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Přestaňte roztírat špinavou vodu
Klasický mop, ať už používá jakýkoliv systém, ve výsledku jen roztírá špinavější a špinavější vodu, 
kterou musíte neustále měnit. Vytírače mají ale oddělené nádržky a na rotující kartáč pouští konti
nuálně čistou vodu se saponátem. Současně nasávají špinavou vodu do oddělené nádržky. Na obrázku 
vyspělý multifunkční vysavač Bissell X7+, který umožňuje i klasické suché sání bez použití vody. 
Prodává se za 16 999 Kč.

Vážení čtenáři,
po roce se opět vracíme v  našich speciálech k  tématu 
úklidu, ale nejen toho. Péči o domácnost jsme ještě do
plnili v závěru přílohy kratším textem o trendech v osob
ní péči, kde se objevila v posledních letech spousta zají
mavých novinek od zastřihovačů, vysoušečů vlasů až po 
zubní kartáčky.

Přestože neprožíváme úplně jednoduché období 
a  i  prodeje domácích spotřebičů aktuálně spíše klesají, 
věříme, že si spousta z vás bude chtít nadále ulehčit jak 
údržbu domácnosti, tak péči o svou pleť či vlasy. Přiná
šíme proto podrobný rozbor toho, na co byste si měli dát 
pozor při výběru tyčových aku vysavačů, robotických vy
savačů a specializovaných čističů. U osobní péče jsme se 
zaměřili na technologicky či funkčně zajímavé novinky, 
které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

PROČ VYMĚNIT STARÝ VYSAVAČ  
ZA TYČOVÝ A ROBOTICKÝ MODEL?
Když přišly na trh první tyčové aku nebo robotické vysavače, postrádaly vysokou sací sílu, šlo o pouhý doplněk k běžnému síťově 
napájenému modelu. Za posledních více než deset let ale prošly obě jmenované skupiny pomocníků výraznou technologickou 
evolucí. Přestože robot stále neuklidí úplně vše, dokáže bez problému snížit frekvenci manuálního úklidu na úroveň jednoho 
vysávání měsíčně. Tyčové aku vysavače zase díky novým motorům a vylepšené cyklonové separaci nečistot nabízejí srovnatelný 
výkon s běžnými vysavači. Jsou vždy po ruce a poslouží i k rychlému řešení nějakého karambolu v kuchyni nebo obýváku.

Spousta lidí má vůči tyčovým aku vysavačům či robo
tům předsudky. Ať už tak nějak z  principu, protože 
„přeci síťově napájený vysavač je roky prověřenou jis
totou“, nebo si v koupili laciný a nepříliš funkční mo
del v době, kdy i ty drahé měly jako zcela nové typy 
produktů určité mouchy. Technologie pokročily a vý
robci zohlednili mnoho uživatelských zkušeností při 
vývoji nových modelů a řešení. Výsledkem je, že jak 
roboty, tak tyčové aku vysavače dnes dokážou v běž
né domácnosti zcela nahradit klasický síťově napájený 
model. Obzvlášť pokud si pořídíte oba nové typy, kte
ré se vzájemně skvěle doplňují.

Proti starým pořádkům
S tím, jak člověk stárne, má většinou automaticky od
por k „novotám“. U robotů a „tyčáků“ to lze rozhod
ně konstatovat, protože zatímco mladší ročníky kupu
jí primárně tuto úklidovou techniku, starší generace 

lpí na klasickém vysavači. Zvyk je želená košile. Pokud 
ji ale zvládnete zahodit a změníte i způsob, jakým pře
mýšlíte o údržbě pořádku ve své domácnosti, odmě
nou vám bude jednoznačně to, že touto činností bu
dete trávit méně času.

Tyčový vysavač pro pohodlný 
úklid auta
Dražší modely vysavačů mívají 
i větší množství dodávaného 
příslušenství včetně speciál
ních flexibilních hadic a hubic 
pro snadný úklid v autě. Už 
nemusíte instalovat prodlužova
cí kabel a tahat se s vysavačem 
z garáže. S bezkabelovým vysa
vačem uklidíte rychleji a snáze. 
Obrázek obsahuje příslušenství 
dodávané k vybraným vysava
čům Rowenta.

Editorial
Lubor Jarkovský 
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL
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Robot, ideálně model s laserovou navigací schopný 
opravdu dobré orientace v prostoru a přesného ma
pování bytu, výrazně sníží nutnost manuálně vysávat. 
O  80–90 % plochy běžné domácnosti se dokáže po
starat. Sací síla u těchto zařízení v posledních letech 
stoupla několikanásobně a  dražší vyspělejší roboty 
zvládnou  velmi dobře uklízet i na koberci.

V kombinaci se vždy připraveným tyčovým vysava
čem, který není potřeba k úklidu připravovat a odni
kud přinášet, protože ho máte v nabíječce na zdi nebo 
stojanu v  obýváku, v  kuchyni nebo na předsíni, jde 
o nejlepší řešení, jak klasické víkendové uklízení mini
malizovat či zcela eliminovat.

TYČOVÉ AKU VYSAVAČE
Sací síla, akumulátory a změna způsobu, jakým uklízíme
Tento typ vysavačů se nedokázal dlouhé roky zbavit 
pozice „doplňku“ k hlavním u síťově napájenému vysa
vači. Důvody byly zejména dva – nedostatečná výdrž 
baterie na jedno nabití a nedostatečná sací síla. Obě 
výzvy se podařilo výrobc ům poměrně úspěšně překo
nat, protože s vyspělým tyčovým vysavačem bez pro
blému uklidíte i 100 m². Samozřejmě ne s nastavením 
nejvyššího sacího výkonu, jak jste byli zvyklí u klasic
kých vysavačů, což sice bylo ze strany většiny uživate

INZERCE

Na výšce robotu záleží
Čím tenčí robot je, tím se 
zvyšuje pravděpodobnost, 
že dokáže vjet pod nábytek. 
Novinka značky Rowenta má 
výšku pouze 8 cm,  a přesto 
nabízí pokročilou laserovou 
navigaci. Robot se  totiž dokázal 
zbavit typického vystupujícího 
senzoru na svrchní straně. 
Hledejte ho pod označením 
XPlorer 130 RR9065WH. 
Brzy se dostane na trh a bude 
stát 12 499 Kč.
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lů standardem, ale to neznamená, že to mělo  smysl. 
Hlavně na tvrdých podlahách není nejvyšší stupeň 
sání vůbec potřeba a vysavač zbytečně spotřebovává 
moc elektřiny. Tyčové aku vysavače mají navíc motori
zovaný rotační kartáč, který byl u klasických vysavačů 
spíš raritou. Když už ho měly, byl poháněn jen systé
mem lopatek, tedy nasávaným vzduchem. Motorizo
vaná hubice výrazně zvyšuje sběr nečistot na všech 
typech povrchů. Nejlepší tyčové aku vysavače dispo
nují senzory rozeznávajícími povrchy, případně i sen
zory monitorujícími množství nečistot, takže je u nich 
nejlepší používat automatický režim sání, kde si sám 
vysavač upravuje sílu sání dle aktuální potřeby. Díky 
tomu využijete  energii z  akumulátoru opravdu efek
tivně, protože uklidíte na jedno nabití standardní byt.

Vysavače budoucnosti, 
které můžete mít už dnes
BRITSKÝ VYNÁLEZCE JAMES DYSON KOMPLETNĚ ZMĚNIL TRH VYSAVAČŮ, KDYŽ 
VE SVÉ GARÁŽI ZKONSTRUOVAL SVŮJ PRVNÍ PROTOTYP S CYKLONOVOU 
SEPARACÍ NEČISTOT. DNES JE Z TÉTO TECHNOLOGIE ROZŠÍŘENÝ STANDARD 
PO CELÉM SVĚTĚ, KTERÝ NÁS ZBAVIL POUŽÍVÁNÍ NÁKLADNÝCH 
A NEEKOLOGICKÝCH SÁČKŮ. NEJNOVĚJŠÍ VYSAVAČE ZNAČKY DYSON JDOU 
VŠAK JEŠTĚ DÁL, PROTOŽE VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ SE V DNES JIŽ 
VELEÚSPĚŠNÉ FIRMĚ NEZASTAVUJE. SOUČASNÉ TOP MODELY VÁM POMOHOU 
ODHALIT NA PODLAZE NEČISTOTY A DOKONCE VÁS INFORMUJÍ O TOM, CO 
VYSÁVÁTE.

Vysavače Dyson V15 Detect Absolute a Dyson V12 Detect Slim jsou absolutní 
technologickou špičkou na trhu. Najdete v nich vyspělý motor Dyson Hyperdymium, 
který dosahuje až těžko uvěřitelných 125 000 ot./min. a unikátní Piezo senzor 
schopný rozeznat druh nasávaných nečistot a jejich velikost. Současně jsou vybaveny 
iluminační podlahovou hubicí pro vysávání tvrdých podlah, kde speciálně navržené 
světlo odhalí vašemu zraku i ten nejjemnější prach, takže můžete uklízet efektivněji. 
V automatické režimu vysavače upravují sací výkon podle množství detekovaných 
nečistot. Model V15 Detect Absolute má dokonce senzory osazenou i hubici Digital 
Motorbar, která je určena hlavně pro vysávání koberců. U V12 Detect Slim je klasická 
hubice Motorbar bez senzoru. Obě jsou však součástí inovovaných verzí vysavačů 
a mají systém Anti-Tangle proti namotávání vlasů na rotační kartáč. Největší rozdíl 
je u obou modelů v jejich velikosti a hmotnosti. Model V12 Detect Slim váží pouze 
2,2 kg, zatímco větší a výkonnější V15 Detect Absolute 3 kg.

Extra výkonné
Oba vysavače nabízejí skutečně pozoruhodný výkon a můžete s nimi zcela nahradit 
tradiční ze sítě napájený model. Na jedno nabití vydrží v chodu až 60 minut, protože 
v automatickém režimu velmi chytře pracují s energií v akumulátoru. Samozřejmostí 
je bohaté příslušenství včetně držáku na zeď, kde dochází i k dobíjení vysavače. www.dyson.cz



Na trhu dnes najdete tyčové aku vysavače, které jsou 
schopné dosáhnout sací síly až 240 air wattů. Trochu 
nešťastné je, že neexistuje žádný jednotný systém, který 
by jednotlivé značky používaly. Některé uvádějí výkon 
motoru ve wattech (W), jiné zase sací sílu v kilopasca
lech (kPa). Nejobvyklejší jsou ale takzvané air watty 
(aW), které vysvětlujeme v boxu na následující stránce. 
Rekordní čísla vnímejte trochu marketingovou optikou, 
protože na nejvyšší stupeň sání většinou vysavač pou
žívat nebudete – výdrž baterie není v takovém případě 
delší než 10 minut. Tento režim se hodí na důkladné vy
sání koberce jednou za čas, ne pro běžný úklid.

Digitální bezkartáčový motor
Dříve rarita, s níž přišla jako první firma Dyson, dnes 
už celkem běžná věc u vyšších modelů. Digitálně říze
ný motor využívá energii z baterie efektivněji a je vý
razně spolehlivější.

Ohebná trubka a další chytré prvky
Před pár lety přišla značka Rowenta se zajímavým 
prvkem u svých tyčových vysavačů – nazvala ho Flex. 
Šlo o speciálně upravenou tyč vysavače, kterou bylo 
možné po stisku příslušenství tlačítka ohnout. Díky 
tomu se uživatel dostal snáze a dál pod nábytek, aniž 
by se sám musel tolik shýbat. Postupně tento prvek 
převzaly i další značky.

Typickým prvkem je u tyčových aku vysavačů také 
LED osvětlení v podlahové hubici, které vám pomůže 

odhalit nečistoty, a to i místech, kde je méně světla. 
Nejdále zatím dovedla tento prvek firma Dyson, která 
dlouho považovala klasické přisvícení za zbytečnost, 
a přišla s vlastním inovativním řešením v podobě hu
bice na tvrdé podlahy, která osvětluje nečistoty pod 
takovým úhlem, že vidíte pouhým okem dokonce ten 
nejjemnější prach.

Příslušenství
Jelikož má většina tyčových vysavačů moderní kon
cepci s  ruční jednotkou, k  níž je připojena trubka 
s  podlahovou hubicí, je jejich použití všestrannější 
než v případě tradičních modelů. Výrobci je označují 
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BEZKABELOVÝ HYBRIDNÍ ČISTIČ
NA TVRDÉ PODLAHY 3V1NA TVRDÉ PODLAHY 3V1

VYSÁVÁNÍ A SKUTEČNÉ 
FUNKČNÍ VYTÍRÁNÍ 

SOUČASNĚ
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Motor a cyklonový systém
Vizualizace firmy Dyson uka
zuje, co se skrývá uvnitř jejího 
vlajkového modelu V15 Detect. 
Všimněte si cylindrů, které 
tvoří multicyklonovou jednotku 
zajišťující mimořádně účinnou 
separaci nečistot. Vidět jsou 
i motor Hypderdymium vyvíjející 
až 125 tisíc otáček za minutu 
a výstupní filtr schopný zachytit 
99,99 % částic o velikosti od 
0,3 mikronu.

Flexibilní trubka
Přestože už dnes nabízí tyčové vysavače s ohebnou tyčí více značek, 
první s tímto vylepšením přišla Rowenta. Na obrázku nový ultralehký 
vysavač XForce Flex 9.60 RH2079 s celkovou hmotností jen 2,2 kg. 
Prodává se za 7499 Kč. Více informací nejen o tomto modelu najdete 
ve videu na našem youtube kanálu SELL Magazine Czech Republic.
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často jako v 2 v 1, protože slouží jako podlahový i ruč
ní vysavač zároveň. Dodávané příslušenství pak může 
ještě výrazně přispět k rychlosti a komfortu při úkli
du. V  nabídkách větších značek tak najdete v  rámci 
jedné modelové řady více variant lišících se dodáva
ným příslušenstvím. Za opravdu praktické považuje
me hubice s turbo kartáčem pro čištění potahů od zví
řecích chlupů a vlasů, dlouhé a fl exibilní štěrbinové 

hubice, s nimiž se snadno dostanete do úzkých pro
stor, například mezi sedačky v  autě, kloubové tyče 
nebo hubice, které lze ohnout a bez námahy vysát tře
ba vrchní strany skříní a velké prachové kartáče pro 
rychlé odstranění prachu ze stolů a  vrchních desek 
dalšího nábytku.

Mop berte s rezervou
Velkým tématem je u  tyčových vysavačů i  vytírání, 
které je nepochybně zajímavým doplňkem. Vysava
če jsou buď dodávány se speciální hubicí pro mok
rý úklid nebo s  kombinovanou hubicí, která mokrý 
úklid umožňuje.  Jde o řešení pro lehké setření pod
lahy. Kdo chce mechanizované řešení pro vytírání, 
musí si pořídit opravdový vytírač s  rotujícím kartá
čem a nasáváním špinavé vody nebo  čistič s rotující
mi mopy.

ROBOTICKÉ VYSAVAČE
Bez mapování prostoru je robot jako slepý
Přítomnost lidaru (laserového mapování) vnímáme 
jako jeden z  nejzásadnějších prvků u  nových robo
tů. Pokud robot lidar nemá, jeho schopnost skutečně 
mapovat prostor je buď omezená, nebo vůbec žádná. 

INZERCE
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Motorizovaný rotační kartáč
Elektricky poháněný kartáč zvyšuje zásadním způsobem efektivitu 
úklidu. Vysavač díky tomu nemusí vyvíjet tak vysokou sací sílu a spo
třebovávat zbytečně energii. Rotace kartáče si jí žádá výrazně méně. 
Vizuál značky Rowenta.

Air watty
Jedná se o jednotku indikující 
efektivitu vysavače. Jedná se 
o indikaci toho, kolik energie 
vysavač potřebuje, aby přenesl 
vzduch s nečistotami. Samotné 
watty jsou velmi zavádějící 
údaj, protože se týkají výkonu 
motoru. Účinnost sání a sběru 
nečistot ovšem závisí na dalších 
faktorech, jako je design hubice, 
utěsnění vysavače či design 
vzduchové cesty (čím přímější 
je, tím účinněji vysavač saje). 
Pro úklid tvrdých podlah stačí 
sací síla v desítkách air wattů. 
Na kobercích je potřeba vyšší. 
Skutečně hloubkové čištění 
koberců v případě cyklonových 
tyčových aku vysavačů nabízejí 
modely se sací silou od 150 air 
wattů výše.

Hlavní výhody multifunkčních 
vysavačů Bissell CrossWave
• Použití na všech typech povrchů 

od tvrdých podlah po koberce
• 2 samostatné nádoby na čistou 

a špinavou vodu
• Rotační kartáč zajišťující důkladné 

čištění
• U všech modelů funkce 

samočištění vysavače*
• Vlastní čisticí roztoky Bissell 

s vysokým účinkem

Bissell CrossWave
Unikátní podlahové čističe nahradí mop
Zapomeňte na klasické vytírání. Pokud chcete zbavit své tvrdé podlahy 
špíny rychleji a účinněji stejně jako osvěžit své koberce, vsaďte na jedinečný 
CrossWave. Úspěšná řada čističů americké fi rmy Bissell se letos rozrostla 
o zajímavé novinky.

Speciální mokré vysavače Bissell CrossWave rotujícím kartáčem, na který se 
z nádržky aplikuje čistá voda s čisticím prostředkem, zbaví vaše podlahy špíny. 
Jelikož je špinavá voda nasávána do separátní nádržky, je efektivita úklidu 
mimořádně vysoká. Navíc s použitím minimálního množství vody.

CrossWave C3 Select
Základní a současně cenově nejdostupnější model CrossWave používá klasické 
síťové napájení. Dodáván je se speciálem fi ltrem a kartáčem FreshStart, které jsou 
navrženy, aby eliminoval y zápach. Stejně tak dodávaný čisticí prostředek FreshStart.

CrossWave C6 Select a Cordless Pro
O stupeň výše stojí tyto modely. I ony používají systém FreshStart, přičemž varianta 
Pro se od varianty Select liší v množství dodávaného příslušenství – najdete u ní 
jeden náhradní kartáč FreshStart navíc. Obě jsou „bezkabelové“ a používají 36V 
Li-Ion akumulátor.

CrossWave X7+ Cordless Pet Pro
Nejvyšší model v nabídce se od ostatních liší, protože vedle mokrého úklidu nabízí 
i funkci suchého sání, a lze ho tedy používat jako standardní tyčový vysavač. 
Uživatel tak vlastně získává dva přístroje v jednom, aniž by musel přistoupit 
na kompromisy. V případě vytírání se nemusíte bát ani rozlitého mléka, džusu 
a podobně. Jelikož je přístroj velmi výkonný, cílí i na majitele domácích mazlíčků. 
Uklidí bahnité stopy na dlažbě stejně jako chuchvalce chlupů.

Více informací, ceny a možnost objednávek na: www.bissell.cz

*U aktuálního portfolia. Některé doprodávané modely touto funkcí nemusejí disponovat.
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Levný robot proto nemá pojem o prostoru, jeho hra
nicích a často ani o tom, že už vjel do další místnos
ti, pokud mu nepomůžete nějakými přídavnými ma
jáky apod.

Moderní robot s  laserovou navigací po jednom 
dvou úklidech přesně ví, kde vysává, což jeho „po
čítačovému mozku“ umožňuje celý úklid naplánovat 
a průběžně optimalizovat. Na jedno nabití akumuláto
ru zvládne tento robot pokrýt větší prostor a nevyne
chat omylem nějakou část místnosti, což se u „hlou
pých“ robotů děje běžně.

Nejlepší roboty pak vedle lidaru přidávají ještě ka
meru nebo obdobný typ senzoru, aby byly schopné 
rozeznávat předměty. Mohou tedy rozeznat dokonce 
psí výkaly nebo povalující se kabel. Jedná se primárně 
o vysavače v cenové kategorii nad 20 000 Kč.

Konektivita je u robotu nutnost
Spolu s  funkcí mapování se úzce pojí také konektivi
ta, protože ani jedna z těchto funkcí bez té druhé zce
la nerozvine svůj potenciál. Pouze robot, který vytvo
ří mapu, k níž máte následně přístup v aplikaci, vám 
umožní přesně řídit a plánovat úklid. U modelů s mo
pem můžete definovat, kde mají aktivovat mokrý úklid, 
nastavit zakázané zóny bez použití jakýchkoliv majáků, 
určit, zda se někde má vysávat s větší intenzitou a po
dobně. Nehledě na komfortní tvorbu rozvrhu a  plné 
automatizace úklidu. Třešničkou na dortu je potom 
u mnoha robotů podpora hlasových asistentů – byť češ
tina nadále u Alexy ani Google asistenta není podporo
vána. Na tom ale musí zapracovat Amazon a Google, 
nikoliv výrobci robotů.

Sací výkon
U  robotických vysavačů uvádějí výrobci v  nepsané 
shodě sací výkon v  pascalech, jde tedy o  údaj pod
tlaku, který robot vytvoří. Běžná sací síla se pohy
buje dnes mezi 3000 až 5000 Pa. Rekord drží robot 
Rowenta X-Plorer S95 s hodnotnou 12 000 Pa. Stejně 
jako v případě tyčových vysavačů se jedná o nejvyšší 
dosažený výsledek, ovšem v tomto režimu sání robot 
většinou nepracuje, protože pro úklid tvrdých podlah 
by to bylo zbytečné.

Mop – opravdu kvalitní vytírání nabízí jen hrstka robotů
Většina robotů je vybavena mopem, hadříkem, který 
se připevňuje suchým zipem na spodek. Do mopu je 
postupně vypouštěna voda a podlaha se vytírá s tím, 
jak robot jezdí místností. Nejde o žádné aktivní čiště
ní, nýbrž doplněk pro běžnou údržbu. Některé mode
ly robotů mohou mopem jemně chvět nebo vibrovat – 
ty už vykazují vyšší účinnost úklidu. Nejvyšší pak mají 
roboty s rotačními mopy, kde probíhá aktivní vytírání 
podlahy. Tyto vysavače pořídíte zhruba od 20 000 Kč. 
Specializuje se na ně zejména značka Ecovacs.

Základna s nasáváním prachu posouvá roboty o kus dál
Už před lety představily některé firmy roboty s dobí
jecí základnou, která z nich odsála prach. Robot tak 
mohl bez vašeho zásahu uklízet i několik týdnů, do
kud se samotná základna nečistotami nezaplnila. Trh 
ovšem funkci hned nepřijal, asi i kvůli tomu, že jí dis
ponovaly jen modely s cenami vysoko nad 30 tisíc ko
run. Postupně začala pronikat do nižších cenových 
pater a dovolíme si tvrdit, že se z  této výbavy stane 
postupně standard. Podobně tomu bylo i  v  případě 
konektivity.

MOKRÝ ÚKLID
Přestože v předchozím textu popsané roboty a tyčové 
vysavače nabízejí leckdy funkci mopu, zaschlé skvr
ny nebo rozlité mléko jsou pro ně příliš. Zde se hlásí 
o slovo vytírače s rotačními kartáči.

Čističe pevných podlah
Stačí stisknout tlačítko a voda se saponátem je apliko
vána na podlahu. Mechanický pohyb rotujících válců 
z mikrovláken odstraňuje špínu, která je spolu s vodou 
následně nasávána do separátní nádržky. I velký byt „vy
třete“ pomocí tohoto zařízení během chvilky a ušetříte 
spoustu času. Současně se spotřebuje mnohonásobně 
méně vody, což není ani tak důležité z ekonomického 
hlediska, jako spíš z pohledu uživatelského komfortu. 
Dojít vylít například litrovou nádržku je nepochybně 
méně náročné než zvedat a přenášet celý kbelík.

Speciální čističe na koberce a odstraňovače skvrn
Přímo pro čištění koberců existují zařízení určená vý
hradně k péči o koberce. Obsahují nádržku na čistou 
vodu a nádržku na špinavou vodu. Po zapnutí vypou
štějí vodu se saponátem do koberce, provádějí me
chanické čištění pomocí rotujících kartáčů a násled
ně špinavou vodou nasávají. Nádržky mají až v řádu 
jednotek litrů a bez výměny a vylévání vody zvládnou 
uklidit větších plochu.

Ještě specifičtější jsou mokré vysavače určené k vy
čištění potahů sedaček nebo koberců, ovšem nikoliv 
celých ploch. Cílí na zažrané skvrny včetně těch od 
krve, vína, hořčice a podobně. Díky velmi úzké specia
lizaci jsou v odstraňování skvrn mimořádně účinné.

Základna, která odsaje prach 
i vypere mopy
Na fotce můžete vidět vlajkovou 
loď značky Ecovacs, model 
Deebot X1 Omni, který používá 
nejen vyspělé mapování prosto
ru a dokonce rozeznává před
měty, ale jeho základna z něho 
odsává prach, doplňuje vodu pro 
vytírání a rotační mopy dokonce 
vypere a následně vysuší.

Vytírač i suchý vysavač v jednom
Americká firma Bissell je spe
cialistou na vytírače s rotačními 
kartáči a oddělenými nádržkami 
na čistou a špinavou vodu. Její 
současný top model  Cross Wave 
X7+ (3400N) nabízí jako 
jediný plnohodnotný mokrý úklid 
i funkci klasického suchého sání. 
To vše s jedním přístrojem. 
Prodává se za 16 999 Kč.

Koberce a čalounění bez skvrn
Firma Bissell vyvinula speciali
zovaný odstraňovač skvrn. Jak 
funguje a co vše dokáže vyčistit, 
se přesvědčte v našem videu. 
Majitelům domácích mazlíčků 
doporučujeme především model 
SpotClean Pet Pro 15585 
prodávaný za 7499 Kč.



Úklidová revoluce u značky Rowenta
Elektronický mop kombinovaný s vysavačem  
i nejtenčí robotický vysavač s laserovou navigací míří na trh
Rowenta uvádí na trh během podzimu celou plejádu novinek. Mezi nejzajímavější určitě řadíme první elektronický mop 
kombinovaný s vysavačem a nový robotický vysavač, který disponuje pokročilou laserovou navigací, ale má rekordně nízkou 
výšku 8 cm. A za pozornost stojí i první robot Rowenta s vysýpací stanicí, která z něho odsaje nečistoty.
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Hybridní čistič na tvrdé podlahy
Rowenta X-Combo Allergy+ 3 v 1 
GZ3039WO
Zcela nová kategorie úklidové techniky 
vzniká příchodem tohoto bezkabelového 
vysavače a elektronického mopu 
v jednom. Podlahová hubice obsahuje 
dva aktivní rotační mopy, které se 
kontinuálně navlhčují z integrované 
nádržky na vodu a díky technologii 
Rowenta AeroSpin důkladně odstraňují 
nečistoty. Při každém tahu také 
dochází k vysávání suchých nečistot. 
Samozřejmě lze používat obě funkce 
zvlášť – tedy jen vysávat nebo jen vytírat. 
Dodávány jsou tři druhy mopů pro různé 
druhy úklidu.

„X-Combo“ se přitom jako samostatný 
vysavač rozhodně neztratí – nabízí výkon 
až 215 W pro hloubkové sání. Stačí jen 
stisknout tlačítko Boost. Nečistoty míří 
do snadno vyjímatelné nádoby na prach.

Na jedno nabití vydrží přístroj v chodu 
až 60 minut (napájení motoru zajišťuje 
kvalitní 6článková 21,6V Li-Ion baterie). 
A údržba? Snadná a zcela hygienická, 
protože lze mopy vyměnit bez použití 
rukou.

Nejtenčí robotický vysavač 
s laserovou navigací na trhu
Rowenta X-Plorer S130 AI 
RR9077WH
Určitou nevýhodou vyspělých robotů 
s laserovou navigací byla jejich výška 
kvůli vyvýšenému senzoru na svrchní 
straně. Rowenta dokázala u svého 
nejnovějšího modelu přesunout laserový 
modul do samotného vysavače. X-Plorer 
S130 se tak chlubí rekordně nízkou 
výškou 8 cm. Dostane se díky tomu pod 
větší množství nábytku a zajistí ještě 
důkladnější úklid, aniž by se uživatel 
musel vzdát přesné navigace.

X-Plorer S130 využívá vedle laseru 
ještě kameru, takže uklízí opravdu 
systematicky a nenaráží neustále do 
nábytku. Veškerá data zpracovává umělá 
inteligence, s jejíž pomocí se dokáže 
robot dokonale přizpůsobit konkrétní 
domácnosti. Samozřejmostí je volitelná 
funkce vytírání.

Filtraci vzduchu má na starost vyspělý 
systém včetně filtru HEPA, který 
zachycuje 99,9 % nejjemnějších nečistot 
včetně alergenů. Robot je vybaven 
konektivitou a lze ho spojit s aplikací 
v chytrém telefonu pro zmapování bytu, 
řízení i plánování úklidu. Na jedno nabití 
vydrží robot v chodu až 120 minut, což 
stačí pro úklid až 120 m2. V případě, 
že se během úklidu vybije, vrátí se do 
základny a po nabití vysávání dokončí.

Robotický vysavač schopný uklízet 
až 60 dnů bez vysypávání
Rowenta X-Plorer S75s+
Tento model povyšuje automatický 
úklid domácnosti na novou úroveň 
díky dodávané dobíjecí základně, která 
slouží také k odsávání prachu z jeho 
nádoby na nečistoty. Během pouhých 
20 vteřin je všechna špína přenesena 
do sáčku v základně a robot může 
zcela autonomně uklízet domácnost 
po dobu až 60 dnů. Používané sáčky 
jsou standardního typu, jaký najdeme 
u běžných síťově napájených vysavačů 
Rowenta. Pořizovací náklady jsou proto 
velmi nízké.

Robot samotný patří mezi vysoce 
výkonné modely se sací silou až 
2 700 Pa, moderním motorem, 
elektronicky ovládaným mopem Smart 
Aqua a pokročilou laserovou navigací. 
I zde najdete konektivitu a propojení 
s aplikací.

www.rowenta.cz
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SPOTŘEBIČE PRO OSOBNÍ PÉČI UŽ NEJSOU 
JEN FÉNY, KULMY A EPILÁTORY. VÝROBCI 
PŘICHÁZEJÍ SE ZAJÍMAVÝMI NOVINKAMI
Segment spotřebičů pro osobní péči zažil v posledních zhruba deseti letech dynamický rozvoj. Tak trochu 
v tichosti, protože nejde o žádné inovace, které by se dostávaly do popředí zájmu běžných technických 
médií. Firmy začaly ve větší míře využívat digitální technologie i vstupovat do zcela nových kategorií 
produktů. Přinášíme přehled zajímavých výrobků z tradičních i méně tradičních oblastí.

Rowenta a její chytrá péče o pleť
Značka Rowenta uvedla koncem letošního léta na trh 
pětici produktů pro péči o pleť a  tělo, které se v na
bídce vcelku vymykají. Nemusíte si samozřejmě po
řídit všech pět, ale celkově se velmi dobře doplňují. 
Celá řada nese název My Beauty Routine. Konkrét
ně v ní najdete ultrazvukovou špachtli SkinSonic Pu
rifier LV8030F0 pro čištění pleti, která vám pomůže 
i v boji s černými tečkami. Dalším výrobkem je čisticí 
a masážní kartáček Reset & Boot Skin Duo LV8530F0, 
určený také k revitalizaci pleti jejím zahřátím a rych
lejším vstřebáním krémů či různých sér. Třetí pomoc
ník nese název Youth Facial Massager LV6020F0. Jak 
jeho anglický název napovídá, jedná se o masážní pří
stroj na obličej, jehož účelem je pleť vizuálně omla
dit a podpořit vstřebání přípravků na obličej. Zařízení 
Lift Contour Massager LV7030F0 tak je určeno k ma
sáži pleti, jejímu vyhlazení a potlačení příznaků stár
nutí. Dokonce je dodáváno se speciálním nástavcem 
pro masáž v  okolí očí. Řadu uzavírá Body Massager 

LY4000F0 cílený na masáž těla a částečnou elimina
ci celulitidy. Rowenta slibuje při pravidelném použí
vání spolu s přípravkem proti celulitidě její redukci až 
o 70 %.

Dyson a jeho inovativní revoluce
Britský Dyson byl ještě před pár lety spojován vý
hradně s vysavači a osoušeči rukou. Pak ale vstoupil 
v roce 2015 do světa čističek vzduchu a o rok později 
poměrně nečekaně do osobní péče. Mnoho lidí tehdy 
nechápalo, proč se Dyson zabývá něčím tak obyčej
ným, jako je vysoušeč vlasů. Firma ale se svým mo
delem Supersonic zcela změnila trh. Za prvé přinesla 
designově a konstrukčně se vymykající výrobek s ne
bývale propracovaným funkčním designem, zcela se 
vymykajícím tehdejším standardům. Za druhé posu
nula cenovou hranici v segmentu péče o krásu na úpl
ně novou úroveň. Zkuste se zeptat sami sebe, jak bys
te před deseti lety reagovali, kdyby vám někdo tehdy 
nabídl fén za víc než 10 tisíc korun. Bláznivé? Možná. 

Rowenta Lift Contour 
LV7030F0 Massager
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Dysonův zázrak se ale prodává v  obrovském množ
ství po celém světě a  během pandemie z  něho bylo 
na mnoh a trzích včetně našeho nedostatkové zboží. 

Dyson později přidal i speciální kulmofén Airwrap, 
který letos výrazně inovoval, a  žehličky na vlasy 
Corrale. Opět jde o  prémiové výrobky se spoustou 
inovativních technologií. Je jich pořízení není lacinou 
záležitostí. Jde o investici, která se vám dle ohlasů mi
lionů uživatelek po celém světě vrátí v  mimořádné, 
citlivé a precizní péči o vlasy.

Oral-B a jeho magnetická technologie pro čištění zubů
Značka elektrických zubních kartáčků uvedla už před 
časem na trh řadu iO, která používá zcela novou mag
netickou technologii, která kombinuje tradiční osci
lačněrotační pohyb hlavice s mikr ovibracemi. Aktu
álně uvedla fi rmy na trh svůj nejvybavenější model 
Series 10, který můžete nejen spojit s telefonem a vy
užít chytrých funkcí v  aplikaci včetně sledování, jak 
dobře si zuby čistíte, ale novinkou je dobíjecí základ

na, která vás světelnými diodami informuje, jakou 
část úst už jste vyčistili dostatečně a  jakou ještě ne. 
Nemusíte tak vůbec otevírat aplikaci v telefonu. Kartá
ček nabízí celkem 7 čisticích režimů, nechybí tlakový 
senzor a časovač. Dodáván je v provedeních Cosmic 
White a Cosmic Black.

BaByliss a jeho bezkabelová péče o vlasy
Francouzská značka BaByliss uvedla na vybraných tr
zích řadu pro péči o  vlasy, která má označení 9000 
a  zaujme svým bezkabelo vým proveden ím. Všechny 
výrobky, jako je kulma, horkovzdušná kulma nebo žeh
lička na vlasy mají integrovaný akumulátor. Nedosta
tečné výdrže se bát nemusíte. Například žehlička do
káže na jedno nabití pracovat až 30 minut a kulma 40 
minut. To je nepochybně dostatečná doba, kterou ve 
většině situací ani nevyužijete celou. Jelikož jde o nej
vyšší modely v nabídce značky BaByliss, samozřejmos
tí je kvalitní provedení s precizním nastavením teplo
ty. Uvedení  výrobků na český trh je aktuál ně v řešení.
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HYDRO-FUSION
HYDRATACE, HEBKOST A LESK.

Naše kolekce Hydro-Fusion se pyšní unikátní 
technologií Advanced Plasma, jejíž duální iontový 

systém podporuje přirozenou hydrataci vlasů 
a eliminuje jejich krepatění.
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PRODUKTOVÉ TIPY

Fén se srdcem závodního vozu
Vysoušeč vlasů BaByliss 6750DE VELOCE

Francouzská značka specializující se zejména na péči o vlasy už od 60. let přišla na trh s velmi zajímavým 
fénem, který se chlubí digitálním motorem MaxlifePRO, jehož vývoj probíhal ve spolupráci se společností 
Ferrari. Firma uvádí, že díky tomuto motoru dosahuje vysoušeč mimořádného výkonu a poradí si i s hustými 
vlasy. Chybět nemůže funkce ionizace zabraňující vysoušení vlasů a jejich krepatění. BaByliss přibaluje jako 
příslušenství difuzér a dva úzké koncentrátory. Za zmínku stojí keramické provedení fénu, délka přívodního 
kabelu 2,8 m a poskytovaná 5letá záruka na celý přístroj. Na samotný motor je záruka 10 let.
Doporučená cena: 3990 Kč

Opravdu lehký vysavač
Tyčový aku vysavač Rowenta X-Nano Essential RH1129WO

Vadí vám u tyčových vysavačů jejich hmotnost? Přeci jenom držíte v ruce jednotku s motorem i akumu
látorem, a i když se část hmotnosti přenáší do podlahové hubice, stále nemusí tyto vysavače vyhovovat 
všem. S řešením přišla letos na podzim značka Rowenta, jejíž dosud nejmenší a nejlehčí tyčový model 
váží pouhé 2 kg. Samotný ruční vysavač bez nasazené tyče s podlahovou hubicí váží dokonce pouhý 1 kg. 
Chytře navržený design šetří mnoho materiálu (a hmotnosti) například tím, že akumulátor slouží jako 
držadlo. Vysavač vydrží na jedno nabití až 40 minut, dobíjí se 3 hodiny a najdete u něj zajímavé příslušen
ství. Vedle štěrbinové hubice nebo hubice na čalounění to je podlahová hubice s motorizovaným kartá
čem. Praktická je i integrace 2 prachových kartáčů přímo na vysavač – jeden je na trubce, druhý na ruční 
části. Používat je lze jen odpojením podlahové hubice, respektive tyče. Součástí balení je držák na zeď.
Doporučená cena: 3999 Kč

Hygienická čistota bez použití chemie
Parní generátor Laustar IZZI Plus

Švýcarská firma Laurastar uvedla letos na trh svůj nejvýkonnější parní generátor, který hledá na trhu jen 
těžko konkurenci. Výrobek neslouží ale jen k péči o oděvy a jejich rychlému vyhlazení. Popravdě je u něho skoro 
důležitější funkce dezinfekce povrchů a předmětů. Účinnost této novinky proti virům, bakteriím a plísním je 
mimořádných 99,999 %. Proti roztočům 100 %. Dezinfikovat můžete například matrace, dětské hračky, boty, 
ale například i umyvadlo nebo záchod. V koupelně lze páru s teplotou přes 150 °C využít také k čištění povrchů 
bez použití jakýchkoliv chemických přípravků.
Doporučená cena: 13 990 Kč

Péče o vlasy, která tu ještě nebyla
Multistyler Dyson Airwrap Complete

Dámy, zpozorněte. Britský inovátor Dyson uvedl na trh inovovanou verzi svého multistyleru Airwrap, 
který je nyní dodáván v elegantní kombinaci stříbrné a měděné barvy. Tento unikátní kulmofén je dodáván 
s několika nástavci a kartáči pro tvorbu různých účesů. Většina jich byla pro novou verzi přístroje vylep
šena a upravena. Můžete tak ještě snáze a rychleji vlasy vysoušet, uhlazovat, zvětšit u nich objem a sa
mozřejmě vytvářet i vlny nebo lokny. Hlavní devízou přístroje je využití takzvaného Coanda efektu, který 
popisujeme v článku na předchozí dvoustraně. Dyson klade velký důraz na to, aby nedošlo k poškození 
vlasů, takže teplota proudícího vzduchu je měřena 40× za vteřinu a nikdy nepřekročí 150 °C. Na výběr 
jsou dvě verze Airwrapu – pro standardní nebo dlouhé vlasy. Pokud si nejste jistí tak vysokou investicí, 
doporučujeme zajít přístroj vyzkoušet do popup obchodů Dyson v obchodních centrech Metropole Zličín 
nebo Nový Smíchov.
Doporučená cena: 14 990 Kč
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Pokud se bavíme pouze o výkonu, tak na trhu už jsou produkty, kte
ré dokážou plnohodnotně nahradit svým výkonem klasické podlahové 
vysavače. Značka Rowenta jich má v portfoliu hned několik. Důležité 
je si uvědomit, jak chci svůj nový vysavač používat v konkrétní 
domácnosti. Pokud mám dvoupatrový dům o rozloze 300 m² a chci 
ho uklidit na jeden zátah, tak na to akumulátorový vysavač bez dvou 
až tří náhradních baterií opravdu stačit nebude. Pokud ale stejnou 
domácnost budu uklízet neplánovaně – každý den nebo obden po 
místnostech, které to zrovna potřebují, tak to pak bohatě postačí 
silnější aku vysavač. Dnes se reálná výdrž u aku vysavačů pohybuje 
kolem 30 až 40 minut. A to i v případě, že ho používám s nasaze
nou podlahovou hubicí a občas využiji i jeho maximální výkon, na
příklad na kobercích. A to na neplánovaný pravidelný úklid, myslím, 
bohatě stačí. Tyčové aku vysavače mají jinou konstrukci hubice než 
klasické podlahové vysavače. Využívají elektrický rotační kartáč, kte
rý efektivně napomáhá sběru prachu a nečistot z podlahy, a tudíž 
není potřeba pokaždé využívat maximálního výkonu. Můžete nechat 
nastavení výkonu na automatickém režimu.

Značka Dyson oznámila ukončení vývoje klasických ze sítě napájených 
vysavačů už před několika lety, a to právě z toho důvodu, že její modely 
dosáhly takové technické úrovně, že jsou schopné zcela nahradit 
tradiční typ vysavače. Obrovskou výhodou je u nich jejich všestrannost, 
okamžitá připravenost k úklidu a spousta promyšleného příslušenství, 
se kterým uklidíte i hůře přístupná místa včetně třeba záclonových 
konzolí. Dyson investoval nemalé prostředky do vývoje těchto vysava
čů, které jsou aktuálně špičkou na trhu. Ostatně právě fi rma Dyson 
jako první představila takzvanou cyklonovou separaci nečistot a první 
opravdu funkční bezsáčkové řešení pro vysavače. Připočítejme aktuální 
novinky u vyšších modelů v podobě automatické regulace síly sání 
podle množství nasávaných  nečistot, u kterých dokonce vysavače 
provádí analýzu díky speciálnímu Piezo senzoru. Na displeji uživatel 
vidí, jak velké částice vysává a v jakém množství. Mít doma nadále 
klasický vysavač již považuji za přežitek.

ANKETA Na trhu s domácí úklidovou technikou se výrazně prosazují akumulátorové modely. 
Nabízejí podle vás dostatečný výkon, aby nahradila ty síťově napájené? V čem jsou vaše řešení unikátní?

MARTIN KASARDA
Brand Manager Rowenta CE
Groupe SEB

ADAM BURKUŠ
Brand Manager Dyson
Solight Holding
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VYSOKÝ SACÍ VÝKON
A KOMPAKTNÍ ROZMĚRY
Pro perfektní úklid celé domácnosti
od podlahy po strop.
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