v pohybu. Na svoji domácnost nemám čas, ale vyřešil to za mne sortiment
domácích spotřebičů Hoover. Vysavače, pračka, sušička, myčka to je všechno, co potřebuji.“
Sledujte Davida na jeho Instagramu @svobodadave

Cook the way you live
Značka Hoover? Já tam
prostě pořád vidím ten vysavač, ale s mojí velkou důvěrou a respektem, beru tuto
značku jako symbol kvality a skvělého pomocníka,
takže když jsem zjistila, že
už to dávno není jen o vysavačích, chtělo se mi říct
jediné. Díky.“

Lenka Hnidáková
majitelka obchodu
Lelí’s Cupcakes

O Lelí
„Jsem hrdou ambasadorkou značky Hoover. Vystudovala jsem mediální komunikaci a našla se v práci
v digitální agentuře. Strašně mě to bavilo, protože ráda vymýšlím nové věci, kampaně a způsoby
propagace, ale brzy mi začalo vadit, že po mně nic nezůstává, že nebuduji vlastní značku. Když mi do
cesty přišly cupcakes, bylo to jako dostat dar z nebe. A já sama sebe považuji za živoucí důkaz toho, že
když se nebojíte učit něco nového, můžete vždycky změnit svůj život a to co děláte. Miluji svou sladkou
práci. Jsem nadšenec, vymýšlím, navrhuji, peču, zdobím a ochutnávám pro vás malé roztomilé dortíky.
Dělám svět sladším místem. Baví mě porušovat pravidla, dělat věci jinak, lépe, chutněji, krásněji a srdcem.
Jsem ta, která pro vás otevřela první pražský cupcake obchod.“

Proč Hoover?
„Protože je to profesionál jako my.“
Sledujte Lelí na jejím Instagramu @lelihnidakova

Zrození společnosti
Hoover
Krabice, ventilátor, hedvábný potah na polštář
a násada od koštěte – tak vznikl první vysavač
v historii. Na myšlenku, která proměnila tyto
jednoduché prvky na jednu z nejrevolučnějších technologií minulého století, přišel
James Spangler, noční hlídač v části New Berlin v Ohiu a astmatik, kterého už nebavilo dýchat prach, který vířil na jeho pracovišti. James
si patentoval svůj vynález a snil o tom, že jej
dostane do každé americké domácnosti. Potřeboval někoho, kdo by věřil jeho projektu a měl
dostatečné zkušenosti a prostředky na jeho
realizaci.
Rozhodl se poslat svůj první základní vysavač
své sestřenici, Susan Hoover – tento krok změnil jeho osud. Susan ho několik dní zkoušela
ve své domácnosti a stala se jeho nadšenou
podporovatelkou.

Ukázala

jej

manželovi,

Williamu Hooverovi, majiteli malého podniku
zpracujícího a prodávajícího kožené doplňky ve čtvrti New Berlin. Díky rokům stráveným mezi zákazníky měl dobrý přehled o trhu.
Jakožto prozíravý podnikatel okamžitě vycítil obrovský potenciál této futuristické „tyče“.
Koupil patent a zahájil výrobu, tak vznikla
společnost s názvem The Hoover Company.
Psal se rok 1908. Z počátku malá továrna vyráběla šest vysavačů za den pro místní trh, ale
díky bezplatnému zkušebnímu provozu se den
ode dne žádosti množily, až bylo pro uspokojení neustále rostoucí poptávky potřeba zajistit
průmyslovou výrobu. Za velmi krátkou dobu
se slovo „hoover“ stalo součástí angličtiny jako
synonymum pro „vysávání nečistot“.
A tak se používá do dnes.

1908

Celou řadu spotřebičů
HOOVER nyní můžete
ovládat vzdáleně
pomocí chytrých
aplikací

Hoover nyní
Hoover navrhuje výrobky šité na míru,
které potěší a překonají očekávání
náročných spotřebitelů.
Inovace
Inovace je podstatou značky Hoover, jejím
DNA. Být inovativní znamená soustavně překračovat hranice a objevovat nová řešení. Je to
vizionářský způsob bytí a přístupu ke každému
dni. Je to schopnost změnit ustálené a převést
budoucnost do přítomnosti.

Péče
Hoover je značkou, která již více než 100 let
vyrábí spolehlivé domácí spotřebiče dosahující
perfektních výsledků.

Styl
Nestačí, aby výrobek jen perfektně fungoval, musí mít i výjimečný design, který bude
odrážet osobnost jeho majitele a dokázat
zútulnit a ozvláštnit jeho domov.

2019

Technologie Hoover
One Touch
Tato technologie využívá spojení spotřebiče
Hoover a vašeho *telefonu pomocí funkce NFC
(tzv. Near Field Communication) podobně jako
např. bezkontaktní platební karty. Přiložením
telefonu ke spotřebiči v místě čipu propojíte oba
přístroje a následně můžete získávat informace
ze spotřebiče do svého mobilu, příp. spouštět
program, stahovat nové funce a mnoho dalšího.
Tato funkce neumožňuje ovládat spotřebič
na dálku, jako při spojení přes Wifi.
*pouze s operačním systémem Android

One Fi
Spořebič vygeneruje svoji vlastní Wifi síť a je
připojený na vaši domácí síť. Takto jej můžete
ovládat i na dálku, např. ze zaměstnání, či cestou domů. Spustit program, zkontrolovat zbývající čas do konce praní či mytí, sledovat statistiky čerpání energie je nyní tak snadné.

One Fi Extra
Tento typ připojení využívá inteligentní vlastnosti Wifi a navíc ještě možnosti NFC připojení.
Registrace výrobku do aplikace je tak snazší,
již není třeba zadávat sériové číslo manuálně,
ale stačí přiložit telefon ke spotřebiči a kód výrobku se načte automaticky. Tuto výhodu pak
využívá i servisní režim pro získání diagnostiky
případné poruchy. A díky druhému typu připojení – Wifi – můžete spotřebič ovládat odkudkoliv i když nejste zrovna doma.

Technologie, která komunikuje
Hoover představuje Wizard, unikátní řadu domácích spotřebičů připojených přes Wi-Fi síť,
které můžete snadno ovládat pomocí jednoduché aplikace Vaším telefonem, tabletem nebo PC.

Aplikace Wizard
Zůstaňte v kontaktu se svým domovem, ať jste kdekoliv.
Aplikace Wizard je dostupná pro Váš smartphone nebo tablet s operačním systémem Android
a iOS a díky šikovné aplikaci i pro Váš počítač.

Inovace ve Vašich rukou
Hoover vytvořil řadu unikátních funkcí pro spotřebiče Wizard. Už nemusíte být doma, abyste
mohli zapnout Vaše spotřebiče. Hoover technologie se přizpůsobuje Vašemu životnímu stylu
a dává Vám možnost řídit si svůj volný čas podle sebe jako nikdy předtím. Díky aplikaci Wizard
můžete mít své spotřebiče pod kontrolou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jednou z inovativních
funkcí je okamžité informování o poruchách a nutnosti údržby nebo monitorování spotřeby energie. Díky mnoha funkcím navrženým jen pro aplikaci Wizard si budete moci fungování svých
spotřebičů přizpůsobit Vašim požadavkům.

Stáhněte si aplikaci pro Váš počítač na www.hooverwizard.com.

AUTOMATICKÉ PRAČKY

Nejlepší péče o prádlo potvrzená samotným oblečením
Pračky Hoover pečují o vaše barevné prádlo s maximální starostlivostí,
díky technologii All in One můžete nyní prát různé tkaniny i barvy
dohromady a za méně než hodinu. Praktická aplikace Wizard
umožňuje mít vše stále pod kontrolou a navíc tichý invertorový motor
udělá z vašeho domova skutečnou oázu klidu.
Vyzkoušejte pračky budoucnosti již dnes.

Nová generace
praní AXI

s umělou inteligencí
Hoover AXI je nová generace praček. Umí se
přizpůsobit různým životním stylům a nabízí
řešení ušitá na míru každé potřebě. Díky umělé
inteligenci Hoover AXI rozumí potřebám svého
majitele a stává se jeho součástí. AXI je vybavena nejvyspělejšími a nejlepšími technologiemi,
proto aby zaručila vynikající výkon a výsledky
praní ruku v ruce s jemným, jedinečným a moderním designem podtrhnutým chromovanými
prvky. Věrte, že AXI se postará o vaše prádlo
s opravdovou péčí. AXI je k dispozici kdekoliv
jste. Je plně připojena k Wi-Fi, takže ji můžete
ovládat a spravovat všechny funkce prostřednictvím aplikace Wizard nebo pomocí hlasové
služby Amazon Alexa či Google Assistant.*

Porozumění - HOOVER TALKS*
Odteď můžete ovládat svoji pračku pouze vaším hlasem. Hoover Talks je hlasová funkce,
která vám umožňuje si vybrat a spustit program na dálku, dostávat zprávy o pracím
cyklu a být informován, jakmile je praní dokončeno. Navíc se můžete zeptat na doporučení
pracího programu s ohledem na konkrétní typ tkaniny a druhu zašpinění. AXI je přizpůsobená
pro připojení k hlasovému asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant.

Předvídání - PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
AXI vám může navrhnout nejlepší chvli pro praní sledováním předpovědí počasí v reálném čase
na základě geolokace.

Doporučení - PRANÍ S PRŮVODCEM
Díky schopnosti předvídat AXI rozumí vašim denním zvyklostem a nabízí automatická
doporučení pro dosažení nejlepších výsledků praní. AXI si také uloží seznam vašich oblíbených
programů nebo nejčastěji používaných cyklů, díky čemuž k nim získáte rychlý přístup.
Mějte obvyklá nastavení vaší pračky stále po ruce.

Přizpůsobení
PŘIZPŮSOBENÍ ČASU PRANÍ
S AXI budete mít prací cykly přizpůsobené vašemu životnímu stylu jednoduše nastavením
počátku nebo konce praní.
MNOŽSTEVNÍ AUTOMATIKA
AXI garantuje nejlepší výsledky praní. Dokáže přizpůsobit trvání cyklu na základě velikosti
náplně pračky a zašpinění oblečení.
VYSPĚLÝ OVLÁDACÍ PANEL
Díky vyspělému ovládacímu panelu budete vždy informováni o aktuální stavu praní a zbývajícím čase do konce programu.
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Wi-Fi funkce ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes
aplikaci a spravovat praní i vzdáleně.
•
AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému
asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant*

• Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
• Ovládejte své praní vzdáleně pomocí aplikace
• Programy praní a možnosti na míru
• Sledování spotřeb energie a používání
Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard nyní
a objevte její nekonečné inovativní funkce.

Péče ušitá na míru
AXI je vytvořená na základě technologie učení se ze zvyků svého uživatele. Můžete na ni delegovat automatickou správu praní, protože
se naučí přizpůsobit se vašemu osobnímu životnímu stylu. AXI vás
osvobodí od všech povinností, takže si můžete svůj čas spravovat
jak chcete.

Vynikající výsledky praní
Už není třeba prát prádlo odděleně. Perte všechny druhy tkanin
a barev dohromady a vaše prádlo bude i tak vypadat stejně dobře
jako nové a to vše s nejlepším výkonem praní třídy A. Technologie
Active Care vytváří dokonalou směs vody a pracího prostředku, která
se dostává přímo dovnitř bubnu a zde proniká do vláken, čímž zvyšuje výkon pracího prostředku a zaručuje vynikající výsledky.
TOTAL CARE

Automatické dávkování
Zapomeňte na dávkování pracího prostředku a aviváže na 21 dní. AXI
se o to postará díky exkluzivnímu systému Care Dose. Toto inteli-

AVIVÁŽ Max 300 ml

gentní zařízení s vlastním dávkováním uvolňuje dokonalé množství
pracího a změkčovacího prostředku na miligram přesně v závislosti
na tvrdosti vody a druhu nastaveného cyklu. Až 21 cyklů vynikajících
výsledků praní, s nejlepší účinností a nejnižším dopadem na životní
prostředí. Už žádná nemilá překvapení, kdy pozdě zjistíte, že vám
došel prací prostředek. Díky inteligentním čidlům uvnitř pračky vás
LED alarm upozorní, jakmile se bude blížit vyčerpání pracího prostředku, abyste ho mohli znovu včas doplnit.
CARE DOSE
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

PRACÍ
PROSTŘEDEK
Max 700 ml

Extra výhody

Síla páry, která pomáhá zkrátit dobu žehlení
nebo znovu oživí vaše oděvy, aniž byste je
museli vyprat.
AKTIVNÍ PÁRA

Čtyři rychlé cykly (14 - 29 - 44 - 59 min)
vytvořené pro vaši osobní potřebu. Perte
jakýkoliv kus oblečení s dobrým výsledkem ve
velmi krátkém čase.
Mezi krátkými programy je také technologie
All in One, což je nejúčinnější způsob, jak
vyprat plnou náplň různých barev a tkanin za
pouhých 59 minut.
RYCHLÉ PRANÍ / TECHNOLOGIE ALL IN ONE

Jedinečnost: Exkluzivní extra velká kapacita
Kapacita AXI je jedinečná na trhu. Můžete prát
až 13 kg prádla ve standardním rozměru 66 cm.
Perte oblečení celé své rodiny bez nároků
na větší prostor při umístění.
KAPACITA 13 KG

Tichý invertorový motor poskytuje dlouhotrvající
a spolehlivý výkon a pomáhá vám snížit
hluk a vibrace během praní.
TECHNOLOGIE TICHÉHO
NVERTOROVÉHO MOTORU

Poznejte novou
generace praní AXI

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI PRAČEK DYNAMIC NEXT

Skutečná péče o barvy a tkaniny
Hoover mění svět praček pomocí revoluční technologie All in One, nejúčinějšího
způsobu, jak vyprat při plném zatížení různé barvy a látky s nejlepší péčí.
1. Prací prostředek se míchá spolu s vodou ve speciální komoře a smísená prací emulze
se stříká přímo do tkanin a proniká tak rychleji a důkladněji do hloubky tkanin.
2. Nižší použitá teplota je bezpečná pro mísení různých tkanin.
3. Voda pro máchání je dodávána přímo do srdce bubnu, aby se výrazně snížila
doba máchání.

L IN ONE
AL

+
PL

N Á N ÁPLŇ

plná náplň

+
59 minut

různé barvy
a materiály

Neporazitelné ticho

51

Tyto špičkové modely používají inovativní technologii Inverter Drive, pokročilý bezkartáčový motor,
který je výkonnější a daleko tišší než konvenční motory. Standardní motor pro roztočení používá
kartáče, které vytvářejí bzučivý zvuk, když se otáčejí. Invertorový motor místo toho používá opačné
magnetické póly rotoru a statoru, což činí motor mimořádně tichým. Kromě toho, spojení tichého
motoru spolu se zvukotěsnými panely umožňují dosáhnout 51dB(A).
TICHÝ INVERTOROVÝ MOTOR

Nejlepší účinnost

–40%

Klademe důraz na detail a díky tomu garantujeme, že celý sortiment Hoover dosahuje nejvyšších
úspor energie: od třídy A+++ až po maximální energetickou účinnost, s minimálním hlukem daným
invertorovým motorem.
A+++ - 40%

Nejlepší výsledky žehlení
Hoover garantuje maximální péči o tkaniny s minimem pomačkaných skladů díky páře, která uvolní
vlákna a osvěží oblečení.
AKTIVNÍ PÁRA

18

AUTOMATICKÉ PRAČKY

Sensor nečistot pro přizpůsobení praní
Úroveň zašpinění prádla je vždy rozdílná. Tato možnost vám umožňuje vybrat si správnou míru
intenzity praní.
NASTAVENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Extra ochrana
Funkce Hygienický+ je perfektní řešení pro většinu lidí s citlivou pokožkou, protože zaručuje,
že všechen prací prostředek bude rozpuštěn a vymáchán z prádla díky extra přidaným cyklům
máchání na konci každého programu.
HYGIENICKÝ+

Oblíbené programy
Možnost uložit oblíbené programy spolu s vaším vlastním nastavení teploty, rychlosti odstřeďování,
úrovně znečištění nebo snad přidáním páry je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Takto máte
svoje oblíbené programy vždy po ruce.
PAMĚŤ

Nejlepší organizace času
Začátek startu praní může být odložen až o 24 hod, takže skončí vždy přesně tehdy,
kdy si to přejete.
ODLOŽENÝ START

Nejtišší prací program
Speciální možnost tichého praní byla vyvinuta pro snížení hlučnosti. Během programu je vyloučena
nejhlučnější fáze snížením rychlosti průběžného odstřeďování a omezena fáze vypouštění.
NOČNÍ PROGRAM

AUTOMATICKÉ PRAČKY
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VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI PRAČEK DYNAMIC NEXT

Nekonečný svět extra možností
Díky aplikaci Wizard můžete nyní zůstat v kontaktu s vaším domovem a to i tehdy,
pokud nejste doma. Pomocí jednoho ze tří druhů možností připojení spotřebiče Hoover
k aplikaci, jej můžete ovládat na vašem telefonu či tabletu a získat tak nekonečně
mnoho možností. Vyberte si ze spotřebičů s připojením přes Wifi, či pomocí technologie
NFC a stáhněte si nový program, sledujte statistiky čerpání, využijte hlasového asistenta
nebo využijte chytrou kontrolu pračky. Stáhněte si aplikaci Wizard, vytvořte si zde profil
a objevte další možnosti používání vaší pračky.
Extra funkce praček v aplikaci Wizard
Stahování nových funkcí a cyklů
Funkce pro odložený začátek a konec
Kontrolní cyklus
Hlasový asistent
Statistiky praní a čerpání energie
Tipy a triky
Průvodce chybovými hláškami a uživatelský návod

Výjimečná
kapacita

Extra velký prostor pro šetrné praní
Pračky Dynamic Extreme jsou výjimečné svou extra velkou kapacitou s možností zatížení
od 1 do 13 kg prádla ve standardních rozměrech. Díky dokonalejším pohybům prádla uvnitř bubnu
jsou vlákna méně namáhána a pomačkána a žehlení je tak snadnější. Navíc díky detektoru množství
vloženého prádla se spotřeba přizpůsobí jakékoliv náplni, takže zbytečně neplýtváte energií.
VÝJIMEČNÁ KAPACITA 13 KG

Maximální úspora místa

37,8

Výjimečně úzké provedení Ultra Slim pračky Hoover umožňuje vyprat až 6 kg prádla v pouhých
37,8 cm hloubky, a co víc v energeticky úsporné třídě A+++. Malý prostor v koupelně, či kuchyni,
již není problém.
ULTRA SLIM 6KG VE 37,8 CM HLOUBKY

All in One Dětský 60°C
Specifický program pro dětské prádlo, které potřebuje hloubkovou, avšak šetrnou péči.
Enzymy v pracích prostředcích jsou aktivovány na začátku cyklu počátečním proudem vody
smíseným spolu s detergentem, čímž je zajištěna kompletní hygienická péče o prádlo
při pouhých 60°C.
DĚTSKÝ PROGRAM
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All In One 20°C
Rychlý, inovativní program, který díky technologii All In One umožňuje vyprat jakýkoliv typ prádla
při plné náplni na pouhých 20°C s účinností stejnou jako při 40°C, avšak úsporou 50%.
STEJNÁ PRACÍ ÚČINNOST S NIŽŠÍ SPOTŘEBOU

Rychlé programy 14/30/44 /59 min
Ideální programy pro všechny, kdo potřebují vyprat v nejkratším možném čase se zachováním
optimálního výsledku.
ÚSPORA ČASU

Vlna
Speciální program pro velice šetrné zacházení s vlnou. Elektronické řízení teploty a pozvolné
otáčení bubnu zamezují vlně zplstnatět, či zežmolkovatět a zachovává ji dlouho tak jemnou
a měkkou jako novou.
ŠETRNÁ PÉČE

Vrchem plněné pračky

Slow
motion

Nové vrchem plněné pračky Hoover mají inovovanou konstrukci, takže pojmou ještě více
prádla a díky vylepšenému zavěšení bubnu, novým tlumičům a jiné pozici protizávaží
je jejich chod ještě tišší a i při vysokých otáčkách velmi stabilní.
Tlumiče, protizávaží, tichý a výkonný invertorový motor a čtyři nové pružiny pro zavěšení
bubnu (namísto dvou) a jeho stabilizaci, to jsou hlavní konstrukční změny, díky kterým
je možné vyprat najednou až 8kg prádla bez velkých vibrací a zbytečného hluku. Navíc
otevírání dvířek bubnu je pomalé díky funkci Slow motion, což zpříjemňuje obsluhu.
NEJVĚTŠÍ BUBEN NA TRHU S KAPACITOU 8KG

Starší konstrukce

Nová konstrukce

+25 mm

Větší a širší buben

AUTOMATICKÉ PRAČKY
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PRAČKY STANDARD

AWMPD 413LH8R/1-S
Předem plněná pračka AXI

13
1400

NOVINKA

–40%

Kapacita bavlna (kg): 13 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,88 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,75 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 183 • Roční spotřeba vody (l/rok): 13000 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 50/78
Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání
přes aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose •
Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Dotykový LCD displej
v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod
13 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Antracitová s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 665
Kód: 31008474
EAN: 8016361960190

MOC: 22990,-

Akční cena: 18990,-

AWMPD 410LHO8/1-S
Předem plněná pračka AXI

10
1400

NOVINKA

–50%

Kapacita bavlna (kg): 10 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ -50% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,55 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,50 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 119 • Roční spotřeba vody (l/rok): 12100 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/78
Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání
přes aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose •
Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Dotykový LCD displej
v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod
13 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Bílá s bílými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 540
Kód: 31008471
EAN: 8016361960169

MOC: 21490,-

Akční cena: 16990,-

AWMPD 49LH7/1-S
Předem plněná pračka AXI

9
1400

NOVINKA

–40%

Kapacita bavlna (kg): 9 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ 40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,59 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,55 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 131 • Roční spotřeba vody (l/rok): 10600 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/77
Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání
přes aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose •
Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Dotykový LCD displej
v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod
13 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Bílá s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 520
Kód: 31008467
EAN: 8016361960039

MOC: 20790,22

PRAČKY STANDARD

Akční cena: 15990,-

DWOT 413AH/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Fi Extra
Kapacita bavlna (kg): 13 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,88 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,75 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 183 • Roční spotřeba vody (l/rok): 13000 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 52/80
Technologie One Fi Extra • All In One • Dotykový LCD displej • Invertorový
motor – tichý chod

1400

12 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Nastavení otáček
odstřeďování a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně
znečištění (3), Extra máchání (3), Předpírka, Hygienické +, Noční praní, Paměť
(2), Pára, Zablokování tlačítek

–40%

Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 665
Kód: 31007507
EAN: 8016361930575

MOC: 21490,-

Akční cena: 16990,-

DWOL 413AHC3/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Fi Extra
Kapacita bavlna (kg): 13 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,74 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,61 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 196 • Roční spotřeba vody (l/rok): 13000
Hlučnost praní/ odstřeďování (dB(A)): 52/80
Technologie One Fi Extra • All In One • Parní program • Dotykový LCD displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1400

16 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Nastavení otáček
odstřeďování a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně
znečištění (3), Extra máchání (3), Předpírka, Hygienické +, Noční praní, Paměť
(2), Pára, Zablokování tlačítek

–40%

Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 665
Kód: 31007506
EAN: 8016361930568

MOC: 18990,-

Akční cena: 14990,-

DWOT 611AHC3/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Fi Extra
Kapacita bavlna (kg): 11 • Maximální otáčky odstřeďování: 1600 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 1,4 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 1,09 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 261 • Roční spotřeba vody (l/rok): 13500 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/80
Technologie One Fi Extra • All In One • Parní program • Dotykový LCD displej
• Invertorový motor – tichý chod

1600

–40%

12 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Nastavení otáček
odstřeďování a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně
znečištění (3), Extra máchání (3), Předpírka, Hygienické +, Noční praní, Paměť
(2), Pára, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 600
Kód: 31007504
EAN: 8016361930544

MOC: 16490,-

Akční cena: 12990,PRAČKY STANDARD
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PRAČKY STANDARD

DXOA 610AHC3/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna (kg): 10 • Maximální otáčky odstřeďování: 1600 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 1,2 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 1,05 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 239 • Roční spotřeba vody (l/rok): 12900 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 60/81
Technologie One Touch • All In One • Parní program • Dotykový displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1600

16 programů základních + 40 programů One Touch • Předpírka, Hygienický+,
Aquaplus, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení míry znečištění (3), Pára,
Nastavení teploty praní a otáček odstřeďování, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 540
Kód: 31007505
EAN: 8016361930551

–40%

MOC: 14990,-

Akční cena: 11990,-

DXOA 69AHC3/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna (kg): 9 • Maximální otáčky odstřeďování: 1600 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 1,18 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,81 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 131 • Roční spotřeba vody (l/rok): 10600 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/80
Technologie One Touch • All In One • Parní program • Dotykový displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1600

16 programů základních + 40 programů One Touch • Předpírka, Hygienický+,
Aquaplus, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení míry znečištění (3), Pára,
Nastavení teploty praní a otáček odstřeďování, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 520
Kód: 31007502
EAN: 8016361930537

–40%

MOC: 14490,-

Akční cena: 11490,-

DXOA 68AH/1-S
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Předem plněná pračka Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna (kg): 8 • Maximální otáčky odstřeďování: 1600 • Energetická
třída: A+++ -40% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,54 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,49 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 175 • Roční spotřeba vody (l/rok): 9850 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/80
Technologie One Touch • All In One • Parní program • Dotykový displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1600

–40%

16 programů základních + 40 programů One Touch • Předpírka, Hygienický+,
Aquaplus, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení míry znečištění (3), Pára,
Nastavení teploty praní a otáček odstřeďování, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 520
Kód: 31007500
EAN: 8016361930513

MOC: 13990,24

PRAČKY STANDARD

Akční cena: 10990,-

PRAČKY SLIM

400 mm

AWMPD4 47LH6/1-S
Předem plněná pračka SLIM AXI
Kapacita bavlna (kg): 7 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++ -10% • Třída účinnosti odstřeďování: A • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,53 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,54 •
Roční spotř. energie (kWh/rok): 123 • Roční spotřeba vody (l/rok): 9600 •
Hlučnost praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/77
Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání
přes aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose •
Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Dotykový LCD displej
v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod

7
1400

NOVINKA

13 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo

–10%

Provedení: Antracitová s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 400
Kód: 31008466
EAN:8016361960008

MOC: 18990,-

469 mm

Akční cena: 14990,-

DXOA44 38AHC3/2-S
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8

Předem plněná pračka SLIM Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna (kg): 8 • Maximální otáčky odstřeďování: 1300 • Energetická
třída: A+++ -30% • Třída účinnosti odstřeďování: B • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 1,05 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,83 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 196 • Roční spotřeba vody (l/rok): 10500 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/76
Technologie One Touch • All In One • Parní program • Dotykový displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1300

16 programů základních + 40 programů One Touch • Předpírka, Hygienický+,
Extra máchání, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení míry znečištění (3),
Nastavení teploty praní a otáček odstřeďování, Pára, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 469
Kód: 31007508
EAN: 8016361931756

–30%

MOC: 14990,-

432 mm

Akční cena: 11990,-
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Předem plněná pračka SLIM Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna (kg): 7 • Maximální otáčky odstřeďování: 1300 • Energetická
třída: A+++ -30% • Třída účinnosti odstřeďování: B • Spotř. en. bavlna 60°
plná náplň (kWh): 0,82 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,57 • Roční
spotř. energie (kWh/rok): 175 • Roční spotřeba vody (l/rok): 8550 • Hlučnost
praní/ odstřeďování (dB(A)): 51/76
Technologie One Touch • All In One • Parní program • Dotykový displej
s ovládacím knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod

1300

–30%

Možná kombinace se
Slim sušičkou Hoover

16 programů základních + 40 programů One Touch • Předpírka, Hygienický+,
Extra máchání, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení míry znečištění (3),
Nastavení teploty praní a otáček odstřeďování, Pára, Zablokování tlačítek •
Možnost kombinace se SLIM sušičkou model DXW4 H7A1TCEX-S
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 432
Kód: 31008259
EAN: 8016361930483

MOC: 13990,26

PRAČKY SLIM

Akční cena: 10990,-

PRAČKY ULTRA SLIM

378 mm

DXOA34 26C3/2-S
Předem plněná pračka Ultra Slim Dynamic Next One Touch
RYCHLÝ

59’

6

Kapacita bavlna (kg): 6 • Maximální otáčky odstřeďování: 1200 • Energetická
třída: A+++ • Třída účinnosti odstřeďování: B • Spotř. en. bavlna 60° plná
náplň (kWh): 0,82 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,57 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 153 • Roční spotřeba vody (l/rok): 8550 • Hlučnost praní/
odstřeďování (dB(A)): 56/77
Technologie One Touch • Digitální displej • AC motor

1200

NOVINKA

16 programů základních + 40 programů OneTouch • Nastavení teploty praní
a otáček odstřeďování, Odložený start, Nastavení míry znečištění (3), Rychlé
praní, Hygienický+, Extra máchání, Snadné žehlení, Zablokování tlačítek
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 378
Kód: 31008444
EAN: 8016361958739

MOC: 12490,-

Akční cena: 9990,-

PRAČKY VRCHEM PLNĚNÉ

HNOT S382DA-S
L IN ONE
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Slow
motion

Vrchem plněná pračka One Touch
Kapacita bavlna (kg): 8 • Maximální otáčky odstřeďování: 1200 • Energetická
třída: A+++ • Třída účinnosti odstřeďování: B • Spotř. en. bavlna 60° plná
náplň (kWh): 0,79 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,89 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 196 • Roční spotřeba vody (l/rok): 9300 • Hlučnost praní/
odstřeďování (dB(A)): 61/77
Technologie One Touch • All In One • Slow Motion • Stop & Load – zastavení
dvířky nahoru • Aquastop • Digitální displej • Standardní motor

1200

16 programů základních + 40 programů One Touch • Nastavení teploty
a otáček, Odložený start, Nastavení míry znečištění (3), Rychlé praní,
Hygienický+, Extra máchání, Snadné žehlení, Zablokování tlačítek
Dvířka bubnu potažena Techno polymerem pro šetrnější kontakt při otevírání

Aqua
Stop

Provedení: Bílá s chromovaným madlem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 400 x 600
Kód: 31007626
EAN: 8016361933194

Extra velká kapacita 8kg

Akční cena: 8990,-

MOC: 11490,-

HNFTS 374TAH-S
L IN ONE
AL

S
LOA D WA
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7

Vrchem plněná pračka One Fi Extra
Kapacita bavlna (kg): 7 • Maximální otáčky odstřeďování: 1400 • Energetická
třída: A+++-10% • Třída účinnosti odstřeďování: B • Spotř. en. bavlna 60° plná
náplň (kWh): 0,51 • Spotř. en. bavlna 60° 1/2 náplň (kWh): 0,41 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 1387 • Roční spotřeba vody (l/rok): 9300 • Hlučnost
praní/odstřeďování (dB(A)): 48/76
Technologie One Fi Extra • All In One • Parní program • Aquastop • Slow
Motion • Dotykový displej • Invertorový motor – tichý chod

1400

–10%

Do vyprodání zásob

28

PRAČKY VRCHEM PLNĚNÉ

Slow
motion

12 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Nastavení otáček
a teploty, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3), Pára,
Aquaplus, Předpírka, Hygienické +, Zablokování tlačítek • Dvířka
bubnu potažena Techno polymerem pro šetrnější kontakt při otevírání
Provedení: Bílá s chromovaným madlem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 400 x 600
Kód: 31008453
EAN: 8016361958821

MOC: 13990,-

Akční cena: 10990,-

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Zdokonalená péče o tkaniny
Řada praček se sušičkou Hoover je odpovědí pro ty, kdo hledají pračku
a sušičku v jednom spotřebiči se zachováním perfektních výsledků a celou
škálou exkluzivních programů.

Pračka se sušičkou AXI
Praní a sušení
s umělou inteligencí

Hoover AXI je nová generace praček se sušičkou. Umí se přizpůsobit různým životním stylům a nabízí řešení ušitá na míru každé potřebě. Díky umělé inteligenci Hoover AXI rozumí
potřebám svého majitele a stává se jeho součástí. AXI je vybavena nejvyspělejšími a nejlepšími technologiemi, proto aby zaručila vynikající
výkon a výsledky praní ruku v ruce s jemným,
jedinečným a moderním designem podtrhnutým chromovanými prvky. Věrte, že AXI se
postará o vaše prádlo s opravdovou péčí. AXI
je k dispozici kdekoliv jste. Je plně připojena
k Wi-Fi, takže ji můžete ovládat a spravovat všechny funkce prostřednictvím aplikace
Wizard nebo pomocí hlasové služby Amazon
Alexa či Google Assistant.*
Porozumění - HOOVER TALKS*
Odteď můžete ovládat svoji pračkosušičku pouze vaším hlasem. Hoover Talks je hlasová
funkce, která vám umožňuje si vybrat a spustit program na dálku, dostávat zprávy o pracím
cyklu a být informován, jakmile je praní dokončeno. Navíc se můžete zeptat na doporučení
pracího programu s ohledem na konkrétní typ tkaniny a druhu zašpinění. AXI je přizpůsobená
pro připojení k hlasovému asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant.

Předvídání - PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
AXI vám může navrhnout nejlepší chvli pro praní sledováním předpovědí počasí v reálném čase
na základě geolokace.

Doporučení - PRANÍ S PRŮVODCEM
Díky schopnosti předvídat AXI rozumí vašim denním zvyklostem a nabízí automatická
doporučení pro dosažení nejlepších výsledků praní. AXI si také uloží seznam vašich oblíbených
programů nebo nejčastěji používaných cyklů, díky čemuž k nim získáte rychlý přístup.
Mějte obvyklá nastavení vaší pračky stále po ruce.

Přizpůsobení
PŘIZPŮSOBENÍ ČASU PRANÍ
S AXI budete mít prací cykly přizpůsobené vašemu životnímu stylu jednoduše nastavením
počátku nebo konce praní.
MNOŽSTEVNÍ AUTOMATIKA
AXI garantuje nejlepší výsledky praní. Dokáže přizpůsobit trvání cyklu na základě velikosti
náplně pračky a zašpinění oblečení.
VYSPĚLÝ OVLÁDACÍ PANEL
Díky vyspělému ovládacímu panelu budete vždy informováni o aktuální stavu praní a zbývajícím čase do konce programu.
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Wi-Fi funkce ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes
aplikaci a spravovat praní i vzdáleně.
•
AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému
asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant*

• Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
• Ovládejte své praní vzdáleně pomocí aplikace
• Programy praní a možnosti na míru
• Sledování spotřeb energie a používání
Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard nyní
a objevte její nekonečné inovativní funkce.

Péče ušitá na míru
AXI je vytvořená na základě technologie učení se ze zvyků svého uživatele. Můžete na ni delegovat automatickou správu praní, protože
se naučí přizpůsobit se vašemu osobnímu životnímu stylu. AXI vás
osvobodí od všech povinností, takže si můžete svůj čas spravovat
jak chcete.

Vynikající výsledky praní
Už není třeba prát prádlo odděleně. Perte všechny druhy tkanin
a barev dohromady a vaše prádlo bude i tak vypadat stejně dobře
jako nové a to vše s nejlepším výkonem praní třídy A. Technologie
Active Care vytváří dokonalou směs vody a pracího prostředku, která
se dostává přímo dovnitř bubnu a zde proniká do vláken, čímž zvyšuje výkon pracího prostředku a zaručuje vynikající výsledky.
TOTAL CARE

Automatické dávkování
Zapomeňte na dávkování pracího prostředku a aviváže na 21 dní. AXI
se o to postará díky exkluzivnímu systému Care Dose. Toto inteli-

AVIVÁŽ Max 300 ml

gentní zařízení s vlastním dávkováním uvolňuje dokonalé množství
pracího a změkčovacího prostředku na miligram přesně v závislosti
na tvrdosti vody a druhu nastaveného cyklu. Až 21 cyklů vynikajících
výsledků praní, s nejlepší účinností a nejnižším dopadem na životní
prostředí. Už žádná nemilá překvapení, kdy pozdě zjistíte, že vám
došel prací prostředek. Díky inteligentním čidlům uvnitř pračky vás
LED alarm upozorní, jakmile se bude blížit vyčerpání pracího prostředku, abyste ho mohli znovu včas doplnit.
CARE DOSE
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

PRACÍ
PROSTŘEDEK
Max 700 ml

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI PRAČEK SE SUŠIČKOU
DYNAMIC NEXT

Nekonečný svět extra možností
Díky aplikaci Wizard můžete nyní zůstat v kontaktu s vaším domovem a to i tehdy,
pokud nejste doma. Pomocí jednoho ze tří druhů možností připojení spotřebiče Hoover
k aplikaci, jej můžete ovládat na vašem telefonu či tabletu a získat tak nekonečně mnoho
možností. Vyberte si ze spotřebičů s připojením přes Wifi, či pomocí technologie NFC
a stáhněte si nový program, sledujte statistiky čerpání, využijte hlasového asistenta
nebo využijte chytrou kontrolu pračky. Stáhněte si aplikaci Wizard, vytvořte si zde profil
a objevte další možnosti používání vaší pračky.
Extra funkce praček se sušičkou v aplikaci Wizard
Stahování nových funkcí a cyklů
Funkce pro odložený začátek a konec
Kontrolní cyklus
Hlasový asistent
Statistiky praní a čerpání energie
Tipy a triky
Průvodce chybovými hláškami a uživatelský návod

Jemná péče o vlnu
Pračky se sušičkou Hoover jsou šetrné i k tak jemným tkaninám jako je vlna.
Certifikovaný program značkou Woolmark zaručuje dlouhou životnost vláken bez žmolků
a plstnatění.
WOOLMARK APPAREL CARE

Parní péče
Potřebujete prádlo zbavit nepříjemného zápachu, pomačkání nebo již delší dobu leží v prádelníku
a chcete, aby vonělo jako čerstvě vyprané? Nebo byste chtěli zintenzivnit vyprání a důkladně
odstranit i případné alergeny? Tohle všechno umí pára. Ať už jako samostatný program
„Snadné žehlení“ nebo jako doplňková funkce „Pára“.
AKTIVNÍ PÁRA

Maximální výběr pro jakoukoliv potřebu

AKTIVNÍ
SENZOR
SUŠENÍ

34

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Vyberte si ideální úroveň vysušení vašeho prádla podle požadovaného stupně zbytkové vlhkosti:
Extra suché, Na ramínko, K žehlení. Senzor v pračce se postará o to, aby prádlo nebylo přeschlé
a zbytečně se neopotřebovávala vlákna tkanin.
3 ÚROVNĚ VYSUŠENÍ

Maximální ticho
Hoover využívá nejnovější invertorové motory, které redukují hluk a vibrace na jednu z nejnižších
úrovní na trhu, navíc se zárukou dlouhotrvajícího výkonu a velmi nízké spotřeby.
INVERTOROVÝ MOTOR

L IN ONE
AL

PL

N Á N Á PLŇ

All In One
Nejrychlejší a nejefektivnější způsob praní s možností smísit různé barvy a tkaniny do jednoho
cyklu. Díky smísení detergentu spolu s vodou v počátku cyklu a následného kropení touto emulzí
během fáze praní je dosaženo maximálních výsledků v rekordním čase i při plném zatížení bubnu.

Šetrná péče
Ideálním řešením pro vaše prádlo jsou pračky se sušičkou Hoover s výjimečnou kapacitou až 13 kg
pro praní a 8 kg pro sušení. Oblečení je ve velkém bubnu ideálně rozmístěno a navíc také méně
pomačkáno. Díky tomu budete moci méně žehlit a oblečení bude vypadat déle jako nové.

Rychlé praní a sušení

RYCHLÝ

59’

Senzor sušení umožňuje pračkosušičkám Hoover přizpůsobit svůj sušící cyklus vašemu prádlu
s automatickým snížení spotřeby. Dokonce i malé náplně mohou být vyprány a vysušeny obvyklým
způsobem za necelou hodinu.
RYCHLÝ 59 MIN

PRAČKY SE SUŠIČKOU STANDARD

AWDPD 4138LHR/1
Předem plněná pračka se sušičkou AXI
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 13/8 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,69 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 8,84 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 160
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 52/80/56

1400

NOVINKA

AAA

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání přes
aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose • Senzorové
sušení – 3 úrovně • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Dotykový LCD displej v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod
15 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Antracitová s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 665
Kód: 31008477
EAN: 8016361960220

MOC: 27490,-

Akční cena: 21990,-

AWDPD 4138LH/1-S
Předem plněná pračka se sušičkou AXI
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 13/8 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,69 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 8,84 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 160
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 52/80/56

1400

NOVINKA

AAA

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth - ovládání přes
aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose • Senzorové
sušení – 3 úrovně • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Dotykový LCD displej v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod
15 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Bílá s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 665
Kód: 31008476
EAN: 8016361960213

MOC: 25990,-

Akční cena: 19990,-

AWDPD 496LH/1-S
Předem plněná pračka se sušičkou AXI

NOVINKA

96

Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 9/6 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,17 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 6,12 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 135
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 51/78/55

1400

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth - ovládání přes
aplikaci Wizard • Total Care • Automatické dávkování Care Dose • Senzorové
sušení – 3 úrovně • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Dotykový LCD displej v češtině a slovenštině • Invertorový motor – tichý chod

AAA

15 programů základních + Wifi programy • Nastavení otáček odstřeďování
a teploty praní, Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění,
Extra máchání, Předpírka, Hygienické +, Pára, Panty dvířek vpravo
Provedení: Bílá s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 540
Kód: 31008475
EAN: 8016361960206

MOC: 21490,36

PRAČKY SE SUŠIČKOU STANDARD

Akční cena: 16990,-

WDWT 4138AHC-S
L IN ONE
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Pračka se sušičkou Dynamic Next One Fi Extra
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 13/8 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,5 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 8,84 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 160
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 52/80/61
Technologie One Fi Extra • All In One • Senzorové sušení – 3 úrovně • Parní
program • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • LCD dotykový displej •
Invertorový motor – tichý chod

1400

16 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Odložený start,
Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3), Extra máchání (3), Předpírka,
Hygienické +, Volba sušení, Paměť (2), Ošetření párou (3)

AAA

Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 600
Kód: 31007468
EAN: 8016361928800

Akční cena: 19990,-

MOC: 24990,-

WDWT 4118AHC-S
L IN ONE
AL
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Pračka se sušičkou Dynamic Next One Fi Extra
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 11/8 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,5 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 6,8 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 140
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 57/80/61
Technologie One Fi Extra • All In One • Senzorové sušení – 3 úrovně • Parní
program • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • LCD dotykový displej •
Invertorový motor – tichý chod

1400

16 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Odložený start,
Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3), Extra máchání (3), Předpírka,
Hygienické +, Volba sušení, Paměť (2), Ošetření párou (3)

AAA

Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 600
Kód: 31007467
EAN: 8016361928794

Akční cena: 18990,-

MOC: 23990,-

WDXOA 595AHC/5-S
L IN ONE
AL
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NOVINKA
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Pračka se sušičkou Dynamic Next One Touch
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 9/5 • Maximální otáčky odstřeďování:
1500 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,17 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 6,12 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 130 •
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 60/80/61
Technologie One Touch • All In One • Senzorové sušení – 3 úrovně • Parní
program • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Dotykový displej
s otočným knoflíkem • Invertorový motor – tichý chod
16 programů základních + 40 programů One Touch • Studené praní, Odložený
start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3), Extra máchání (3),
Předpírka, Hygienické +, Volba sušení, Ošetření párou (3)
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 520
Kód: 31008415
EAN: 8016361958296

MOC: 18190,-

Akční cena: 13990,PRAČKY SE SUŠIČKOU STANDARD
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470 mm
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Pračka se sušičkou Dynamic Next SLIM One Fi Extra
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 8/5 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 1,2 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 5,4 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 110 •
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 51/79/61
Technologie One Fi Extra • All In One • Senzorové sušení – 3 úrovně • Parní
program • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Dotykový LCD displej •
Invertorový motor – tichý chod

1400

14 programů základních + 40 programů One Fi Extra • Volba sušení, Ošetření
párou (3), Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3),
Předpírka, Aquaplus, Hygienický+, Paměť (2)

AAA

Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 470
Kód: 31007464
EAN: 8016361928763

MOC: 18990,-

450 mm

Akční cena: 14990,-

WDXOA40 464AHC/2-S
L IN ONE
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Pračka se sušičkou Dynamic Next SLIM One Touch
Kapacita bavlna praní/ sušení (kg): 6/4 • Maximální otáčky odstřeďování:
1400 • Energetická třída: A • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti
odstřeďování: A • Spotř. en. na cyklus - praní (kWh): 0,8 • Spotř. en. na cyklus
– praní + sušení (kWh): 4,08 • Spotř. vody na cyklus – praní + sušení (l): 110 •
Hlučnost praní/ odstřeďování/ sušení (dB(A)): 58/78/62
Technologie One Touch • All In One • Senzorové sušení – 3 úrovně • Parní
program • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Dotykový displej •
Invertorový motor – tichý chod
16 programů základních + 40 programů One Touch • Volba sušení, Ošetření
párou (3), Odložený start, Rychlé praní, Nastavení úrovně znečištění (3),
Nastavení otáček odstřeďování a teploty praní
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 450
Kód: 31008413
EAN: 8016361958272

MOC: 18190,-
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Akční cena: 13990,-

SUŠIČKY

Nejlepší péče během sušení
Inovativní výrobek s vynikajícím výkonem, to je sušička Hoover.
Zapomeňte na pomačkání a sklady, díky jedinečné kapacitě 11 kg prádla.
Unikátní nádoba na sběr vody Aquavision, certifikovaný program značkou
Woolmark pro sušení vlny či šetrné sušení při nízké teplotě, toto a mnohem
víc naleznete sušičkách Hoover.

Hoover AXI

Sušička nové generace
AXI je první sušička, která se přizpůsobí
vašim potřebám díky špičkové technologii – umělé inteligenci. Díky ní je schopná
porozumět vašemu hlasu, učit se z vašich
zvyků a poskytnout řešení ušitá na míru.
Hoover AXI je sušička nové generace. Je schopna
porozumět různým životním stylům a poskytuje
jednoduché řešení přizpůsobené každé potřebě. Díky umělé inteligenci se Hoover AXI učí ze
zvyků svých majitelů a stává se jejich součástí.
Je schopná přizpůsobit cykly sušení tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám.
AXI sušičce můžete důvěřovat, protože jakmile pozná vaše zvyky, poskytne vám vždy nejvhodnější řešení s nejlepšími výsledky.
AXI ví, co je nejlepší pro vaše oděvy a pro vás. Stará se o vás s ohledem na váš životní styl
a poskytuje tak vždy péči ušitou na míru. AXI je k dispozici kdekoliv jste. Je plně připojena
k Wi-Fi, takže ji můžete ovládat a spravovat všechny funkce prostřednictvím aplikace Wizard
nebo pomocí hlasové služby Amazon Alexa či Google Assistant.*
Porozumění - HOOVER TALKS*
Od teď můžete svoji sušičku ovládat pouze hlasem. Technologie Hoover Talks je hlasová
funkce, která vám umožňuje vybrat a spustit program na dálku, dostávat zprávy o průběhu
sušícího cyklu a být informován jakmile je sušení dokončeno, to vše jednoduše pouze prostřednictvím chytrého telefonu.

Předvídání - KONTROLNÍ CYKLUS
Speciální cyklus otestuje „životní funkce“ sušičky a nabídne praktické rady pro udržení spotřebiče v nejlepší kondici.

Doporučení
SUŠENÍ S PRŮVODCEM
AXI se učí z vašich každodenních zvyklostí a nabízí automatická doporučení pro dosažení
nejlepších výsledků sušení. Také si uloží seznam vašich oblíbených programů nebo nejčastěji používaných cyklů, díky čemuž k nim získáte rychlý přístup. Mějte obvyklá nastavení vaší
sušičky stále po ruce.
RYCHLÉ RADY
Prostřednictvím aplikace získáte vysvětlení jednotlivých funkcí a speciálních cyklů. Získejte dodatečné rady a tipy pro vynikající výsledky sušení. Můžete požádat o doporučení na míru konkrétní tkaniny, kterou budete sušit. Naučte se, jak ušetřit peníze, energii nebo jak méně žehlit.
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Přizpůsobení
CHYTRÁ SYNCHRONIZACE - CLEVER SYNC
Se sušičkou AXI budete mít sušící programy synchronizované s vaší AXI pračkou. Sušička AXI
zná jednotlivé druhy prádla a dokáže doporučit nejvhodnější nastavení sušícího cyklu.
PŘIZPŮSOBENÍ ČASU PRANÍ
S AXI budete mít prací cykly přizpůsobené vašemu životnímu stylu jednoduše nastavením
počátku nebo konce praní.
VYSPĚLÝ OVLÁDACÍ PANEL
Díky vyspělému ovládacímu panelu budete vždy informováni o aktuální stavu sušení a zbývajícím čase do konce programu.
CHYTRÉ CYKLY
Objevte širokou nabídku speciálních sušících cyklů vytvořených, aby pečovaly o všechny druhy
tkanin, včetně těch nejjemnějších.

Wi-Fi funkce ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes aplikaci a spravovat praní i vzdáleně.
• AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant*
• Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
• Ovládejte své sušení vzdáleně pomocí aplikace
• Programy sušení a možnosti na míru
• Sledování spotřeb energie a používání

Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard
nyní a objevte její nekonečné inovativní funkce.

* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Péče ušitá na míru
AXI je vytvořená na základě technologie učení se ze zvyků svého uživatele. Můžete na ni delegovat automatickou správu sušení,protože se naučí přizpůsobit se vašemu osobnímu životnímu
stylu. AXI vás osvobodí od všech povinností, takže si můžete svůj čas spravovat jak chcete.

Vynikající výsledky
sušení

Exkluzivní extra velká
kapacita

Už žádný hluk

Sušte všechny druhy tkanin
a barev a vaše prádlo bude stále
vypadat jako nové. Systém Total
Care pohlídá, aby nedošlo k přesušení a namáhání vašeho oblíbeného prádla. Je schopný rozpoznat kdy jsou jemné tkaniny
vysušené a svého uživatele na to
včas upozorní. Jakmile jsou choulostivé tkaniny vyjmuty z bubnu,
sušení těžších a odolnějších kusů
může pokračovat do doby, než
budou úplně suché.

Buben AXI sušičky je největší na
trhu, dokáže pojmout objem až
125 litrů. Nové speciálně konstruované lopatky pomáhají jemně
nadzvedávat prádlo, čímž umožňují, aby vzduch pronikl hluboko
do vláken a prádlo tak bylo vysušeno šetrně a rovnoměrně s maximální péčí. Kapacita sušičky AXI
je jedinečná na trhu, najednou
můžete vysušit až 11 kg prádla.
Sušte prádlo celé vaší rodiny ve
standardních rozměrech sušičky.

Nový tichý buben řeší problém
nepříjemného hluku, které obvykle vzniká během sušení. Buben je
pokrytý inovativním materiálem,
který tišší jakýkoliv typ vibrace
a hluku. Sušičku tak můžete použít v jakoukoliv dobu, nebude
rušit ani noční klid.

TOTAL CARE

EXTRA VELKÝ BUBEN

TICHÝ BUBEN
*Dostupné na sušičkách s tepelným
čerpadlem třídy A++ a A+++ (kromě
hybridních sušiček)

Styl
Nově navržené detaily dělají AXI ještě
špičkovější a sofistikovanější, než je
jakákoli jiná sušička.

Rychlý výběr různých programů
díky novému ovládacímu
knoflíku.
PROGRAMÁTOR

Chromované detaily dělají z AXI
designový objekt. Nejlepší výkon
a vysoká kvalita materiálů jsou
zaručeny.
TÓNOVANÉ SKLO
A CHROMOVANÁ DVÍŘKA

Patentovaný systém od Hoover,
který sbírá vodu do nádoby umístěné ve dveřích a umožňuje tak
její znovupoužití, např. na žehlení. Díky jedinečnému designu
nádoby máte neustále okamžitý
přehled o množství vody. Inovativní, kompaktní tvar usnadňuje
vyprazdňování a znovupoužití
vody bez rizika vylití.
AQUAVISION

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI SUŠIČEK DYNAMIC NEXT

Nekonečný svět extra možností
Díky aplikaci Wizard můžete nyní zůstat v kontaktu s vaším domovem a to i tehdy,
pokud nejste doma. Vyberte si sušičku s připojením přes Wifi, či pomocí technologie
NFC a využívejte praktické funkce.
Extra funkce sušiček v aplikaci Wizard
Stahování nových funkcí a cyklů • Kontrolní cyklus • Hlasový asistent • Tipy a triky

Nekonečně šetrné ke všem tkaninám
Nově zakulacené výstupky na povrchu bubnu se starají o prádlo s nekonečnou jemností
a chrání ho před agresivními mechanickými vibracemi. Teplý vzduch prostupuje skrze
zakulacené výstupky homogenním způsobem a tím napomáhá rovnoměrnějšímu sušení
a redukuje sklady a pomačkání.
BUBEN INFINITY

Certifikovaná jemnost sušení
Sušičky Hoover pečují o vlnu a kašmír pomocí exkluzivního certifikovaného cyklu Woolmark.
Šetrné a přesně cílené pohyby bubnu a sofistikovaně řízená teplota zabezpečují maximální ochranu
vláken a jejich dlouhou životnost.
WOOLMARK APPAREL CARE

TECHNOLOGIE
TEPELNÉHO
ČERPADLA

Skutečná úspora a celková péče během sušení
Technologie tepelného čerpadla umožňuje snížit teplotu sušení o 30% oproti tradičnímu
kondenzačnímu sušení. Tímto způsobem zaručuje více než 60% úsporu energie a navíc ochranu
vláken a barev.
TEPELNÉ ČERPADLO

O 35% rychlejší sušení
TECHNOLOGIE
HYBRIDNÍHO
SUŠENÍ
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Díky novému hybridnímu sušení, které kombinuje tepelné čerpadlo s přídavným topným tělesem,
můžete zrychlit sušení o více jak 1/3 se zachováním energetické spotřeby ve třídě A.
Pokud naopak požadujete vysoce energeticky účinné sušení ve třídě A+, použijte funkci ECO,
jenž využívá efektivity tepelného čerpadla.
HYBRIDNÍ SUŠENÍ

Nejlepší způsob
pro sběr kondenzátu
Jedinečný, patentovaný systém sběru
vody umístěný ve dveřích sušičky.
Díky výjimečnému designu nádoby
máte vždy přehled o množství
nasbírané vody. Inovativní, kompaktní
tvar usnadňuje vyprazdňování
a umožňuje opětovné využití vody,
např. na zalívání, bez rizika vylití.
AQUA VISION

Minimální nutnost žehlení
Speciální funkce „Proti pomačkání“ udržuje buben v pohybu i po skončení cyklu. Takto zůstanou
vlákna měkká a poddajná, což zjednoduší a zrychlí žehlení.
FUNKCE PROTI POMAČKÁNÍ

Pohodlné ovládání
Nová, výše umístěná dvířka přinášejí neočekávaně pohodlný komfort při obsluze sušičky.
VYSOKO UMÍSTĚNÁ DVÍŘKA

Perfektně vysušené boty
Jedinečné řešení pro 4 páry bot.
Nová kompaktní konstrukce sušáku
na boty umístěného do dveří bubnu
umožňuje šetrně a efektivně vysušit
sportovní obuv.
DRŽÁK NA BOTY

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI SUŠIČEK

Aktivní senzor sušení

AKTIVNÍ
SENZOR
SUŠENÍ

Vyberte si úroveň vysušení, kterou požadujete mezi 4 různými možnostmi:
Snadné žehlení, Na ramínko, Do prádelníku nebo Extra suché.
Systém senzorů detekuje a monitoruje úroveň vlhkosti krok za krokem a zastaví cyklus
přesně v okamžik požadovaného vysušení.

Mix & Dry
Chytré řešení, které přináší perfektní výsledky při sušení různých typů tkanin v jednom cyklu.

Košile
Jemné sušení se speciální péčí pro minimalizaci pomačkání a skladů.
Vytvořené přímo pro bavlněné a syntetické košile.

Džíny
Cyklus vytvořený tak, aby zaručil perfektní sušení dokonce i na silných částech džínového materiálu.
Rozpoznává množství náplně a přizpůsobuje délku cyklu.

Přikrývky
Zachovává přirozenou měkkost přikrývek a dek a zaručuje rovnoměrné vysušení.

RYCHLÝ

40’
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Rychlý 40 min
Skvělý cyklus pro každodenní použití, který je hotový za necelou třičtvrtě hodinu.

Nejužší sušička na trhu
Hoover přináší revoluci v sušení. Jako první uvádí na trh úzkou sušičku
prádla, která se vejde i do malých prostorů a dá se kombinovat
s úzkou pračkou. V pouhých 46,5 cm hloubky nyní usušíte až 7 kg
prádla. Navíc, pokud použijete spojovací díl, můžete na sebe postavit
i úzkou pračku s minimální hloubkou 40 cm.

hloubka
pouze
46,5 cm

SUŠIČKY STANDARD

ATD H9A3TKEX-S
Sušička s tepelným čerpadlem AXI
Kapacita bavlna (kg): 9 • Energetická třída: A+++ • Spotř. en. bavlna plná
náplň (kWh): 1,59 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 0,88 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 194 • Hlučnost sušení (dB(A)): 69

9
Systém
tepelného
čerpadla

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení – ovládání přes aplikaci Wizard
• Total Care • Smart Sync - synchronizace pračky se sušičkou • Kompatibilní
s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Tepelné čerpadlo • Senzorové
sušení – 4 úrovně • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení
bot • Invertorový motor • Velký digitální displej • Aquavision – Nádoba na
vodu umístěná ve dvířkách
16 programů základních + Wifi programy • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity, Závěsy dvířek vlevo
Provedení: Bílá s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 585
Kód: 31101091
EAN: 8016361969148

MOC: 22490,-

Akční cena: 17990,-

ATD H11A2TKERXM-S
Sušička s tepelným čerpadlem AXI
Kapacita bavlna (kg): 11 • Energetická třída: A++ • Spotř. en. bavlna plná náplň
(kWh): 2,48 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,18 • Roční spotř. energie
(kWh/rok): 282 • Hlučnost sušení (dB(A)): 66

11
Systém
tepelného
čerpadla

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení – ovládání přes aplikaci Wizard
• Total Care • Smart Sync – synchronizace pračky se sušičkou • Kompatibilní
s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Tepelné čerpadlo • Senzorové
sušení – 4 úrovně • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení
bot • Invertorový motor • Velký digitální displej • Aquavision – Nádoba na
vodu umístěná ve dvířkách
16 programů základních + Wifi programy • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity, Závěsy dvířek vlevo
Provedení: Antracitová s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 585
Kód: 31101085
EAN: 8016361969087

MOC: 21490,-

Akční cena: 16990,-

ATD HY10A2TKEX-S
Sušička AXI s hybridním sušením
Kapacita bavlna (kg): 10 • Energetická třída: A++ • Spotř. en. bavlna plná
náplň (kWh): 2,48 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,18 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 282 • Hlučnost sušení (dB(A)): 66

10
Systém
tepelného
čerpadla

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení – ovládání přes aplikaci Wizard
• Total Care • Smart Sync – synchronizace pračky se sušičkou • Kompatibilní
s Alexa a Google Assistant (v angličtině) • Hybridní sušení • Senzorové sušení
– 4 úrovně • Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení bot •
Velký digitální displej • Aquavision – Nádoba na vodu umístěná ve dvířkách
16 programů základních + Wifi programy • Hybridní sušení rychlá bavlna,
Hybridní sušení rychlá Syntetika • Časované sušení, Odložený start, Rychlé
sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity, Závěsy dvířek vlevo
Provedení: Bílá s kouřovými dvířky a chromovaným proužkem
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 585
Kód: 31101081
EAN: 88016361969049

MOC: 20790,50

SUŠIČKY STANDARD

Akční cena: 15990,-

DX H9A3TCEX-S
Sušička s tepelným čerpadlem Dynamic Next One Touch

9

Systém
tepelného
čerpadla

Kapacita bavlna (kg): 9 • Energetická třída: A+++ • Spotř. en. bavlna plná
náplň (kWh): 1,59 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 0,88 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 194 • Hlučnost sušení (dB(A)): 69
Technologie One Touch • Tepelné čerpadlo • Senzorové sušení – 4 úrovně •
Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení bot • Invertorový
motor • Velký digitální displej • Aquavision – Nádoba na vodu umístěná
ve dvířkách
14 programů základních + 30 One Touch • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 585
Kód: 31101097
EAN: 8016361969209

MOC: 21990,-

Akční cena: 16990,-

DX H10A2TCEX-S
Sušička s tepelným čerpadlem Dynamic Next One Touch
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Systém
tepelného
čerpadla

Kapacita bavlna (kg): 10 • Energetická třída: A++ • Spotř. en. bavlna plná
náplň (kWh): 2,49 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,18 • Roční spotř.
energie (kWh/rok): 282 • Hlučnost sušení (dB(A)): 65
Technologie One Touch • Tepelné čerpadlo • Senzorové sušení – 4 úrovně •
Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení bot • Tichý chod •
Velký digitální displej • Aquavision - Nádoba na vodu umístěná ve dvířkách
14 programů základních + 30 One Touch • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 595
Kód: 31101159
EAN: 8016361945098

MOC: 17490,-

Akční cena: 13990,-

DX H9A2TCEX-S
Sušička s tepelným čerpadlem Dynamic Next One Touch
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Systém
tepelného
čerpadla

Kapacita bavlna (kg): 9 • Energetická třída: A++ • Spotř. en. bavlna plná náplň
(kWh): 2,18 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,15 • Roční spotř. energie
(kWh/rok): 259 • Hlučnost sušení (dB(A)): 65
Technologie One Touch • Tepelné čerpadlo • Senzorové sušení – 4 úrovně •
Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení bot • Velký digitální
displej • Tichý chod • Aquavision – Nádoba na vodu umístěná ve dvířkách
14 programů základních + 30 One Touch • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 595
Kód: 31101137
EAN: 8016361945104

MOC: 16990,-

Akční cena: 13490,SUŠIČKY STANDARD
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DX H8A2TCEX-S
Sušička s tepelným čerpadlem Dynamic Next One Touch

8

Systém
tepelného
čerpadla

Kapacita bavlna (kg): 8 • Energetická třída: A++ • Spotř. en. bavlna plná náplň
(kWh): 1,95 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,08 • Roční spotř. energie
(kWh/rok): 236 • Hlučnost sušení (dB(A)): 67
Technologie One Touch • Tepelné čerpadlo • Senzorové sušení – 4 úrovně •
Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Držák na sušení bot • Velký digitální
displej • Aquavision – Nádoba na vodu umístěná ve dvířkách
14 programů základních + 30 One Touch • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben Infinity
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 595
Kód: 31101164
EAN: 8016361945111

MOC: 16490,-

Akční cena: 12990,-

STK KIT SLID (WSK1110U)
Spojovací sada pro pračku a sušičku
• Univerzální spojovací díl mezi pračku a sušičku
• Možnost výsuvu části spojovací sady pro odložení koše na prádlo
• Pro pračky od 47 do 60 cm hloubky
• Materiál lakovaný kov + plast
Provedení: Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 90 x 600 x 565
Kód: 35602039
EAN: 8016361971127

MOC: 1990,-

Akční cena: 1490,-

WSK1101
Spojovací sada pro pračku a sušičku
• Fixní konstrukce bez možnosti výsuvu
• Pro pračky od 47 do 60 cm hloubky
• Plastový materiál
Provedení: Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 32 x 75 x 523
Kód: 35601864
EAN: 8016361946705

MOC: 1490,-
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Akční cena: 999,-

SUŠIČKY SLIM

465 mm

DXW4 H7A1TCEX-S/
Sušička s tepelným čerpadlem Dynamic Next SLIM One Fi Extra

7

Systém
tepelného
čerpadla

Kapacita bavlna (kg): 7 • Energetická třída: A+ • Spotř. en. bavlna plná náplň
(kWh): 2,25 • Spotř. en. bavlna 1/2 náplň (kWh): 1,2 • Roční spotř. energie
(kWh/rok): 269 • Hlučnost sušení (dB(A)): 67
Technologie One Fi Extra • Tepelné čerpadlo • Senzorové sušení – 4 úrovně •
Sušení vlny – Woolmark Apparel Care • Velký digitální displej • Aquavision –
Nádoba na vodu umístěná ve dvířkách • Hloubka pouhých 46,5 cm – možnost
kombinace se SLIM pračkou model DXOA4 37AHC3/2-S
14 programů základních + 30 One Fi Extra • Časované sušení, Odložený start,
Rychlé sušení (30, 45, 59 min), Ochrana proti pomačkání, Paměť, Zablokování
tlačítek, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na vodu • Nerez
buben
Provedení: Bílá s chromovanými dvířky
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 595 x 465
Kód: 31101213; EAN: 8016361946750

MOC: 19990,-

Akční cena: 15990,-

STKG KIT TD SLIM (WSK 1102)
Spojovací sada pro pračku SLIM a sušičku SLIM
• Fixní konstrukce bez možnosti výsuvu
• Pro SLIM pračky od 40 do 46 cm hloubky
• Plastový materiál
Provedení: Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 38 x 75 x 423
Kód: 35601985
EAN: 8016361960510

MOC: 1490,-

Akční cena: 999,-

SUŠIČKY SLIM
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MYČKY

Mytí ušité na míru
Myčky Hoover jsou vytvořeny tak, aby zaručily umytí, které je ušité na míru
všem potřebám. Jsou prostorné a energeticky šetrné a dokáží pojmout až
16 sad nádobí. Ať už máte domácí oslavu nebo večeři s přáteli, zvládnou
umýt cokoliv.

Myčky Hoover AXI
revoluce v kuchyni
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.
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 - HOOVER TALKS*
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.

Doporučení - MYTÍ S PRŮVODCEM
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.

Přizpůsobení
SYSTÉM OPTICKÉHO SENZORU
Modely AXI jsou vybaveny pokrokovou technologií, systémem optického senzoru, který dokáže rozpoznat jak je myčka naplněna a s ohledem na tyto parametry sama stanoví optimální
program s doplňkovými funkcemi pro vaši konkrétní aktuální podobu.

* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.
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Wi-Fi funkce ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes
aplikaci a spravovat praní i vzdáleně.
• AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému
asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant*

•
•
•
•

Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
Ovládejte mytí 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.
* Hlasová funkce je dostupná pouze v anglickém jazyce.

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 myček AXI
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

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI MYČEK

Nekonečný svět extra možností
Díky aplikaci Wizard můžete nyní zůstat v kontaktu s vaším domovem a to i tehdy,
pokud nejste doma. Pomocí připojení spotřebiče Hoover k aplikaci, jej můžete ovládat
na vašem telefonu či tabletu a získat tak nekonečně mnoho možností. Vyberte si
ze spotřebičů s připojením přes Wifi, či pomocí technologie NFC. Stáhněte si aplikaci
Wizard, vytvořte si zde profil a objevte další možnosti používání vaší myčky.
Extra funkce myček v aplikaci Wizard
Stahování nových funkcí a cyklů
Funkce pro odložený začátek a konec
Kontrolní cyklus
Hlasový asistent
Statistiky mytí a čerpání energie
Tipy a triky
Průvodce chybovými hláškami a uživatelský návod

Největší síla proti nečistotám
Power Wash je inovativní třetí ostřikovací rameno se 4x větším průtokem vody během mytí
a dvojitou fází mytí, díky kterým odstraníte i tu nejodolnější špínu. Je umístěné na dně vany
a je tedy ideální pro silně znečištěné hrnce a pánve.
POWER WASH

AUTO
OPEN

Už žádný nepříjemný zápach
Také po skončení mycího cyklu otevíráte dvířka u myčky? Nyní již nemusíte. Díky nové funkci
Auto Open vaše nová myčka Hoover otevře dvířka sama, v kontrolovatelné vzdálenosti,
tak aby vycházející pára neponičila okolní nábytek. Tím se mimo jiné zbavíte i rizika nepříjemného
zápachu, který vzniká při delším ponechání zavřených dveří.
AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK

Senzor pro perfektní čistotu
SENZOR
NEČISTOT

Díky automatickému senzoru pro rozpoznání nečistot myčka automaticky přizpůsobí optimální
teplotu mytí a délku cyklu aktuální míře znečištění.
AUTOMATICKÝ SENZOR

Špičkové výsledky s minimální spotřebou

–10%

Myčky Hoover přinášejí vynikající výsledky díky systému turbo sušení, které dokáže dokonale
vysušit nádobí a pouhá 10 l spotřeba vody navíc umožňuje snižovat ekologický odpad.
ENERGETICKÝ TŘÍDA A+++-10%

Maximální ticho
Tichý motor Power Drive zaručuje nejnižší spotřebu a velice nízkou hladinu hluku 41 dB(A),
takže si jejího provozu ani nevšimnete.
TICHÝ MOTOR

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI MYČEK

Flexibilní vnitřní prostor
Díky třem košům a variabilně přizpůsobitelnému vnitřnímu uspořádání je možné umýt najednou
až 16 sad nádobí, což je 201 kusů.

Horní koš pohodlně obsáhne i nestandardně
velké předměty do průměru 25 cm.
Jeho výška může být upravena
i při plném zaplnění jednoduše
pouhým zvednutím.
Spodní koš unese až 40 kg standardního
nádobí a jeho patentovaný systém
zabezpečení proti vyjetí zaručuje
pohodlnou a bezpečnou manipulaci
i při plném vytížení.

Třetí koš slouží pro mytí
dlouhého kuchyňského náčiní
jako jsou obracečky, naběračky,
či salátové příbory.
Vejdou se sem však
i malé šálky nebo podšálky.

Už žádný strach z vytopení
Všechny myčky Hoover jsou vybaveny zařízením proti úniku vody Overflow. Pokud se voda dostane
před normální hladinu, tento systém automaticky zablokuje přívod vody a odčerpá přebytečnou vodu.
SYSTÉM OVERFLOW
Pokročilejším způsobem je systém Aquastop, který disponuje dvěma plášti u napouštěcí hadice.
Případná unikající voda naplní vnější vroubkovanou hadici a aktivuje vypínací mechanismus
v mechanickém ventilu, který odpojí přívod vody do spotřebiče. Na tuto závadu bude uživatel
upozorněn červeným políčkem v okénku ventilu.
AQUASTOP

Špičkové hygienické ošetření
Díky vysoké teplotě mytí 75°C v Parním programu jsou eliminovány bakterie až o 99,9%.
Spolu s programem pro čištění myčky při 70°C jsou tyto cykly perfektní pro sterilizaci vašeho
nádobí nebo samotné myčky.
PARNÍ PROGRAM 75°C
AUTO ČIŠTĚNÍ MYČKY 70°C

Jemná péče
Program pro sklo je dokonalý pro umývání i toho nejcennějšího nádobí jako jsou křišťálové skleničky
a skleněné nádobí. Tento cyklus může být také používán pro málo zašpiněné nádobí každodenního
používání.
PROGRAM SKLO

Rychlé řešení pro vaše nádobí
RYCHLÝ

24’

RYCHLÝ

59’

Rychlé cykly 24 min při 50°C a 59 min při zachování účinnosti třídy A
při 65°C jsou ideálním řešením pro mytí silně znečištěného nádobí
v nejkratším možném čase.
RYCHLÝ 24 MIN
RYCHLÝ 59 MIN

Nejvyšší energetická úspora
Tento program snižuje délku mytí a energetickou spotřebu o 25%.
Navíc snižuje i spotřebu vody v závěrečné fázi oplachování a čas sušení.
SUPER ECO

Multifunkční tablety
Využijte mycí tablety na maximum s funkcí All in One. Díky tomu budou jednotlivé složky jako je sůl,
mycí prostředek a leštidlo uvolňovány postupně vždy v tu dobu, kdy je potřeba.
ALL IN ONE

Optimální samoúdržba
Patentovaný trojitý samočistící nerezový filtr s vnitřním mikrofiltrem zaručuje během celé fáze mytí
čistou vodu a zachycení a odplavení jakýchkoliv nečistot.
SAMOČISTÍCÍ FILTR

MYČKY
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HDPN 4S603PX
Volně stojící myčka nádobí AXI šíře 60 cm
Kapacita (sady nádobí): 16 • Energetická třída: A+++-10% • Třída účinnosti
sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,77 • Roční spotřeba energie
(kWh/rok): 219 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 10 • Roční spotřeba
vody (l/rok): 2880 • Hlučnost (dB(A)): 41

NOVINKA

AUTO
OPEN

–10%

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth - ovládání přes aplikaci
Wizard • Total Care • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Auto Open • Tichý chod – Super Silent • Parní program • Automatický senzor
pro rozpoznání nečistot • Power Wash • 3 koše • Dotykový digitální displej
12 programů základních + Wifi programy • Odložený start, Poloviční náplň,
Extra sušení, ADDISH, Ukazatel nedostatku soli a leštidla, Impulsní mytí,
Ochrana proti úniku vody Total Water Block
Provedení: Nerez
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 600
Kód: 32001207
EAN: 8016361956896

MOC: 16490,-

Akční cena: 12990,-

HDPN 4S603PW
Volně stojící myčka nádobí AXI šíře 60 cm
Kapacita (sady nádobí): 16 • Energetická třída: A+++-10% • Třída účinnosti
sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,77 • Roční spotřeba energie
(kWh/rok): 219 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 10 • Roční spotřeba
vody (l/rok): 2880 • Hlučnost (dB(A)): 41

NOVINKA

AUTO
OPEN

–10%

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth - ovládání přes aplikaci
Wizard • Total Care • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Auto Open • Tichý chod – Super Silent • Parní program • Automatický senzor
pro rozpoznání nečistot • Power Wash • 3 koše • Dotykový digitální displej
12 programů základních + Wifi programy • Odložený start, Poloviční náplň,
Extra sušení, ADDISH, Ukazatel nedostatku soli a leštidla, Impulsní mytí,
Ochrana proti úniku vody Total Water Block
Provedení: Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 600
Kód: 32001220
EAN: 8016361964198

MOC: 15490,-

Akční cena: 11990,-

HDPN 4S622PX
Volně stojící myčka nádobí AXI šíře 60 cm
Kapacita (sady nádobí): 16 • Energetická třída: A+++-10% • Třída účinnosti
sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,77 • Roční spotřeba energie
(kWh/rok): 219 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 10 • Roční spotřeba
vody (l/rok): 2880 • Hlučnost (dB(A)): 43

NOVINKA

AUTO
OPEN

–10%

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth - ovládání přes aplikaci
Wizard • Total Care • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Auto Open • Tichý chod – Super Silent • Parní program • Automatický senzor
pro rozpoznání nečistot • 3 koše • Dotykový digitální displej
12 programů základních + Wifi programy • Odložený start, Poloviční náplň,
Extra sušení, ADDISH, Ukazatel nedostatku soli a leštidla, Impulsní mytí,
Ochrana proti úniku vody Total Water Block
Provedení: Nerez
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 600
Kód: 32001219
EAN: 8016361964181

MOC: 15490,64

MYČKY STANDARD

Akční cena: 11990,-

HDPN 4D620PW
Volně stojící myčka nádobí AXI šíře 60 cm
Kapacita (sady nádobí): 16 • Energetická třída: A+++-10% • Třída účinnosti
sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,77 • Roční spotřeba energie
(kWh/rok): 219 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 10 • Roční spotřeba
vody (l/rok): 2880 • Hlučnost (dB(A)): 43

NOVINKA

AUTO
OPEN

–10%

Umělá inteligence • Technologie Wifi připojení + Bluetooth – ovládání přes aplikaci
Wizard • Total Care • Kompatibilní s Alexa a Google Assistant (v angličtině) •
Auto Open • Tichý chod – Super Silent • Parní program • 2 koše •
Dotykový digitální displej
9 programů základních + Wifi programy • Odložený start, Poloviční náplň,
Extra sušení, ADDISH, Ukazatel nedostatku soli a leštidla, Impulsní mytí,
Ochrana proti úniku vody Total Water Block
Provedení: Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 600
Kód: 32001271
EAN: 8016361974623

Akční cena: 9990,-

MOC: 12490,-

HDP 3DO62DX / HDP 3DO62DW
AUTO
OPEN

Volně stojící myčka nádobí One Touch šíře 60 cm
Kapacita (sady nádobí): 16 • Energetická třída: A+++-10% • Třída účinnosti
sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,77 • Roční spotřeba energie
(kWh/rok): 219 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 10 • Roční spotřeba
vody (l/rok): 2880 • Hlučnost (dB(A)): 43
Technologie One Touch • Auto Open • Tichý chod – Super Silent • Parní
program • Automatický senzor pro rozpoznání nečistot • 3 koše • Digitální
displej

–10%

9 programů základních + 20 One Touch • Odložený start, Super Eco, Tablety
All in 1, Ukazatel nedostatku soli , Impulsní mytí, Ochrana proti úniku vody •
Aquastop
Provedení: Nerez / Bílá
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 600 x 600
Kód: 32001127 / 32001101
EAN: 8016361935679 / 8016361930704

MOC: 13990,-

Akční cena: 10990,-

/ 9990,-

HDP 2D1145X
11

Volně stojící myčka nádobí šíře 45 cm
Kapacita (sady nádobí): 11 • Energetická třída: A++
Třída účinnosti sušení: A • Spotř. en. Standardní cyklus (kWh): 0,78
Roční spotřeba energie (kWh/rok): 193 • Spotřeba vody Standardní cyklus (l): 8
Roční spotřeba vody (l/rok): 2240 • Hlučnost (dB(A)): 45
Tichý chod
Digitální displej
3 koše
7 programů
Odložený start, Express mytí – úspora 25% času a energie, Opláchnutí, Ukazatel
nedostatku soli a leštidla, Ochrana proti úniku vody Aquastop
Provedení: Nerez
Rozměry v x š x h (mm): 850 x 450 x 600
Kód: 32001087
EAN: 8016361928275

MOC: 13990,-

Akční cena: 10990,MYČKY STANDARD

65

CHLAZENÍ

Lepší ochrana potravin
Sortiment chladniček Hoover nabízí to nejlepší z chlazení. Ať už to je
422 l velká 80 cm široká čtyřdveřová chladnička, která v provedení bílého
skla elegantně doplní váš interiér nebo tradiční kombinovaná chladnička
s mrazákem ve spodní části v nerezovém provedení. Všechny budou vašemu
domovu slušet a všechny se postarají o vaše potraviny s maximální péčí.

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

Funkce konektivity na míru
Pomocí připojení Wi-Fi můžete svůj spotřebič ovládat
a aktivovat na dálku, zároveň tak můžete získat přístup
k novým a užitečným funkcím díky aplikaci Hoover Wizard.

Nejlepší ochrana
Díky aplikaci můžete spravovat dobu minimální trvanlivosti
potravin v chladničce a v mrazničce.
PRŮVODCE ZÁSOBAMI

Připraveno k pití
Díky funkci Iced Drink Coach můžete určit správnou dobu pro chlazení nápoje.
ICED DRINK COACH

Dokonalé uchovávání potravin
Chladničky s technologií No Frost se automaticky odmrazují podle teploty, vlhkosti a využívání produktu. Tato funce zabraňuje tvorbě ledu uvnitř mrazicího prostoru a zajišťuje,
aby uvnitř chladničky proudil vzduch.
NO FROST
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Nejlepší efektivita
Chladničky Hoover dosahují energetické třídy A++, která má v porovnání se standardní
třídou A o 40 % nižší spotřebu energie, a to při statickém využití i s technologií No Frost.
ENERGETICKÁ TŘÍDA A++

Dokonalá viditelnost

LED

Úsporná LED světla zajišťují optimální viditelnost. a zároveň omezují spotřebu elektrické
energie až o 75 % v porovnání s běžnými žárovkami. Navíc jejich studené teplo neohřívá
interiér chladničky a nedochází tak k ohřívání potravin.
LED OSVĚTLENÍ

Pokročilé uživatelské rozhraní
Chladničky Hoover přinášejí pokročilé uživatelské rozhraní v podobě dotykového displeje,
ktery vám umožní dokonalou interakci s chladničkou. Budete mít přímý přístup k nastavení teploty chladničky a mrazáku a k pestré paletě doplňkových funkcí.
DOTYKOVÝ DISPLEJ

Rychlé mrazení
Tuto funkci využijete vždy, když potřebujete zamrazit větší množství potravin najednou
se zachováním nutričních vlastností. Jednoduše funkci zapněte na displeji tlačítkem.
Chcete-li funkci ukončit, znovu stiskněte tlačítko Super Freezing. Teplota mrazničky se
vrátí zpět do normálního provozu.
SUPER FREEZING

Ekonomicky i ekologicky
Zajímáte se o ochranu životního prostředí nebo jen chcete šetřit své peníze.? Pak využijete funkci Eco, která automaticky nastaví teplotu na maximální energetickou účinnost
(+5 °C pro teplotu chladničky, -18 °C pro teplotu mrazničky).
ECO REŽIM

Ani mokré, ani suché
Exkluzivní funkce Hoover Humidity Equaliser u kombinované chladničky Hoover HQN 184 X se nachází v zásuvce
Green Space a využívá přirozenou tvorbu vlhkosti ovoce
a zeleniny k udržování trvalé úrovně od 85 % do 95 %.
FILTR PRO VYROVNÁNÍ VLHKOSTI

CHLADNIČKY

HFDN 180 EU
Volně stojící čtyřdveřová kombinovaná chladnička
Energetická třída A+ • Celkový čistý objem (l) 422 • Čistý objem chladničky/
mrazáku (l) 278/144 • Spotřeba energie za den (kWh/24 hod) 0,909 •
Spotřeba energie za rok Wh/rok) 332 • Mrazicí kapacita (kg/24 hod) 8 •
Doba skladování při výpadku proudu (hod) 20 • Hlučnost (dB(A)) 45 •
Klimatická třída N - T 10°- 43°C• Hvězdičkové označení mrazáku ****
No Frost – beznámrazová technologie chlazení v chladničce i mrazáku •
Elektronické ovládání • Funkce Rychlé mrazení, Rychlé chlazení, Eco,
Dovolená, Automatické odmrazování chladničky i mrazáku • Akustický signál
otevřených dveří

LED

NOVINKA

2 + 1 skleněné police • 5+1 přihrádky ve dveřích chladničky • Crisper – zásuvka
na ovoce a zeleninu • Držák na vajíčka • 3 + 3 plastové zásuvky v mrazáku •
1 výrobník ledu • Osvětlení LED
Provedení: Bílé sklo
Rozměry v x š x h (mm): 1815 x 785 x 685
Kód: 34002578
EAN: 8016361962187

MOC: 29990,-

Akční cena: 22990,-

HMDN 182 EU
Volně stojící čtyřdveřová kombinovaná chladnička
Energetická třída A++ • Celkový čistý objem (l): 350 • Čistý objem
chladničky/mrazáku (l) 255/95 • Spotřeba energie za den (kWh/24 hod)
0,676 • Spotřeba energie za rok Wh/rok) 247 • Mrazicí kapacita (kg/24 hod)
10 • Doba skladování při výpadku proudu (hod) 16 • Hlučnost (dB(A)) 45 •
Klimatická třída SN - T 10°- 43°C• Hvězdičkové označení mrazáku ****
No Frost – beznámrazová technologie chlazení v chladničce i mrazáku •
Elektronické ovládání • Funkce Rychlé mrazení, Rychlé chlazení, Eco,
Dovolená, Automatické odmrazování chladničky i mrazáku • Akustický signál
otevřených dveří

LED

NOVINKA

2 + 1 + 1 skleněné police • 4+4 přihrádky ve dveřích chladničky • 2 zásuvky
Crisper – na ovoce a zeleninu • Chiller – zásuvka s teplotou blízkou nule •
Držák na vajíčka • 2 externí zásuvky v mrazáku • 1 výrobník ledu • Osvětlení LED
Provedení: Černé sklo
Rozměry v x š x h (mm): 1800 x 700 x 688
Kód: 34002556
EAN: 8016361961814

MOC: 29990,-

Akční cena: 22990,-

HQN 184 X
Volně stojící kombinovaná chladnička
LED

Energetická třída A++ • Celkový čistý objem (l) 317 • Čistý objem chladničky/
mrazáku (l) 223/94 • Spotřeba energie za den (kWh/24 hod) 0,657 • Spotřeba energie za rok Wh/rok) 240 • Mrazicí kapacita (kg/24 hod) 4,5 • Doba
skladování při výpadku proudu (hod) 11 • Hlučnost (dB(A)) 42 • Klimatická
třída SN - T 10°- 43°C• Hvězdičkové označení mrazáku ****
Technologie One Fi • No Frost – beznámrazová technologie chlazení
v chladničce i mrazáku • Elektronické ovládání s TNF displejem na dveřích
• Funkce Rychlé mrazení, Rychlé chlazení, Eco, Dovolená, Automatické
odmrazování chladničky i mrazáku • Akustický signál otevřených dveří

NOVINKA

2 + 1 + 1 skleněné police • 4 přihrádky ve dveřích chladničky • Crisper –
zásuvka na ovoce a zeleninu • Chiller – zásuvka s teplotou blízkou nule •
Držák na vajíčka • Držák na víno • 3 zásuvky v mrazáku • 1 výrobník ledu •
Osvětlení LED • Pachový filtr
Provedení: Nerez
Rozměry v x š x h (mm): 1858 x 595 x 596
Kód: 34002607
EAN: 8016361964495

MOC: 19490,70

CHLADNIČKY

Akční cena: 14990,-

VINOTÉKY

Zachovejte kvalitu vašeho vína
Hoover vytvořil širokou nabídku vinoték pro uchování kvality jakéhokoliv
vína při ideálních podmínkách. Pouhým dotykem můžete nastavit požadovanou teplotu, lahve uložíte do správné polohy a o vše ostatní se již postará
vinotéka Hoover.

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI VINOTÉK

Nekonečný svět extra možností
Milujete dobré jídlo? Dopřejte si k němu dokonalé víno. Nové vinotéky Hoover nabízí
kromě perfektních podmínek pro skladování i mnoho inovativních funkcí, které skladování
vína posouvají ještě dál. Díky funkci One Touch můžete prostřednictvím aplikace Wizard
ovládat teplotu vinotéky na dálku, ať jste kdekoliv.
V části Tipy a rady naleznete mnoho užitečných doporučení od zkušených someliérů týkajících se uchování vína,
jeho servírování či doporučení ideálních kombinací s pokrmy.

Inventory Coach
Prostřednictvím aplikace Wizard můžete díky funkci Inventory Coach udržovat seznam vašich vín pod
kontrolou. Budete tak mít neustále přehled o tom, jaká vína máte ve vinotéce uložena, jak dlouho
a jaká je doporučená teplota jejich skladování či podávání.

Prémiové bambusové police
Vysoce kvalitní kompresor, prémiové bambusové police
a správný úhel uložení lahví zaručují bezvadné skladování
bez otřesů a záruku toho, že korkové uzávěry jsou stále
vlhké. Víno je chráněno před náhodnými pohyby a teplotními šoky. Teleskopické police jsou vyrobeny tak, aby se
daly jednoduše vyjímat.
PRÉMIOVÉ BAMBUSOVÉ POLICE

Vyspělé uživatelské ovládání
Udržení stálé teploty je hlavní tajemství dokonalého skladování vín. Díky
elektronickému ovládání a displeji můžete jednoduše nastavit požadovanou teplotu a mít neustálý přehled o jejím nastavení.
ELEKTRONICKÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Maximální flexibilita
Vinotéky Hoover nabízejí modely s jednou nebo třemi chladícími
zónami. Tak si můžete vybrat vždy ideální teplotu pro konkrétní lahev. Červené víno, bílé víno, šampaňské nebo
snad Prosecco, nic není problém. Navíc polohovatelné nožičky a zaměnitelná strana otevírání umožňují umístit je
kamkoliv.
POLOHOVATELNÉ NOŽIČKY
ZAMĚNITELNÁ STRANA OTVÍRÁNÍ

Maximální UV ochrana
Dvířka vinoték Hoover jsou potažena speciální UV ochranou, která zachytí nebezpečné paprsky, které by mohly
poškodit víno.
DVÍŘKA S DVOUVRSTVÝM SKLEM A UV OCHRANOU

VINOTÉKY
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HWC 200 EELW
NOVINKA

BAMBUSOVÉ
POLICE

76

Monozónová vinotéka na 70 lahví
Energetická třída: A
Celkový čistý objem vinotéky (l): 236
Kapacita v lahvích: 76
Spotř. en. za den (kWh/24hod): 0,583
Spotřeba energie za rok Wh/rok): 213
Hlučnost (dB(A)): 39
Jednozónová vinotéka
Nastavitelná teplota v rozmezí teplot 5° – 18°C
One Fi – Wifi připojení
Elektronické ovládání
Displej
12 + 1 prémiových bambusových polic
1 kompresor
Externí kovové madlo
LED osvětlení
Dvířka s 2 vrstvým sklem
Provedení: Černé sklo, chromované madlo
Rozměry v x š x h (mm): 1420 – 1435 x 490 x 540
Kód: 34002749
EAN: 8016361984172

MOC: 18490,-

Akční cena: 13990,-

Dostupné od srpna 2019

HWC 154 EELW
NOVINKA

BAMBUSOVÉ
POLICE

42

Monozónová vinotéka na 42 lahví
Energetická třída: A
Celkový čistý objem vinotéky (l): 122
Kapacita v lahvích: 40
Spotř. en. za den (kWh/24hod): 0,539
Spotřeba energie za rok Wh/rok): 197
Hlučnost (dB(A)): 45
Jednozónová vinotéka
Nastavitelná teplota v rozmezí teplot 7° – 18°C
One Fi – Wifi připojení
Elektronické ovládání
Displej
6 + 2 prémiové bambusové police
1 kompresor
Externí kovové madlo
LED osvětlení
Dvířka s 2 vrstvým sklem

Dostupné od srpna 2019

Provedení: Černé sklo, chromované madlo
Rozměry v x š x h (mm): 848 x 558 x 500
Kód: 34002650
EAN: 8016361972704

MOC: 11690,-
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Akční cena: 8990,-

HWC 2536DL

G
Třízónová

Třízónová vinotéka na 70 lahví
Energetická třída: G
Celkový čistý objem vinotéky (l): 198
Kapacita v lahvích: 70
Spotř. en. za den (kWh/24hod): 1,758
Spotřeba energie za rok Wh/rok): 642
Hlučnost (dB(A)): 50
Třízónová vinotéka
Nastavitelná teplota v rozmezí teplot: horní prostor – 10°-18°C, střední prostor – 5°-10°C,
spodní prostor – 5°- 8°C
Elektronické ovládání
Displej
5 vyjímatelných dřevěných polic + 1 nosič
1 kompresor
Externí kovové madlo
LED osvětlení
Dvířka s 2 vrstvým sklem
Provedení: Nerezový rám dveří + kouřové sklo, madlo
Rozměry v x š x h (mm): 1420 x 490 x 590
Kód: 34000889
EAN: 8016361757998

MOC: 13990,-

Akční cena: 10990,-

Do vyprodání zásob

VINOTÉKY
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MIKROVLNNÉ TROUBY

Nový způsob jak vylepšit vaše jídlo
Nová řada mikrovlnný trub Chefvolution kombinuje eleganci, design,
zkušenost, pokročilé technologie a energetickou úsporu. Vaří a rozmrazuje vaše jídlo perfektně, zatímco zachovává jeho chuť a nutriční hodnoty
díky revolučnímu invertorovému magnetronu.

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI MIKROVLNNÝCH TRUB

Skutečný rádce a pomocník
Mikrovlnné trouby Chefvolution přinášejí nejen skvělé výsledky vaření
a moderní design, ale díky aplikaci Wizard, můžete nyní vařit jako skutečný kuchař
a získat cenné tipy a rady. Trouba není přímo připojena přes Wifi nebo NFC jako ostatní
spotřebiče, ale aplikaci je možné používat jako chytrého rádce a pomocníka při vaření.
Zdravé recepty
Až 70 receptů na zdravé pokrmy doplněné o atraktivní fotografie.

Zdravé tipy a triky
Tento oddíl vám odhalí spoustu tajných a praktických tipů pro zdravé vaření a zkvalitnění každodenní přípravy jídla.

Příslušenství
Naučte se správně používat nádobí a příslušenství v mikrovlnné troubě, tak aby nedošlo k jejímu poškození.
Stáhněte si nyní aplikaci Wizard a můžete si vytvořit a uložit svůj vlastní program vaření.

Chefvolution se stará o vaření za vás díky novému auto menu, které obsahuje 32 receptů
pro přípravu masa, ryb, zeleniny, kynutého těsta, kaší a jogurtů.

Revoluční vaření

INVERTOR

Objevte nový způsob vaření v mikrovlných troubách díky Invertorové technologii. Ta řídí generování
tepla a rozptyluje ho rovnoměrně, narozdíl od standardního způsobu ohřevu. Výhodou takové inovace je lepší vaření, dokonalé zachování původní chutě, konzistence a struktury stejně jako nutričních
hodnot*. Chefvolution nejen rozmrazuje při optimální teplotě, ale navíc vaří o 25% rychleji s lepšími
a zdravějšími výsledky.
INVERTOROVÁ TECHNOLOGIE

Vynikající tichý chod
Přestože jsou mikrovlnné trouby Chefvolution výjimečně výkonné, Invertorová technologie také
dokáže snížit provozní hluk na minimum, takže máte pocit, že troubu ani neslyšíte. Navíc je možné
vypnout na přání i zvukovou signalizaci a tlačítka.
VYPNUTÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE A TICHÝ CHOD
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*Testy konané na Milánské Univerzitě Università Degli Studi di Milano,
Oddělení potravinářských a výživových věd
Testy potvrdily, že Invertorová technologie pomáhá ochránit složky potravin citlivé
na teplo jako jsou vitamíny, karotenoidy a mastné kyseliny. Zelenina se vaří rychleji,
je měkčí a ponechává si svoji zářivou barvu. Rozmrazování chleba je optimální
a zaručuje, že si zachová svoji měkkost.
Testy provedl Prof. Paolo Simonetti, Milánská Univerzita, Oddělení potravinářských
a výživových věd

Nejlepší energetická úspora
Chefvolution šetří energii díky efektivní distribuci tepla a rychlosti
vaření: vyšší výkon s nižším příkonem. Navíc díky Eco funkci se
LED displej automaticky vypíná a tím šetří energii.
ENERGETICKÁ ÚSPORA
ECO FUNKCE

Elegantní zpracování

LED

Černé tónované sklo, minimalistický design s hladkým povrchem
bez držadla a tlačítek, rychle reagující dotykové ovládání
a velmi užitečné vnitřní LED osvětlení, to vše jsou vlastnosti,
které činí mikrovlnné trouby Hoover jedinečnými.
LED OSVĚTLENÍ
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

MIKROVLNNÉ TROUBY

HMGI25TB
25L
capacity

1000 W

INVERTOR

Volně stojící mikrovlnná trouba s grilem
Kapacita (l): 25
Maximální výkon mikrovln (W): 900 • Maximální výkon gril (W): 1000
Průměr otočného talíře (mm): 270
Invertor – o 25% rychlejší vaření a tichý chod
Mikrovlnný ohřev samostatný, gril samostatný, mikrovlny + gril
6 úrovní výkonu • Automatické programy 8x4
Rozmrazování • Expresní vaření
Digitální displej • Digitální hodiny • Časovač 0 – 99 min
Dětská pojistka – zablokování tlačítek ovládání
1x grilovací mřížka
Provedení: Černé sklo
Rozměry v x š x h (mm): 281 x 387 x 487
Kód: 38000268
EAN: 8016361929104

MOC: 6490,-

Akční cena: 4990,-

HMG25TB
25L
capacity

1000 W

Volně stojící mikrovlnná trouba s grilem
Kapacita (l): 25
Maximální výkon mikrovln (W): 900 • Maximální výkon gril (W): 1000
Průměr otočného talíře (mm): 270
Mikrovlnný ohřev samostatný, gril samostatný, mikrovlny + gril
6 úrovní výkonu • Automatické programy 8x4
Rozmrazování • Expresní vaření
Dotykový digitální displej
Digitální hodiny
Časovač 0 – 99 min
Dětská pojistka – zablokování tlačítek ovládání
1x grilovací mřížka
Provedení: Černé sklo
Rozměry v x š x h (mm): 281 x 387 x 487
Kód: 38000267
EAN: 8016361929098

MOC: 4990,-

Akční cena: 3990,-

HMG 20 GDFWA
20L
capacity

1000 W

Mikrovlnná trouba vestavná/ volně stojící s grilem
Kapacita (l): 20
Maximální výkon mikrovln (W): 800 • Maximální výkon gril (W): 1000
Průměr otočného talíře (mm): 245
Mikrovlnný ohřev samostatný, gril samostatný, mikrovlny + gril
5 úrovní výkonu • 9 automatických programů
Rozmrazování • Expresní vaření
Tlačítkové ovládání • digitální displej
Digitální hodiny • Dětská pojistka – zablokování tlačítek ovládání
1x grilovací mřížka
Může být použita jako vestavná díky přídavnému rámečku nebo bez něj jako volně stojící
Provedení: Starobílé sklo
Rozměry v x š x h (mm): 390 x 593 x 350
Kód: 38900101
EAN: 8016361932432

MOC: 7990,82

MIKROVLNNÉ TROUBY

Akční cena: 5990,-

HMG 20 GDFC
20L
capacity

1000 W

Mikrovlnná trouba vestavná/ volně stojící s grilem
Kapacita (l): 20
Maximální výkon mikrovln (W): 800 • Maximální výkon gril (W): 1000
Průměr otočného talíře (mm): 245
Mikrovlnný ohřev samostatný, gril samostatný, mikrovlny + gril
5 úrovní výkonu • 9 automatických programů
Rozmrazování • Expresní vaření
Tlačítkové ovládání • digitální displej
Digitální hodiny • Dětská pojistka – zablokování tlačítek ovládání
1x grilovací mřížka
Může být použita jako vestavná díky přídavnému rámečku nebo bez něj jako volně stojící
Provedení: Antracitové sklo
Rozměry v x š x h (mm): 390 x 593 x 350
Kód: 38900102
EAN: 8016361932449

MOC: 7990,-

Akční cena: 5990,-

SERVIS
tel. 841 111 125
Autorizované servisní středisko Candy-Hoover: BMK Servis
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky.

Dotazy, poradenství, návody, komerční informace

tel. +420 257 530 418

Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
tel.: +420 257 530 418
+420 257 534 008
e-mail: office@candy-hoover.cz
www.hoover.cz
Facebook @HooverCZSK
Instagram @HooverCZSK
Youtube @HooverCZSK
www.hoover.cz | Facebook @HooverCZSK | Instagram: @HooverCZSK

Pozn: Ceny výrobků jsou včetně DPH a bez RP. Tiskové chyby vyhrazeny.

