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Všude tam, kde potřebujete
spolehlivý a všestranný kávovar

X8

Požitek z kávy – čerstvě namletá, nikoli z kapsle
 Centrální kombinovaná výpust a pomůcka pro umístění šálku
pro dokonalý požitek z kávy pouhým stiskem tlačítka
 Uzamykatelné provedení zásobníku na zrnkovou kávu a nádržky
na vodu pro ochranu před vnějšími vlivy
 Čelně situovaná, velká tlačítka pro intuitivní samoobsluhu

Ideální oblasti použití:
samoobslužné zóny, velké
kanceláře, kantýny, catering

www.jura.com

JURA – If you love coffee

Doporučený maximální denní
výkon: 80 šálků

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
držíte v ruce další číslo našeho časopisu, a přestože nejde o žádné rekordně obsáhlé vydání,
považujeme ho v redakci z hlediska postupu prací a příprav jako jedno z nejsložitějších.
Proč? Jednoduše proto, že v něm najdete opravdu obsáhlou reportáž z veletrhu EuroCucina, na který jsme vyrazili na pozvání společnosti Candy Hoover, a museli jsme posbírat
veškeré informace a pořídit všechny fotky v rekordně krátkém čase. Do harmonogramu
cesty neustále zasahovaly nekonečné milánské zácpy s popojížděním doslova a do písmene krokem. A přesně uprostřed našeho pobytu v Itálii a v polovině grafického zpracovávání materiálů si náš dlouholetý grafik zlomil natřikrát ruku. Jak termín veletrhu, tak
nečekaný zásah vyšší moci společně způsobily zpoždění ve vydání aktuálního čísla, za
což se vám omlouvám. Jde jen o pár dnů, ale přesto jsme nechtěli vydat dubnové číslo až
na úplném konci tohoto měsíce…
Problémy s vydáním ani zdlouhavé přesuny v Miláně nám nicméně nezkazily tento
příjemný výlet, na který společnost Candy Hoover pozvala především své vybrané obchodní partnery. Tato akce nebyla samozřejmě první svého druhu, jíž jsem se já osobně
účastnil, ale patřila určitě mezi ty nejpříjemnější. Značnou roli v tom asi hraje i fakt, že
české zastoupení Candy tvoří dokonale sehraný tým a celá italská firma funguje jako rodinný byznys, nepodléhající přílišné korporátní sešněrovanosti a chladnosti. Vidět to bylo dokonce na večírku, který firma pořádala pro své obchodní partnery z celé Evropy. Přestože šlo o akci pro několik set lidí, nesla
se celá v uvolněném duchu. Po krátké prezentaci následovala zábava ve
stylu amerického putovního parku s trenažérem jízdy na býkovi, autíčky, měřením síly úderu palicí, kartářkami i cukrovou vatou. Nechyběl
ani takzvaný „smile box“, digitální fotoskříňka, která pořizuje zábavné
fotky, posílá je na mail i tiskne. A právě jednu takovou fotku si s částí
naší výpravy neváhal udělat ani sám Beppe Fumagalli, šéf celé skupiny Candy Hoover, který na požadavek s úsměvem kývl. Myslím,
že nic není větším důkazem toho, že se z této firmy hřejivý rodinný
duch v žádném případě nevytratil. A také toho, že byznys není
jen o prostých číslech, tabulkách, reportech a forcastech, nýbrž
o lidech, a tak pro jednou dokládáme, že jak za naším časopisem,
tak nejnovějšími spotřebiči Candy Hoover i jejich prodejem stojí
normální lidé.
Příjemné čtení přeje

Lubor Jarkovský
šéfredaktor

Čistička vzduchu
Rohnson R-9600 Pure Air

Síla sedminásobné filtrace pro zdravý
a čistý vzduch ve vaší domácnosti
Odstraňuje polétavý prach, formaldehyd a jiné toxické látky. Efektivně likviduje
bakterie, mikroby, roztoče, pyly, alergeny a jiné škodlivé látky, které nás obklopují.

CADR 320 m³/h Vyčistí každý kout
CADR
320m³/h

PM2.5
99.9 %

TVOC
93.5 %

Clean Air Delivery Rate.
Vyčistí až 320 m³ vzduchu za hodinu.

Particulate Matter.
Odstraní až 99,9 %
polétavého prachu.

Total Volatile Organic Compounds.
Vyčistí až 93,5 % těkavých organických látek.

Likviduje viry a pachové
organické látky.

Sedm stupňů filtrace
Pohlcuje formaldehyd, benzen, čpavek
a jiné toxické látky.

Katalytický filtr

Ultrafialové záření

Odstraňuje jemný polétavý
prach, roztoče a mikroby.

Antibakteriální filtr

Hliníkový filtr

Formaldehydový filtr

HEPA filtr

Aniontové čištění

Zachytí prach, vlasy
a jiné hrubé nečistoty.

Účinně odstraní
formaldehyd, který
se nachází v nábytku, TV,
kobercích, apod.

Eliminuje výskyt
prachu, alergenů
a bakterií.

Zvyšuje kvalitu
vzduchu a má
pozitivní vliv
na celkové zdraví.

Typové označení filtrů (které lze objednat):
R-9600F1 (kovový filtr) – výměna zhruba 1x za dva roky.
R-9600F2 (oboustranný filtr - fotokatalyzátorový a formaldehydový) – výměna zhruba 1x za rok.
R-9600F3 (oboustranný filtr - antibakteriální a HEPA) – výměna zhruba 1x za rok.
R-9600UV (UV lampa) – výměna zhruba 1x za dva až tři roky.

1

Hliníkový filtr

Zachycuje větší prachové částice – vlasy,
chlupy zvířecí srsti, pyl a jiné hrubé nečistoty,
které znečišťují ovzduší. Filtr je omyvatelný.

2

Katalytický filtr (fotokatalyzátorový)

Funguje jako účinný katalyzátor, který při pokojové
teplotě rozkládá formaldehyd, benzen, čpavek
a jiné toxické látky. Ty nás běžně obklopují v každé
domácnosti. Uvolňují se například z nábytku,
koberců, závěsů, ložního prádla apod. Zároveň
likviduje bakterie a viry, aniž by docházelo
k sekundárnímu znečištění.

Formaldehydový filtr
Obsahuje netoxické nanokrystaly a v součinnosti
s katalytickým filtrem rozkládá i ty nejmenší částice
toxických látek. Filtr je vyroben z materiálů
té nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Testy tohoto
filtru ukázaly vynikající výsledky.
90 % formaldehydu bylo odstraněno během
1 hodiny v místnosti o velikosti 30 m³.
Tento filtr je navíc schopen regenerace.
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Antibakteriální filtr

Je vyroben z velmi husté, bavlněné netkané
textilie (import USA). Tento 5 mikronový filtr
má mnoho vlastností. Likviduje bakterie,
pohlcuje vlhkost a tím zabraňuje vzniku
plísní. Taktéž zachycuje i ty nejjemnější prachové
částice a mikroorganismy, čímž zajištuje
výstup čistého vzduchu.
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HEPA filtr

Je vyroben z mikrovlákna (netkané textilie) metodou
melt-blown. Je schopen zachytit částice o průměru
větším než 20 nanometrů, což jsou například plísně,
bakterie, viry, alergeny a pevné prachové částice
s úspěšností až 99,9 %. HEPA filtr je zkratka
pro „High Efficiency Particulate Air filter“,
což znamená vysoce efektivní filtr vzduchových částic
a původně byl vyvinut pro americkou NASA.
Běžně se využívá i ve zdravotnictví a farmacii.
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UV lampa

Ultrafialové záření o vlnové délce 365 nm rozbíjí vazby DNA všech
bakterií, čímž dochází k dokonalé sterilizaci vzduchu.
Zároveň slouží k pročištění vzduchu, přičemž eliminuje cigaretový
kouř a zápach plísní v místnosti. Tuto funkci lze zapnout
nebo vypnout.

7

Ionizace

Uvolňováním záporně nabitých kyslíkových iontů se výrazně zvyšuje kvalita ovzduší.
Další výhodou použití této funkce je eliminace kladně nabitých částic – prachu,
bakterií, virů, kouře apod. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.

Dotykový panel + Dálkové ovládání

ON/OFF

SLEEP

SPEED
TIMER

AUTO

UNLOCK

LOCK

IONIZER

UV

Ventilátor – 3 úrovně nastavení rychlosti.

Automatický režim – inteligentní senzor měří
kvalitu vzduchu a sám zvolí optimální
nastavení.
Funkce spánku – je ideální pro klidový režim,
provozní hlučnost se sníží na pouhých
29 dB a vypne podsvícení panelu.
UV lampa – produkuje ultrafialové záření
o vlnové délce 365 nm. Tuto funkci lze
zapnout nebo vypnout.
IONIZÉR – produkuje až 20 mil. iontů/cm³.
Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.
Časovač – umožňuje nastavení
automatického vypnutí přístroje.
Dětský zámek – uzamkne dotykový
ovládací panel.

Vynikající kvalita vzduchu

Střední úroveň znečištění

Vysoká úroveň znečištění

Mřížka pro výstup vzduchu
Mřížka je konstruovaná pro optimální výstup
vzduchu s bezpečnostními prvky,
které zamezí vniknutí cizích předmětů.
28 vertikálních a 10 horizontálních lamel zajišťuje
bezpečnost i pro děti.

Inteligentní
a velmi citlivý
senzor rozpozná
míru znečištění

Panel zobrazuje úroveň znečištění polétavého prachu
(PM 2,5) v reálném čase pomocí třech různých
barev na displeji.

650 mm
Specifikace
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

Model:

R-9600

Napětí/kmitočet

220 V/50 Hz

CADR:

320 m³/h

Hlučnost:

29/38/48 dB

Ionizér:

20 mil. iontů/cm³

Hmotnost:

8 kg

PM 2,5:

99,90 %

Bezpečnost:

dětský zámek,
bezpečnostní spínač

UV lampa:

365 nm

Vhodné pro místnosti:

20 – 60 m²

Příkon:

80 W

Rozměry:

360 x195 x 650 mm

Dovozce: ELECTRA TRADE, s.r.o., Holečkova 440/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov, www.pureair.cz, info@pureair.cz
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Unikátní akce pro vaše zákazníky

NOVÁ SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
KÁVOVÝCH SEMÍNEK

S DE'LONGHI!
Společnost De'Longhi si pro kávové nadšence připravila pokračování úspěšné podzimní kampaně – Vypěstujte
si vlastní espresso. V letošním roce je pro zákazníky připravena speciální sběratelská kolekce kávových
semínek. Každý sáček obsahuje tzv. výběrovou kávu, která je na světe nejvíce ceněná a pochází pouze
z jedné specifické oblasti. Zákazníci budou mít možnost si doma vypěstovat konkrétní odrůdu kávovníku
z oblasti Kuby, Brazílie, Rwandy či Ugandy.

Ideální je začít pěstovat všechny 4 druhy
a sdílet své postřehy na sociálních sítích.
Jelikož stále více lidí se zajímá o to, co ze
svého šálku skutečně pije, není na škodu
propojit edukaci o kávě a lidskou hravost.
Každý, kdo nasbírá všechny 4 druhy, se
může zapojit do soutěže o voucher v hodnotě 50 000 Kč na výrobky De'Longhi.
Od začátku května až do konce roku se
bude každých 14 dní losovat jeden výherce. Aby to však nebylo až tak jednoduché,
každý sáček má svůj unikátní kód, který
nesmí být použitý dvakrát. Zákazníci tedy
opravdu musí přijít do vaší prodejny a vyzvednout si jednotlivé sáčky.

kem překvapivě tělnatá káva. Bohatá a jemná káva s intenzivním aroma
a s vůní medu a kakaa.

Uganda Rwenzori
Ruwenzori (nebo podle místních zvyklostí Rwenzori) je pohoří známé jako
„Měsíční hory“. Leží na západní hranici
Ugandy a přesahuje výšku 5000 m.
Vysoká poloha, úrodné půdy a vydatné dešťové srážky pohoří Rwenzori
vytvářejí vynikající podmínky pro růst
dobré kávy Arabica. V uvedené oblasti

sídlí kmen Bakonzo, jehož příslušníci jsou
historickými pěstiteli kávy Ruwenzori,
svou kávu sklízejí ručně a pečlivě vybírají
zralé třešně. V šálku se projeví plná hrst
borůvek a černého rybízu, smíchaných
s hořkou a sladkou chutí hořké čokolády.

Rwanda Ishema
Women’s Cooperative
Tato káva roste v oblasti Ngoma ve
východní části Rwandy, která se rozkládá na úrodných kopcích, ideálních
pro pěstování kávy, a je zpracovávána

A která semínka jsme vybrali my?

Cuba Serrano
Cuba Serrano je káva Grand Cru, pěstovaná v nadmořské výšce přibližně
1000 m, v pohoří Sierra Maestra na
východě ostrova. Půda bohatá na měď,
mangan a chromit vytváří ideální podmínky pro vývoj zelené kávy s jedinečným aromatickým profilem na světě.
Díky vlhkosti a bohaté půdě je výsled-
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v Ishemě na severu země. Ženské družstvo Ishema a jeho sídlo pro zpracování
kávy založila Joy Tusheba; organizace
se zabývá zaměstnáváním žen z místní
komunity, které díky Joyině vizi a energii mohou významně přispět ke zlepšení
života svých rodin v bezpečném prostředí. Tato káva nabízí velmi čisté aroma
s vyváženou kyselostí, jemně vláčné tělo
a prodlouženou dochuť.

Brazílie Bela Manhã
Jednodruhová káva Bela Manhã roste
v regionech Sorocaba a Norte Pioneiro
v Brazílii. Pěstuje se v nadmořských výškách 800 až 900 metrů, sklízí se výhradně ručně a je zpracovávána metodou
Pulped Natural. Jedná se o proces, který
kombinuje přirozené sušení, kdy se kávová zrna suší ještě uvnitř plodu, a metody
Washed, při níž jsou ještě před sušením
odstraněny všechny měkké části plodu.
Tento proces dodává zrnům vysoce ceněnou kyselost a sladkost. Výsledkem je
káva lahodné a kulaté chuti, které nabízí
ovocné vůně s tóny karamelu a mandlí,
někdy také čokolády.

Na webových stránkách www.tajemstvikavovaru.cz se lidé dozví proč je
káva z našich kávovarů chuťově jedinečná, naleznou zde registrační formulář
a pravidla soutěže na nákup výrobků
De'Longhi v hodnotě 50 000 Kč. Jelikož
si rostlinky občas dávají s klíčením načas, mohou si zákazníci na naší stránce
vypěstovat svůj kávovník online, rychle
a se zaručeným výsledkem.
Nezapomeňte si říct o svá kávová semínka, jejich distribuce začne jejich distribuce začne již na konci dubna.
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NOVINKY

Vybrané spotřebiče LG nově podporují
jak Google Assistanta, tak Amazon Alexu
Hlasoví asistenti jsou považováni za budoucnost v přístupu k počítačům, telefonům, tabletům i celým domácnostem. V angličtině a dalších světových jazycích už fungují velmi dobře a jejich vývoj pokračuje. Korejská značka si je toho vědoma, a tak ohlásila podporu hned
dvou nejvýznamnějších platforem pro hlasové řízení techniky – Google
Assistant a Amazon Alexa. Oba systémy jsou podporovány v jejích nejnovějších domácích spotřebičích s technologií ThingQ. Jelikož ani jeden ze jmenovaných hlasových asistentů nepodporuje češtinu, zůstává
u nás tento způsob přístupu nejen k domácím spotřebičům okrajovou
záležitostí.

Ondřej Slanina pokračuje
ve spolupráci se značkou
Tefal
Známý televizní kuchař z dua Kluci v akci,
který je současně spolumajitelem restaurace Château St. Havel v pražské Krči, se dohodl na bližší spolupráci se značkou Tefal.
Oznámení není velkým překvapením,
protože už loni pořádal Groupe SEB svou
velkolepou prezentační akci pro novináře
právě ve Slaninově luxusní restauraci i za
účasti samotné kuchařské hvězdy.

Electrolux spojuje síly s Innit, smart platformou pro organizaci jídelníčku a vaření
Konektivita je tématem číslo jedna v oblasti domácích spotřebičů. Některé značky ji už nabízejí delší dobu a další se rychle přidávají. Mezi takové patří Electrolux, který aktuálně v Česku uvedl na trh pod značkou AEG svou první smart pračku a sušičku
(viz prezentační článek firmy na straně 11). Na globální úrovni pak firma v polovině dubna oznámila důležité partnerství pro
rozvoj jejích chytrých spotřebičů z kategorie varné techniky. Partnerství s platformou Innit, která nabízí poměrně komplexní
aplikaci pro kompletní správu stravování, nákupu jídla a vaření, poskytne majitelům spotřebičů Electrolux vybavených konektivitou přístup k nepřebernému množství informací a nových funkcí. Po registraci výrobku v aplikaci Innit získají uživatelé
na míru šitá doporučení jak podle svých chuťových preferencí či stravovacích omezení, tak podle funkcí daného spotřebiče.
Aplikace dokonce zorganizuje celý proces vaření několika chodů tak, aby byly hotové najednou. Přímo z aplikace Innit se budou
odesílat instrukce do trouby a uživatel bude moci i manuálně upravovat čas či teplotu. Nebude tedy nutné přepínat do samostatné aplikace Electroluxu. Právě potřeba používat s většinou chytrých a propojených spotřebičů speciální aplikaci od daného
výrobce je nadále jedním z největších omezení této techniky. Electrolux se tedy rozhodně vydal správným směrem.
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FLEXIBILITA, ÚČINNOST A BOHATÁ VÝBAVA,
TO JE NOVÁ ŘADA CYKLONOVÝCH VYSAVAČŮ
DIRT DEVIL INFINITY AC
STÁLE VÍCE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SI UVĚDOMUJE VÝHODY BEZSÁČKOVÝCH CYKLONOVÝCH
VYSAVAČŮ – PŘEDEVŠÍM JEJICH ÚČINNOST, SNADNOU ÚDRŽBU A ODPADAJÍCÍ NÁKLADY
NA SÁČKY. NOVÁ ŘADA Z DÍLNY AMERICKÉ ZNAČKY DIRT DEVIL NAVÍC POUŽÍVÁ ÚČINNĚJŠÍ
MULTICYKLONOVOU TECHNOLOGII PRO SEPARACI NEČISTOT, VYZNAČUJE SE KOMPAKTNÍMI
ROZMĚRY A NEBÝVALOU VŠESTRANNOSTÍ DÍKY DODÁVANÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ VČETNĚ
SPECIÁLNÍ FLEXI HADICE V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO MODELU.
Představte si vysavač s účinným sběrem nečistot a maximálně účinnou filtrací těch nejjemnějších částic pomocí
filtru HEPA. Současně je ovšem tento
vysavač malých rozměrů, snadno se
s ním manipuluje a nevyžaduje žádné
dodatečné náklady jako běžné sáčkové
modely. Kromě toho se vyznačuje vysokou účinností AACA nejen díky použití
moderní multicyklonové technologie.
K vyprázdnění nádoby na prach stačí
stisknout jediné tlačítko a hygienicky
se zbavit veškeré nashromážděné špíny.
A kromě toho můžete s tímto modelem
vysávat ve výškách a v jiných těžko přístupných místech, aniž by bylo nutné
jeho tělo zvedat nebo dokonce držet
v ruce. Nejde o pouhou představu, nýbrž nový model od značky Dirt Devil v
přicházející řadě Infinity AC.

Infinity AC se představují
Nová řada vysavačů je na českém trhu
zastoupena 2 modely – základním
s označením DD5110-0 a vybaveněj-

Vysavače Dirt Devil Infinity AC
používají k separaci nečistot účinnou
multicyklonovou technologii.

K hygienickému vysypání
nečistot s nádoby na prach
stačí stisknout jedno tlačítko.
ším DD5110-1, který obsahuje bohatší
příslušenství včetně zmíněné flexibilní
hadice.
Oba vysavače dosahují vysoké a především stabilní sací síly bez ohledu na
zaplněnost nádoby. Účinnost separace
nečistot z proudu vzduchu je zvýšena
nasazením multicyklonové technologie
– vysavače používají několik menších
cyklon namísto jedné velké. Novinky
nesou na energetickém štítku označení
AACA, jak už bylo řečeno, takže jsou primárně určeny do domácností s pevnými
podlahami. Jejich akční rádius je 8,5 m
a u obou se kromě univerzální přepínací
hubice nachází ještě parketová hubice

a příslušenství typu 3 v 1 (štěrbinovka,
kartáček a hubice na čalounění).

Čtyřmetrová flexi hadice
Zákazníkům byste měli určitě doporučit primárně pořízení vyššího modelu
DD5110-1, u něhož je velmi praktická
dodávaná flexibilní hadice prodlužující
akční rádius až na 11 m. Rázem se lze
snadno dostat do výšek bez zbytečného zvedání vysavače. Kromě této hadice
je součástí příslušenství tohoto modelu
ještě mini turbo kartáč určený hlavně
k rychlému odstraňování zvířecích chlupů z potahů. Pomůže ale i s úklidem vlasů a dalších nečistot na potazích apod.

dirtdevil.basys.cz
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Značka Wpro zařadila do nabídky novou
filtrační sadu pro chladničky
Sada PurifAir od značky Wpro, patřící do portfolia společnosti
Whirlpool, je určena do starších nebo méně vybavených chladniček bez
integrovaných vzduchových filtrů. PurifAir slouží k odstraňování pachů
šířících se chladicím prostorem, stejně jako bakterií, které mají často vliv
na snížení doby trvanlivosti jídla. Sada je vhodná do jakéhokoliv typu
chladničky, stačí ji jen přicvaknout k polici a po 6 měsících vyměnit.
Wpro informuje, že přítomné aktivní uhlí redukuje nepříjemné pachy
v průměru až o 70 %.

Češi mění své nákupní
zvyklosti díky hospodářskému růstu,
informuje GfK
V průběhu dubna informovala společnost GfK o pokračování pozitivního vývoje v českém maloobchodu,
který podle nejnovějších dat roste
nejrychleji za 10 let. Důvodem je
nebývalý výkon naší ekonomiky a ve
spojení s ním i změna chování Čechů v obchodech. GfK uvádí, že se
průběžně zvyšuje počet lidí, kteří
přestali dávat přednost nejlevnějšímu
zboží a místo toho volí raději kvalitu
za cenu vyšší investice. Nadále platí
dynamický růst e-commerce v kategorii nepotravinářského zboží, kde
se GfK nebojí o Česku mluvit jako
o velmoci v oblasti online retailu.
Ladislav Csengeri, GfK consumer
panel director CZ & SK, v tiskové
zprávě říká: „Tuzemští zákazníci jsou
optimističtější, a tím pádem se nebojí
více utrácet. S tím samozřejmě souvisí
i spotřebitelská důvěra, která dosahuje
historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou aktuálně vyšší, než je
průměr Evropské unie, a dokonce i Německa.“ A Tomáš Drtina, managing
director GfK CZ & SK, doplnil, že
prodeje technického zboží přes internet vzrostly v Evropě za posledních
5 let z 15,2 % (rok 2012) na 23,1 %
(rok 2017). Česko ovšem evropský
průměr výrazně překonává, protože
u nás loni proběhlo na internetu více
než 43 % prodejů technického zboží
koncovým zákazníkům. V této kategorii jsme tedy jasnou evropskou
jedničkou. Na druhém místě zůstávají Nizozemci s 35 %, dále Slováci se
34 %, Britové s 33 % a Němci s 29 %.
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Rohnson uvedl na trh množství novinek včetně
multifunkčního odšťavňovače
Značka Rohnson zařadila do své nabídky v posledních měsících několik desítek
nových produktů v různých kategoriích. Mezi ty nejzajímavější patří určitě multifunkční odšťavňovač R-436, na jehož základnu lze připevnit také dodávaný mixér
nebo mlýnek. Uživatel se tak už nemusí rozhodovat, zda pořídí mixér pro přípravu
smoothie, které obsahuje veškerou dužinu, nebo odšťavňovač pro zisk čisté šťávy.
Další novinkou je sendvičovač R-2683 s 3 páry výměnných desek. Kromě klasického plátu pro přípravu zapečených toustů najdou uživatelé v balení ještě vroubkovaný plát pro grilování a speciální plát pro výrobu domácích vaflí.
Pro milovníky dobrého italského espresa má Rohnson nově v portfoliu kompaktní pákový kávovar R-977 s čerpadlem italské výroby. Kávovar pracuje s tlakem
15 barů, má integrovanou nádobu na vodu o objemu 1,2 l a dvojitý filtr pro vytvoření husté cremy na kávě.
Z novinek naši pozornost upoutal také kuchyňský robot R-586 s příkonem
700 W, 6 rychlostmi (+ pulzním chodem), planetárním systémem míchání a nerezovou mísou o objemu 4,1 l. Robot je dodáván s hnětacím hákem, šlehací a míchací
metlou. Nechybí ani kryt proti rozstřiku surovin.

AEG má smart pračku
a sušičku. Uvedla také nové
vrchovky s parní technologií
Značka AEG vstoupila i na českém trhu do věku chytrých spotřebičů
s konektivitou a uvedla na trh modely, které lze nejen ovládat pomocí
nové aplikace MY AEG, ale také monitorovat či nechat poradit se
správnou péčí o různé látky. Další zajímavou novinkou pro vaše
obchody jsou nové vrchem plněné pračky řady 7000 s technologií
ProSteam®.
Smart pračka a sušička

Připojení domácích spotřebičů do domácí wi-fi sítě je všudypřítomným trendem,
který sleduje i prémiová značka AEG. Její
aplikace MY AEG ovšem není o pouhém
ovládání spotřebičů prostřednictvím
chytrých telefonů nebo tabletů. Aplikace pomůže uživateli s výběrem toho
nejvhodnějšího pracího a sušicího cyklu podle typu prádla, jeho barvy a míry
znečištění. Formou notifikace upozorní
na ukončení programu, a když dáte vlhké
prádlo do sušičky, stačí jen potvrdit jeho
vložení v aplikaci, která doporučí dle pracího programu a dalších parametrů nejvhodnější sušicí cyklus. Aplikace pomůže
i s odstraňováním odolných skvrn – nejen
doporučením programu, ale také kroky,

www.aeg.cz

které by měl uživatel učinit před zahájením samotného praní. Celkem najdete
v aplikaci 48 různých programů pro vyprání až 48 druhů prádla a 40 typů skvrn.
Díky intuitivnosti a automatizaci jejich
volby pomocí již zmíněné volby typu tkaniny, barvy a znečištění odpadá klasický
problém, kdy uživatel používá při praní
primárně jen jeden dva programy. Zatím
aplikace funguje pouze v rámci domácí
sítě, ale od podzimu bude použitelná také
po internetu mimo domov.
Kompatibilní je aktuálně s modelem
pračky AEG L9FEA69S a sušičky AEG
T8DEA68S. Pračka pracuje v energetické třídě A+++ – 65 % a používá množství
pokročilých technologií, jako například
SoftWater, která změkčuje a čistí vodu

ještě před tím, než se dostane do bubnu.
Prací prostředky pak pracují efektivněji
i při nízkých teplotách a zajišťují účinnost
praní odpovídající cyklu s teplotou 60 °C
již při 30 °C. Barvy si zachovají svoji sytost a intenzitu i po mnoha praních. Užitečná je i parní technologie ProSteam®
či přesná množstevní automatika ProSense®, která upraví čas praní do 1 minuty
od zahájení programu. Sušička spadá do
nejúspornější energetické třídy A+++
a díky technologii AbsoluteCare ® nabízí patentované programy přizpůsobené
všem materiálům včetně funkčního oblečení, hedvábí nebo vlny. Precizní senzory
technologie SensiDry® monitorují sušení
a nevystavují oblečení zbytečně vysokým
teplotám. Pohyb bubnu se vždy přizpůsobuje materiálům, a zabraňuje tak jejich
srážení a změně tvaru.
Není proto divu, že i tyto nové modely označuje AEG jako takzvané „strážce
oblečení“. Podrobné informace o jednotlivých technologiích naleznete na www.
strazciobleceni.cz.

Vrchem plněné
pračky s funkcí páry

Největšími devízami nových praček řady
7000 jsou mimořádný design a technologie ProSteam ® – parní fází lze dokončit
standardní prací cykly, což viditelně snižuje pomačkání prádla a nutnost žehlení.
Samostatně pak pára slouží k osvěžení
prádla a narovnání jeho vláken.
Vybrané modely, konkrétně AEG
LTX7C373C a AEG LTX7E273C, se
pyšní bezkartáčovým motorem ÖKOInvertor, díky němuž jsou úspornější, tišší
a spolehlivější (na motor je doživotní záruka). Zmíněné pračky pracují v energetické třídě A+++ – 20 % a najdete u nich
i technologii ProSense®, která přizpůsobí programy dle množství vloženého
prádla. Funkce SoftPlus zase zajišťuje,
aby aviváž pronikla do všech částí tkanin.
Zmínit ještě musíme praktický program
Eco TimeSave – ten je jednak úsporný
a jednak časově nenáročný.
Všechny výrobky jsou již v prodeji
a můžete je pro své obchody objednávat
u českého zastoupení značky AEG.
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EuroCucina 2018
Konektivita proniká do
nižších cenových sfér,
asistované vaření se stává
standardem
Jedním z ústředních témat pro všechny výrobce
domácích spotřebičů je konektivita – spotřebiče
se spojují spolu vzájemně, s chytrými telefony
nebo dokonce s centrálním řízením chytré
domácnosti. Cílem je nabídnout uživateli
maximální kontrolu nad jejich chodem,
a to i v době, kdy není doma.
Salone del Mobile je každoroční milánskou událostí, na níž se ve dvouletých cyklech objevují také kuchyně a domácí spotřebiče v rámci části
nazvané EuroCucina. Na pozvání společnosti Candy Hoover jsme na
veletrh vyrazili, abychom odhalili, kam směřuje vývoj kuchyní. Ať už
po stránce designu celkově, nebo technologií, kam řadíme především
domácí spotřebiče.

Chytrý, chytřejší, nejchytřejší

Konektivitu si mnozí spojují s ovládáním domácí techniky na dálku,
protože se tato funkce na různých akcích snadno prezentuje. Tento
prvek je však spíše okrajový, protože nádobí do myčky musíte stejně
vložit, podobně jako jídlo do trouby nebo prádlo do pračky. Mnohem
důležitější je kontrola spotřebičů, diagnostika, možnost vytváření
a ukládání vlastních programů z pohodlí křesla, vyšší stupeň automatizace díky rozličným integrovaným senzorům a možnost využít
doplňkové služby, kupříkladu nechat automaticky objednávat detergent, pokud v integrovaném zásobníku s kapacitou na několik litrů
začne docházet. Podobné služby zůstávají v našich končinách zatím
hudbou budoucnosti, nicméně prohlížet si recepty včetně videonávodů
a nechat vhodné nastavení odeslat z telefonu přímo do trouby jde už
dnes. Některé značky, jako Candy nebo Siemens, nabízejí tyto systémy několik let. Další se postupně přidávají, například Electrolux nebo
Whirlpool.
Náš celkový dojem z veletrhu EuroCucina, pokud jde o spotřebiče, je ten, že koncepty a vizionářské prototypy výrobků viděné během
posledních let postupně míří do sériové výroby. Dříve prémiové prvky, jako barevné displeje, dotyková ovládání, již zmíněná konektivita,
pronikají do stále nižších cenových sfér. Například Ján Živný, nový
šéf divizí spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a IT společnosti
Samsung, nás přímo na veletrhu během krátkého setkání informoval,
že nově uváděné spotřebiče této značky budou všechny disponovat
konektivitou. Na to budou muset reagovat další konkurenti a během
několika málo let budeme na trhu jen těžko hledat velký domácí spotřebič bez připojení k síti a chytrých senzorů.
12 • Sell • Duben 2018
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Beko a Grundig

Dvě značky patřící koncernu Arçelik přivezly do Milána spoustu novinek. V části
věnované Beku nás zaujaly nové vestavné trouby, které začnou postupně nabíhat
i na český trh. Zástupci fi rmy nás informovali, že jako první přijdou nejvyšší modely. Některé budou kombinované s funkcí páry – nikoliv však s pouhým připařováním, ale s plnohodnotným parním generátorem.

Už na veletrhu IFA jsme si všimli
u Beka první myčky na trhu s automatickým dávkovačem detergentu.
Novinka se dostane také do nabídky
českého zastoupení. Výhodou tohoto
systému je kromě zvýšení uživatelského komfortu také přesnější dávkování mycího prostředku na základě velikosti náplně myčky a stupně
zašpinění nádobí.

U německé značky Grundig se schyluje k sériové výrobě systému chytré
kuchyně VUX, která se skládá ze
spousty smart prvků a stojí na propojení všech spotřebičů. Základní
kámen ale tvoří digestoř s integrovanou projekční technikou a senzory.
Na pracovní plochu promítá ovládací
prvky – stačí na ně jen ťuknout a například odeslat myčce pokyn, aby začala mýt.

K uvedení se chystají u Grundigu
také nové indukční desky FlexiSmart
s flexibilními zónami, z nichž dvě
jsou vybaveny infrasenzory. Ty slouží k přesnému rozpoznání teploty
– naměřené hodnoty používá deska
jak k pomoci s vhodným nastavením
dle integrovaných receptů a postupů
(smažení, rozpouštění, vaření, udržování v teplotě), tak k přesnému
udržování zvolené teploty.

Beko se v Evropě začíná angažovat
stále viditelněji také v kategorii malých domácích spotřebičů. Soustředí
se například na kuchyňské pomocníky včetně mixéru, který zpracovává
suroviny ve vakuu. Ovocné koktejly a další dobroty nepodléhají díky
tomu oxidaci a lze je připravovat i několik hodin dopředu.

Z nových výrobků, které můžete už
nyní od Grundigu zakoupit, zařazujeme například tuto čtyřdveřovou chladničku, v níž naleznete místo jedné ze
dvou mrazicích částí vinotéku. Novinku vybavenou ionizátorem proti šíření
bakterií a zápachu či systémem oddělených chladicích okruhů hledejte pod
označením GWN 21210 X.
Sell • Duben 2018 • 13
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Bosch a Siemens

Pro německého výrobce BSH není EuroCucina hlavní prezentační akcí, tou zůstává nadále veletrh IFA pořádaný každoročně v září v Berlíně. Největší novinky si nepochybně
šetří na něj. Přesto si na nás v Miláně udělali čas generální
ředitel českého a slovenského zastoupení firmy Per Funch
a Jiří Müller, Head of Kitchen Retail. V Miláně nás upozornili na nové modely vestavných trub Siemens řad iQ300
a iQ500. Najdete v nich až 30 automatických receptů,
funkci coolStart umožňující rychle připravit mražené jídlo
a ovládací prvky lightControl s podsvícenými knoflíky. Vybrané modely jsou pyrolytické.

U značky Bosch zůstávají jedním z velkých témat již loni
představené kombinované chladničky Vario Style s výměnnými čelními panely. Uživatel jich může několik zakoupit
a dle nálady si během pár vteřin měnit barevné provedení
lednic, a to bez montážních pomůcek.

Candy a Hoover

Jednu z největších inovací ukázala na
veletrhu značka Hoover, a to novou
troubu KeepHeat s technologií Exever. Trouba neslouží pouze k pečení,
ale také k přípravě jídla při nízkých
teplotách a disponuje dokonce funkcí
uchovávání jídla v teple po dlouhou
dobu. Celý systém byl vyvinut ve
spolupráci s vědci z parmské univerzity a jídlo by si díky němu mělo
udržet své chuťové vlastnosti i vůni.
Systém je tak pokročilý, že lze uvařit
jídlo o víkendu a konzumovat ho až
v průběhu týdne. Vedle této chystané
trouby přijdou v novém designu také
další vestavné spotřebiče včetně parní
trouby s funkcí sous-vide, vakuovačka a šokový zmrazovač.
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U značky Candy jsme viděli zajímavé
novinky také – například kompaktní
parní troubu kombinovanou s mikrovlnkou, což není rozhodně běžná
koncepce. Většinou jde o dva různé
spotřebiče. Nebo první a na trhu jedinou úzkou vestavnou sušičku, která
navazuje na již uvedené volně stojící
sušičky typu „slim“, tedy se zmenšenou hloubkou. Candy s nimi sklízí na
trhu nebývalé prodejní úspěchy. Není
divu. Zatím nemá v této kategorii
konkurenci.

Hoover také představil novou generaci myček nazvanou AXI, která jako
první na trhu dokáže umýt a usušit
plnou náplň (16 sad) za neuvěřitelných 39 minut. Doposud byla rekordní 1 hodina. Všimněte si také LED
světla v pravé části vnitřního prostoru. To neslouží jen k osvětlení, protože obsahuje kameru, která snímá celý
prostor. Myčka na základě snímaného obrazu rozezná, jaké nádobí jste
do ní vložili, a podle toho nabídne
optimální program. Samozřejmě nechybí ani senzory čistoty vody, které
jsou dnes v myčkách téměř standardem. Uživatel každopádně jen vloží
nádobí a myčku zapne, aniž by musel
volit jakýkoliv program. Pokud by ho
chtěl vybrat manuálně, může také.
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Chystanou novinkou značky Candy jsou
i nové trouby řady Elite s dotykovým
ovládáním. Zatím šlo o prototypy, které nebylo možno ani otevřít. Cílem bylo
ukázat jejich design s masivním kovovým madlem. Dostupné budou ve standardním (vlevo) i extra velkém objemu
(vpravo).
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Na fotografii zástupci Candy Hoover s obchodními partnery, zleva doprava: Petr Tocháček
(Tauer Elektro), Martin Dvorský (Onlineshop.cz), Iva Kohoutová (INTERIERY4U),
Vojtěch Čáp (Kika), Mária Janikov (Alza), Jiří Rada (Candy Hoover), Josef Pos
(Candy Hoover), Alena Počárovská (Candy Hoover), Martina Křižáková (Candy
Hoover), Milan Tauer (Tauer Elektro), Jaroslav Hrubý (Alza), Tereza Vrběcká (Alza),
Nermín Ugljanin (Eelektro Solid), Martin Černý (Elektro Solid), Milan Vacovský
(Onlineshop.cz), Václav Malý (Onlineshop.cz), Julius Szabó (Candy Hoover).

Electrolux

Švédská firma působící na českém trhu se značkami AEG,
Electrolux a Zanussi ukázala v Miláně novou řadu indukčních desek SenseCookPro s funkcí pro nastavení správné
teploty v hrnci a dosažení lepších výsledků. Dále představila
nové modely myček s vylepšeným interiérem a až o 50 % lepšími výsledky mytí (na fotce). Na místě byl k vidění koncept
kuchyně budoucnosti, jejíž součástí je například trouba detekující přítomnost uživatele – automaticky se rozsvítí a ukáže
ovládací prvky. Zajímavý byl též parní čistič prkýnka a nožů
či extra tichý odsavač s bylinkovou zahrádkou umístěnou na
své svrchní části.

Elica

Italský specialista na odsavače par, který je mimochodem
vyrábí také pro spoustu dalších značek, nás na EuroCucině
zaujal svým řešením varné desky s odsavačem kompletně
integrovanými do pracovní desky. Jedná se o bezzónovou
indukci, takže lze používat celý prostor vymezený do šířky
ovládacím proužkem s podsvícenými dotykovými plochami.
Je tedy jedno, kam pánev postavíte.

Fisher & Paykel
Vyznat se ve všech řadách parních trub Electrolux bývá
i pro profesionála z oboru nelehký úkol, natož pak pro laika.
Možná i proto vystavil ve své expozici tento výrobce jednotlivé zástupce řad PlusSteam, CombiSteam, CombiSteam
Deluxe, CombiSteam Pro a CombiSteam Pro Smart.

Pro většinu českých zákazníků zcela neznámá značka pochází z Nového Zélandu a zaměřuje se na nejvyšší cenový
segment domácích spotřebičů. Poměrně nedávno ji získal
čínský gigant Haier, který s ní má globální plány a začíná
ji postupně prezentovat i v Evropě. Loni se poprvé odhalila
na veletrhu IFA a nyní byla přítomna také v Miláně. Fisher
& Paykel vyrábí mnoho nestandardně řešených spotřebičů,
jako například tyto podstavné šuplíkové chladničky.
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16

REPORTÁŽ • VELETRH EUROCUCINA 2018

Gaggenau

Luxusní německá značka patří sice společnosti BSH, ale je
natolik odlišná, že ji zařazujeme separátně. Gaggenau cílí
na ty nejnáročnější zákazníky, spotřebiče jsou vyráběny
z ušlechtilých materiálů a nadále u ní dominuje v mnoha oblastech poctivá řemeslná práce. Na EuroCucině nešlo v prezentaci této značky ani tak o jednotlivé spotřebiče, jako spíš
o to ukázat, jak její výrobky fungují v konkrétní domácnosti.
Na místě tak vznikla replika skutečné existující domácnosti,
již si mohli návštěvníci celou prohlédnout.

Indesit, KitchenAid a Whirlpool

Americký výrobce Whirlpool vlastní spoustu značek – před
pár lety koupil dokonce italského konkurenta Indesit a už od
roku 1986 vlastní prémiovou značku KitchenAid. Na veletrhu jsme si blíže prohlédli v části značky Whirlpool spotřebiče nastupující řady W Collection včetně této trouby s barevným displejem, dotykovým ovládáním a teplotní sondou,
která pomůže s přípravou mnoha pokrmů, nejen s masem.
Upoutaly nás i vestavné kombinované chladničky Space 400
s šířkou 69 cm a vnitřním objemem 400 l, který řeší největší
nedostatek všech standardních chladniček na trhu v podobě
nedostatečného úložného prostoru. Nikdo jiný zatím vestavné chlazení v tomto rozměru na trh nedodává. Na fotce
vidíte prémiové provedení se stříbrným interiérem – v této
verzi u nás Space 400 zatím neseženete.

Liebherr

Jelikož je stejně jako například BSH společnost Liebherr
z Německa, prezentuje své novinky primárně na veletrhu
IFA v Berlíně. Na EuroCucině nás každopádně zaujala obrovská vestavná kombinace chladničky a mrazničky nazvaná
Monolith. V závislosti na zvoleném typu chladicí a mrazicí
části (jde o samostatné spotřebiče) se mění i celkový objem
vnitřního prostoru. Vystavená verze měla celkem 751 l. Nechybí 3 šuplíky nulové zóny, konektivita a další prémiové
funkce.

U značky Indesit byl kladen důraz na nové vestavné spotřebiče řady
Aria, které jsou už u nás
v prodeji. A KitchenAid?
Prémiová americká značka u nás oficiálně působí
jen s malými domácími
spotřebiči. Velké můžete
vidět v Praze v jediném
originálním obchodě této
značky. Mezi představenými novinkami na EuroCucině nechyběly u KitchenAidu například parní trouby s barevnými
displeji (na fotce).

Miele

Největší množství lidí se shlukovalo kolem nové trouby Dialog, která kombinuje tradiční
ohřev s emitací elektromagnetických vln (nikoliv mikrovln),
jež výrazně urychlují přípravu
jídla. Spolu se senzory dokáže
tato technologie připravovat
různé pokrmy najednou a dokončit je ve stejný okamžik.
Trouba byla představena již
loni na veletrhu IFA a měla by
se objevit v průběhu letošního roku v nabídce v Německu
a Rakousku za uctyhodných
7 990 eur.
16 • Sell • Duben 2018
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NOVY

Další specializovaný výrobce odsavačů par letos slaví 110
let od založení. Jedním ze současných trendů, které sleduje
i značka NOVY, jsou stropní odsavače. Představují opravdu
nenápadné a tiché řešení odtahu par. Na obrázku je 110 cm
dlouhý a 61 cm široký model Cloud White s LED pásy pro
osvícení celé pracovní plochy.
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Samsung

Zástupci korejského výrobce nás přímo na veletrhu informovali, že
se definitivně schyluje
k uvedení vestavných
spotřebičů Samsung na
český trh. Už nyní jsou
u nás dostupné například vestavné chladničky
Samsung – v této kategorii mají Korejci vedle německého Liebherru jako
jediní v nabídce modely
s nejpokročilejší technologií chlazení s oddělenými chladicími okruhy.
Tento systém má zásadní
vliv na prodloužení čerstvosti potravin.

Mezi novinkami, kterých bychom se měli v Česku výhledově dočkat a byly vystaveny na EuroCucině, jsou myčky
s technologií WaterWall, zajišťující vykrytí celého mycího
prostoru včetně rohů. Dále pak trouby Dual Cook Flex
s možností rozdělení vnitřního prostoru na 2 samostatné
trouby s různým nastavením teploty. Velkou výhodou u nich
je možnost otevřít pouze horní polovinu dvířek a zamezit
tak unikání tepla ze spodní části, kde se připravuje jiný pokrm nevyžadující podlévání apod.

Na veletrhu jsme potkali i zástupce společnosti Samsung
včetně Jána Živného, Michala Kollára a Josefa Bláhy spolu s Reném
Cíglerem (úplně vpravo), majitelem kuchyňského studia Schmidt.

Na EuroCucině jsme si
prohlédli a vyzkoušeli
i nejnovější verzi chladničky Family Hub, která klade ještě větší důraz na propojení všech
elektronických zařízení
a jednotlivých členů
domácnosti. Disponuje také programem pro
organizaci skladovaného jídla a integrovanou
kamerou, díky níž se
můžete přes mobil podívat, co v lednici chybí, například z obchodu
během nákupu.

Smeg

Italský výrobce, kterého
stále vlastní rodina jeho
zakladatele, spojil své síly
s legendárními módními
návrháři a vznikla ručně
malovaná řada Dolce & Gabbana, která obsahuje nejen
spotřebiče na fotografii, ale
také kávovary, kuchyňské
roboty či varné konvice.
Ceny spotřebičů jsou ovšem závratné – například
chladnička FAB28 stojí
standardně cca 36 000 Kč,
ve verzi Dolce & Gabbana
cca 870 000 Kč.
Sell • Duben 2018 • 17

18

REPORTÁŽ • VELETRH EUROCUCINA 2018

EuroCucina 2018
Kuchyňský design
na EuroCucině se nese
na vlně maximální
jednoduchosti a čistoty
Už před dvěma lety byl na slavném milánském veletrhu
patrný návrat primárních materiálů, dominance jednolitosti
a snaha o stírání hranice mezi kuchyní a obývacím pokojem
do té míry, že obě části mají nábytek ve stejném designu.
Letošní ročník nastolené trendy potvrdil a dále rozvinul.
Design, který se v Česku hned tak neobjeví
EuroCucina je nepochybně nejvýznamnějším kuchyňským veletrhem v Evropě,
i když na ní samozřejmě dominují hlavně
domácí italští vystavovatelé, popřípadě velké značky kuchyní. Čeští výrobci nastolené západní trendy sledovat příliš nemohou
nebo s až velkým zpožděním, protože se
na EuroCucině jednak objevují primárně
velmi drahé koncepce kuchyní, pro které
u nás není dostatečně silný trh, a jednak
nemohou čeští výrobci tak často měnit výrobu, protože by se jim to nevyplatilo.
EuroCucina nám letos ukázala zajímavé novinky v podobě jednolitých ostrůvků, v nichž je například dřez nebo
dokonce varná deska přímo součástí celé
linky. I šuplíky a skříňky mají vnější části
vyrobeny ze stejného materiálu. Integrace
jde dokonce tak daleko, že zásuvky jsou
instalovány ve formě otočných bloků přímo v pracovní desce. Pokud jsou uzavřené, je svrchní část v jedné rovině s deskou
a má i stejný povrch. Po stisknutí se blok
otočí a vy máte k dispozici zásuvky pro
kuchyňské pomocníky.
A dřezy? Ať už jsou ze stejného materiálu jako pracovní deska, nebo klasicky
z nerezu, granitu či keramiky, přicházejí
s novými prvky, jako jsou „sloty“ pro prkýnka a další náčiní včetně nožů. Většinou slouží tyto otvory nejen k uchovávání,
ale také mytí těchto základních nástrojů.
Kuchyně díky předchozímu zmíněnému působí velmi čistě a v některých případech až sterilně, to když v nich ustoupí
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dřevo a kámen nerezové oceli, z níž je
vyroben celý ostrůvek. Výrobci se také zaměřili na ještě důslednější skrývání spotřebičů bez ohledu na to, zda jde o vestavné nebo volně stojící modely. Instalovány
jsou v nábytkovém bloku za zásuvnými
dveřmi. Nebo s dvířky, která se otevírají
a následně je lze do stěny vsunout a skrýt,
což dává uživateli možnost mít kuchyň na
očích nebo ji v podstatě schovat.
Dalším výrazným trendem je příchod
mini kuchyňských koutů pro extra malé
byty nebo kanceláře. Při současných cenách bytů, cenovém vývoji a snaze developerů nabízet menší bytové jednotky,
je prezentace podobných řešení logická.
V podobném duchu se nesou i modulární
kuchyně.
Výstava také oplývá okázalými, z pohledu západního člověka trestuhodně
kýčovitými kuchyněmi, cílícími na východoevropské národy, jejichž bohatí
zástupci dávají svůj sociální statut často
viditelně najevo. Například i replikami
„zámeckého“ interiéru, rustikálním pojetím prostor atd.

Připravte se,
s očekávanou
W Collection
přichází
inteligentní
vaření

Napjatě očekávaná řada vestavných
spotřebičů značky Whirlpool se
začíná postupně představovat.
Novinky zpřístupní pokročilé, inovativní
a moderní technologie širšímu okruhu
náročnějších zákazníků, kteří vybírají
vybavení nové kuchyně v prémiové
kategorii. Současně tyto spotřebiče
deklarují díky svému mimořádnému
provedení oddanost značky Whirlpool
posouvat hranice a přinášet užitečná
vylepšení pro každodenní život.

W Collection reprezentují zejména nové vestavné trouby,
mikrovlnky a varné desky. Později řadu doplní ještě designově
sladěné odsavače. Světla reflektorů ovšem nyní dopadají
primárně na chytrými funkcemi vybavené trouby a varné desky,
které se pyšní u vyšších modelů konektivitou, technologií 6. smysl,
barevnými displeji v českém jazyce, intuitivním dotykovým
ovládáním a zpracováním.

Vestavné trouby W Collection
Nové trouby s jednoduchým čistým designem se díky kompletně
dotykovému ovládání snadno udržují krásné a čisté. Jejich
povrch stačí jen otřít. Na první pohled upoutají plnobarevnými
displeji s dotykovými senzory pro maximální přesnost
a komfortnost, které jsou potřeba, obzvlášť když má uživatel při
vaření ruce od těsta apod. MySmartDisplay, jak se tyto ovládací
prvky nazývají, jsou jasné, dobře čitelné a zobrazují dokonce
náhledy připravovaných jídel včetně receptů a postupu typu
„krok za krokem“. Logika ovládání je stejná, na jakou jsou uživatelé
zvyklí ze svých chytrých telefonů a tabletů, tudíž zvládnou
trouby ovládat bez zdlouhavého pročítání návodů a studování
postupů, jak tomu bylo dřív. Vše je snadné, logické a přehledné.
Příprava pokrmů, na něž si lidé dosud netroufali, je s troubami
W Collection proto hračkou.
O samotné pečení se stará soubor mnoha chytrých senzorů
tvořících dohromady nejpokročilejší verzi technologie 6. smysl.
K dispozici je více než 100 pečicích variant rozdělených podle
různých kategorií, například zdravá jídla, pokrmy na party, etnická
jídla, vegetariánská a další. Stačí jen vybrat kategorii, zvolit jeden
z pokrmů a trouba už se sama nastaví, aby bylo jídlo doslova
perfektní. A pozor, vybrané modely budou vybaveny i teplotní
sondou MultisenseProbe, která měří teplotu ve 4 svých
částech pro maximální kontrolu nad stavem pokrmu.
Navíc je určena nejen pro pečení masa, ale jakýchkoliv
pokrmů včetně pečiva.
Parní modely pak nabídnou takzvanou pravou páru
vstřikovanou z parního generátoru – zvolit bude možné i 100%
nízkoteplotní páru pro pomalou a zdravou přípravu jídel. A díky
systému Cook4 upečete v nových troubách až 4 různá jídla
najednou beze strachu
z promísení vůní. Vaření až
na 4 úrovních najednou
je umožněno vylepšeným
tvarem pečicího prostoru
v kombinaci s rychlým
motorem. Díky tomu je
dosaženo
rovnoměrného
pečení na 4 úrovních a lepší
ventilace.

Mikrovlnné trouby W Collection
U vestavných mikrovlnných trub z této řady si všimněte
dokonalého designového sladění s 60 cm vysokými troubami
W Collection. U mikrovlnek se můžete těšit na přípravu jídel
v polovičním čase a v nebývale vysoké kvalitě. Chytré senzory
technologie 6. smysl pomáhají maximálně využít jednotlivé
technologie ohřevu, ať už jde čistě o mikrovlnný ohřev, jeho
kombinaci s grilem při použití speciálního talíře, kdy hovoříme
o funkci Crisp, nebo horkovzdušné pečení. Novinkou je funkce
CrispFry pro přípravu smažených jídel bez přidaného oleje,
která nahradí separátně prodávané fritézy nebo horkovzdušné
hrnce. Vykouzlit zdravé domácí hranolky bez přidaného tuku tak
bude hračka. Se speciálním příslušenstvím lze v těchto troubách
také připravovat pokrmy pomocí páry. A zmiňovat asistované
vaření pomocí průvodce na displeji je snad už zbytečné.
Varné desky W Collection
Nastupující modely indukčních desek z této řady mají buď
flexibilní zóny, které lze spojovat dohromady, používat na nich
rozmanité tvary a velikosti nádob, nebo jsou zcela bezzónové.
U desek také přibyly chytré senzory a funkce usnadňující
vaření, zabraňující překypění jídla nebo přepalování oleje.
Při vývoji byl kladen důraz též na intuitivní ovládání, možnost
použití přednastavených receptů a barevnou stálost desek.
U většiny nových desek najdete funkci ChefControl pro změnu
teploty pouhým přesunem nádoby po flexibilní bez
nutnosti přenastavení. Vybrané modely používají dokonce
patentovaný sklokeramický povrch iXelium s vysokou odolností
proti mechanickému poškození a jednodušším čištěním bez
nutnosti použití agresivních čisticích prostředků.
Jednou z nejzásadnějších novinek u nových indukčních desek
W Collection je chytrý senzor, zajišťující ideální teplotu vaření
už od 35 °C. Přednastavené
programy umožňují volbu
určité činnosti, jako je
například rozpouštění másla,
pomalé vaření, ale i smažení
nebo opékání. Uživatel se
nemusí zabývat tím, jaká je
pro danou činnost optimální
teplota – jen zvolí vhodný
program a deska veškeré
parametry vaření nastaví
sama. Nejvyšší modely
desek s textovými nebo barevnými displeji nabízejí intuitivní
volbu z mnoha režimů včetně udržování teploty pokrmu, mírné
vaření pod bodem varu a u nejvyšších modelů především 86
přednastavených receptů pro konkrétní oblíbené druhy jídel.
U základních modelů desek se potom nachází takzvaný systém
SmartSet v podobě přednastavených automatických funkcí.

Konektivita, která přináší praktické funkce
Označení W Collection neindikuje pouze značku Whirlpool, nýbrž také bezdrátovou neboli „wireless“ technologii pro připojení
spotřebičů do domácí sítě. S novou aplikací 6. smysl LiveApp získají zákazníci přístup jak k ovládání, tak k monitorování
spotřebičů přes mobilní telefon. Současně bude aplikace sloužit ke stahování receptů, návodů a tipů. Uživatelé si budou
moci pustit dokonce videonávody. Aplikace v telefonu nebo tabletu rozšíří možnosti použití spotřebičů a bude jejich majitele
inspirovat k dalším gastronomickým dobrodružstvím.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ
WHIRLPOOL – DOKONALÁ SOUHRA POKROČILÝCH
TECHNOLOGIÍ PRO CELOU KUCHYŇ
Na předchozích stranách představovaná řada W Collection bude postupně nastupovat na trh.
Pro aktuální potřeby svých obchodů a kuchyňských studií můžete samozřejmě nadále objednávat
stávající spotřebiče Whirlpool. Vybrali jsme pro vás vždy jeden doporučený a velmi zajímavý model
za každou produktovou kategorii.
Vestavná trouba AKZ9 6270 IX
3 v 1: design, výbava a velký objem
Pyrolytická trouba s nadstandardním
objemem 73 l, který lze velmi jednoduše čistit pomocí pyrolýzy. Technologie
6. smysl pak usnadňuje přípravu pomocí přednastavených kategorií. Stačí
jen vybrat pokrm, zadat jeho hmotnost
a trouba už se o veškeré nastavení včetně
teploty, času a způsobu pečení postará
sama. Ovládání je intuitivní a jednoduché
díky centrálnímu tlačítku/voliči a grafickému displeji. Zmiňovat rychlé předehřátí
vnitřního prostoru, horkovzdušnou přípravu jídla nebo jemně dovíraná dvířka
(soft close) je už téměř zbytečné, stejně
jako přítomnost teleskopických výsuvů
dodávaných ve standardním příslušenství.

Mikrovlnná trouba AMW 9605/IX
Multifunkce s velkým objemem
Ohřev pomocí mikrovln, na ten je značka
Whirlpool dlouholetý specialista. Zcela změnila trh těchto trub díky dodnes
používané funkci Crisp a na českém trhu
také prosadila lépe vybavené mikrovlnky
s horkým vzduchem nebo vařením v páře.
Své výsadní postavení na trhu mikrovlnných trub dokazuje svou velkou nabídkou jak ve volně stojící, tak vestavné kategorii. U vestaveb nechybí multifunkční
trouba kombinující plnohodnotnou 31l
troubu s mikrovlnkou. Konkrétně je řeč
o modelech AMW 730 NB (černá) / WH
(bílá) / IX (nerez) / SD (champagne).

Odsavač AKR 808 BK
Vysoký výkon a nízká hlučnost
Designově mimořádný nástěnný odsavač
v provedení černého skla s šířkou 80 cm
dosahuje maximálního výkonu 779 m3/h
a maximální hlučnosti 68 dB(A). Dokáže
ale pracovat i při 53 dB(A). Celkem jsou
u něho na výběr 4 rychlosti odsávání.
Varnou desku osvětluje pomocí 2 úsporných LED žárovek.

Varná deska SMP 658C/BT/IXL
Svoboda díky flexibilní indukční zóně
Tato varná deska spadá do nové řady
W Collection, protože první modely indukčních desek této řady byly uvedeny na
český trh už v loňském roce. 65 cm široká
deska se zónou FlexiFull, kterou lze používat zcela volně a pokládat hrnec kamkoliv
na celé její ploše, používá textový displej
v českém a slovenském jazyce s asistovaným vařením a senzorové ovládání. Najdete u ní technologii 6. smysl SmartSense
s funkcemi řízenými chytrým senzorem
– zajištěno je tak udržování nejvhodnější
úrovně teploty dle druhu připravovaného
jídla. Současně lze využít přednastavených
funkcí pro udržování jídla v teple, rozpouštění čokolády, pomalé vaření, smažení či
opékání. Důležité je zmínit také odolný
povrch iXelium, který desku chrání proti
poškrábání.

Myčka WIO 3T133 DEL
Účinné mytí technologií
6. smysl PowerClean i sušení PowerDry
Plně integrovaná
myčka na 14 sad
nádobí
používá
obě
inovativní
technologie z dílny
společnosti
Whirlpool. První
z nich je 6. smysl
PowerClean, který
zvolí nejvhodnější
nastavení dle množství náplně a stupně
jejího zašpinění. Současně může pro mytí
hrnců a pánví použít vysokotlaké trysky
v zadní části myčky. Vhod přijde určitě
také aktivní sušení PowerDry, díky němuž
nezůstávají kapky vody ani na plastovém
nádobí. Plnou náplň myčka umyje a usuší už za pouhou hodinu. Navíc pracuje
v energetické třídě A+++.
Chladničky Space 400
Jediné vestavné chladničky na trhu
s šířkou 69 cm a vnitřním objemem 400 l
Loni na podzim představila společnost
Whirlpool opravdu zásadní novinku, kterou nenabízí žádná jiná značka na trhu –
vestavné chladničky s šířkou 69 cm, díky
které dosahují celkového objemu 400 l.
V nabídce jsou dva modely, SP40 800 EU
a SP40 801 EU, s technologií 6. smysl Fresh Control, která
uvnitř
udržuje
optimální vlhkost
vzduchu i stabilní teplotu. Oba
modely se liší provedením
mrazničky – zatímco
první jmenovaný
používá technologii LessFrost, díky
níž vzniká v mrazicí části méně námrazy, druhý jmenovaný
používá systém StopFrost. V jeho případě je
v horní části mrazničky umístěna speciální
kovová deska (kolektor), na který se většina námrazy zachytí. Jednou za čas ji stačí
vyjmout, opláchnout, osušit a vrátit zpět.
Obě chladničky pracují v energetické třídě
A+ a s nízkou hlučností 35 dB(A).

www.whirlpool.cz
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Spotřeba vody
je u myčky podružná

Myčku nádobí by zákazník
neměl vybírat podle
energetického štítku
Evropské štítkování nejen spotřebičů je obecně přínosné
a usnadňuje laikům orientaci v základních parametrech
vybíraného technického zboží. U myček ale štítky
značně zkreslují realitu, protože jejich uváděná spotřeba
energie a vody vychází z referenčního programu, který
stejně většina zákazníků používat nebude. Při výběru
myčky byste měli zákazníka směřovat na oblast řešení
košů, (samo)čištění filtru, technologií pro mytí silně
znečištěného nádobí, přítomnost senzorů čistoty vody
a hlučnost.
Mnozí lidé si nadále myslí, že nádobí do myčky musejí předmývat, že nemohou nechat
špinavé zaschlé talíře několik dní v myčce nebo že je myčku potřeba maximálně zaplnit. Přestože poslední teze je logická a nepochybně je lepší mýt plnou náplň myčky,
senzory čistoty vody a množství náplně dokážou dnes v automatických programech
optimalizovat celý cyklus, podobně jako pračky nebo sušičky. A nádobí už dávno
není potřeba předmývat a většina myček na trhu si bez problému poradí s talířem, na
kterém je několik dnů zaschlé jídlo. V průběhu let, co v Česku vydáváme SELL, jsme
měli možnost přijít do styku se spoustou myček, mnohé z nich dlouhodobě používat
a ani jedna bez ohledu na to, zda šlo o model za 10 tisíc nebo prémiový produkt za 30
tisíc, neměla problém ve standardních nebo automatických programech se zaschlým
jídlem. Nádobí jsme ani nikdy nepředmývali.

Zákazník, který v prodejně začne vybírat
myčku podle množství „plus“ za písmenem „A“ nebo podle co nejnižší spotřeby
vody, by měl být velmi rychle obchodníkem odveden ke zcela jiným tématům.
Pokud totiž některé myčky nepodávaly
stoprocentní výsledky, byly to modely
s ultra nízkou spotřebou vody na úrovni až 4,5 l na cyklus. Samozřejmě je řeč
o referenčním programu Eco 50, který
musejí dle unijního nařízení používat
všechny myčky – z něho pak vycházejí
hodnoty na energetickém štítku. A právě
proto tento program často výrobci nastavují tak, že není v praxi úplně použitelný.
Neznamená to ovšem, že by myčka s papírově rekordně, až nesmyslně nízkou
spotřebou vody v řádu jednotek litrů byla
na odpis. Jen nesmíte používat program
Eco 50. Stačí zvolit automatický senzorický mycí cyklus, u něhož je spotřeba
vody variabilní a často se pohybuje mezi
6 až 15 l. U běžně zašpiněného nádobí
při plné náplni myčky se bude blížit uvedené horní hranici spotřeby. Marketingem zmasírovaný zákazník se při zjištění, že by myčka mohla spotřebovat 15 l
vody, bude nejspíš křižovat. Musí však
pochopit, že 1 l vody stojí dnes zhruba 90
haléřů, takže rozdíl v peněžence prakticky nepozná. Pokud není navíc nádobí
správně umyto, tak ho buď musí mýt ručně, nebo ho v myčce ponechat, což v důsledku zvedá spotřebu vody i energie.
Za podstatné při hledání vhodné
myčky považujeme v úvodu zmíněné oblasti. Polohování košů, jejich flexibilita,
samostatná příborová zásuvka s možností různých modifikací, třetí ostřikové rameno ve stropě myčky, samočištění
filtru, přídavné trysky či vylepšené ostřikové rameno pod spodním košem pro
mytí připálených pánví a nízká hlučnost,
to jsou zásadní témata při výběru myčky.
Jako bonus pak můžeme vnímat aktivní
sušení ventilátorem, osvětlení vnitřního prostoru a přídavné funkce, které za
cenu zvýšení spotřeby dokážou zkrátit
programy.
V produktovém přehledu naleznete
16 vestavných myček od stejného počtu
značek. Vybírali jsme výhradně z 60 cm
širokých modelů. Uváděné základní specifikace se vždy týkají referenčního programu Eco 50.
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AEG Mastery ComfortLift FSE62800P

• 13 sad
• A++

• Příborová zásuvka • Aktivní sušení
• Senzorický program • Invertor

• 44 dB(A)

Loni vstoupila na trh novinka v podobě myček ComfortLift od značek AEG a Electrolux, jejichž
spodní koš lze zdvihnout téměř do výšky koše horního pro komfortnější vkládání a vykládání nádobí. AEG postupně nabídku myček s touto inovací rozšiřuje a jednou z novinek je tento model
řazený do prémiové řady vestavných spotřebičů Mastery, jež byla podrobně představena v SELLu
11-12/2017. Tato plně vestavná myčka se vyznačuje kromě systému ComfortLift dalšími praktickými prvky, jako jsou měkké gumové trny a podložky SoftSpikes a SoftGrip, chránící křehké sklo
v horním koši, aktivní sušení AirDry, vyjímatelná zásuvka na příbory nebo indikace chodu světelným bodem na podlaze. Nechybí přídavné ostřikové rameno. Odhadovaná roční spotřeba vody je
3080 l a energie 262 kWh.

Unikátní systém
ComfortLift

Beko DIN 39431

• 14 sad
• A+++
• 42 dB(A)

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Plně integrovaná myčka s prémiovou funkční a technologickou výbavou je osazena vnitřním osvětlením, spodním ramenem AquaIntense s přídavnou rotační tryskou zvyšující účinnost mytí i funkcí
mytí s podporou páry, kterou využívá program Steam Gloss pro mytí skla. To díky páře vykazuje až
o 30 % větší lesk. Současně myčka používá technologii GlassShield zabraňující korozi skla (zešednutí) tím, že používá k jeho oplachu nezměkčenou vodu. Za zmínku ještě stojí schopnost mýt nádobí
ve spodním koši pod vyšším tlakem vody než v koši horním. Volitelně lze v tomto modelu aktivovat
funkci IonGuard, ionizátor eliminující typický zápach z myček. Chod programu je indikován světelným bodem na podlaze. Dle odhadu spotřebuje tato myčka ročně 2660 l vody a 237 kWh energie.

Ochrana skla
GlassShield

Bosch Serie 4 SMV46TX02E

• 14 sad
• A+++

• Aktivní sušení a pára
• Invertor

• Příborová zásuvka • Aktivní sušení
• Senzorický program • Invertor

• 42 dB(A)

Německý výrobce zařadil letos do své nabídky tuto plně vestavnou myčku z řady Serie 4, do níž pronikly některé technologie a funkce dříve vyhrazené jen vyšším produktovým řadám. Řeč je například
o aktivním sušení PerfectDry pomocí technologie Zeolith využívající speciálních vlastností minerálu
zeolitu. Tento minerál na sebe váže vlhkost ze vzduchu a při tomto procesu se zahřívá, čímž se snižuje
spotřeba energie myčky a současně zvyšuje účinnost sušení. Praktickou volitelnou funkcí je VarioSpeed
Plus, umožňující trojnásobně zrychlit mytí při zachování jeho kvality. Kromě pestré palety programů
včetně automatického senzorického nabízí myčka extra tichý noční program, při němž nepřekračuje
vydávaný hluk hranici 42 dB(A). O chodu informuje myčka promítáním světelného bodu na podlahu.
Odhadovaná roční spotřeba vody je 2660 l a energie 237 kWh.

Brandt VH1544J

• 13 sad
• A++

Indikace
chodu světelným
bodem
na podlahu
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• Košík na příbory
• Senzorický program

Úsporné
sušení Zeolith

• Standardní motor
• 44 dB(A)

Stálice nabídky francouzské značky je plně integrovanou myčkou, která vsází na tradiční
rozdělení prostoru mezi 2 koše a vyjímatelný košík na příbory. Celkem má uživatel na
výběr 6 programů, mezi nimiž najde automatický senzorický, který upravuje intenzitu
mytí, délku i teplotu podle stupně zašpinění nádobí, ale i intenzivní s teplotou vody 70 °C.
Výrobce pak zdůrazňuje program OptiA 60min – ten umyje a usuší běžně znečištěné nádobí za pouhou hodinu. Myčka je také vybavena takzvaným „plasma stropem“ s úpravou
odpuzující vodu, která díky tomu stéká po stěnách a nekape na nádobí. Svůj chod indikuje
myčka na podlaze projekcí světelného bodu. Ročně by měla myčka dle odhadu spotřebovat 2800 l vody a 262 kWh energie.

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Jeden spotřebič, tři možnosti
vaření – kombinované parní
trouby dokáží více. Vaření v páře,
pečení nebo kombinace obojího:
pro kombinovanou parní troubu
to není problém díky jemné páře
a volitelnému doplňkovému
horkému vzduchu.
Funkce přídavné páry – pečte
vždy s dokonalým výsledkem. Díky
kombinaci pečící trouby a přídavné
páry si jídlo uchová svou vůni,
jedinečnou chuť a vitamíny.

FlameSelect – nová řada
plynových varných desek Bosch
přichází s funkcí FlameSelect,
inovativní patentovanou technologií
přesného řízení výkonu plynového
hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.

Více na www.bosch-home.cz
a www.brandexperiencecenter.cz

FlexIndukce – nezaleží na
tom, jestli potřebujete vařit
v jednom, dvou či třech hrncích,
nebo v jednom velkém pekáči
– s FlexIndukci Bosch máte
nyní spoustu možností. Jedním
dotykem spojíte dvě indukční zóny
v jednu velkou indukční plochu,
na které můžete varné nádobí
flexibilně rozestavět.

Vestavné myčky s technologií
sušení Zeolith® vám teď ušetří
práci. Přírodní minerál zeolit
pohlcuje vlhkost a přeměňuje ji na
horký vzduch, který rovnoměrně
proudí v myčce. Tak se sklo,
porcelánové nádobí, hrnce, a nyní
dokonce i plastové nádobí nejen
dokonale umyje, ale i vysuší.
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Candy CDI 2DS523

• 15 sad
• A++
• Příborová zásuvka

• 9 programů

a další v aplikaci

• Standardní motor
• 43 dB(A)

Cenově dostupnější model myčky s vysokou kapacitou a zajímavou paletou funkcí uvedla letos na
trh italská značka Candy. Jedná se o model typu SmartTouch, který lze pomocí Bluetooth (s použitím NFC) propojit s chytrým telefonem. Po nainstalování aplikace můžete stahovat další mycí
cykly, sledovat statistiky mytí a kontrolovat provoz myčky v rámci dosahu signálu. Systém je kompatibilní pouze s telefony/tablety s androidem. Uživatelé produktů Apple si mohou aplikaci nainstalovat, ale jejich zařízení neumožňuje kvůli absenci NFC propojení se spotřebičem. Samotná
myčka se vyznačuje samočisticím fi ltrem, zúženou samostatnou zásuvkou na příbory, kterou není
při mytí vysokých sklenic v horním koši nutné vyjímat, či tichým nočním programem.

Propojení
s telefonem
přes NFC

Concept MNV4660

• 14 sad
• A+++
• Příborová zásuvka
Přídavné ostřikové
rameno INNOWASH

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

• Invertor
• 44 dB(A)

Loni v závěru léta uvedla na trh značka Electrolux tuto myčku ve střední cenové třídě. Model s předním
panelem a tradičním tlačítkovým ovládáním je samozřejmě vybaven senzory čistoty vody a automatickým programem. Ten je doplněn o další mycí cykly, jako jsou Intenzivní 70 °C, Sklo nebo Quick Plus
(30minutový program). Myčka obsahuje pod spodním košem přídavné satelitní rameno pro zvýšení
účinnosti mytí a gumové podložky a trny SoftGrip a SoftSpikes, které výrazně snižují riziko poškození
křehkého skla. Volitelně lze aktivovat pro každé mytí funkci AirDry, která pootevře v poslední fázi
programu dvířka myčky o 10 cm, aby nádobí přirozeně doschlo a teplý vlhký vzduch mohl uniknout
ven. Současně myčka používá systém sušení XtraDry, díky kterému dosahuje ještě lepších výsledků.
Odhadovaná roční spotřeba energie je 241 kWh a vody 3080 l.

Gorenje GI67260

• 16 sad
• A+++
Integrovaný
ionizátor proti
zápachu
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• 44 dB(A)

Loni zařadila česká značka Concept do svého portfolia nové modely myček s vyspělejší výbavou
a funkcemi. Concept zdůrazňuje především přítomnost ostřikovacího ramene INNOWASH pod
horním košem. Jedna jeho část se při mytí otáčí okolo své osy o 360°, což zvyšuje dle výrobce účinnost mytí. Myčka se také chlubí ovládáním s velkými nerezovými tlačítky, spíše tedy dotykovými
plochami, které se snáze udržují čisté. Z dalších funkcí stojí za zmínku aktivní sušení se 2 ventilátory,
indikace chodu myčky světelným bodem na podlahu nebo vnitřní osvětlení. Samostatná příborová
zásuvka je variabilní, tudíž lze její pravou nebo levou část odsunout a získat tak prostor pro mytí vysokého skla. Roční spotřeba myčky je odhadována na 2800 l vody a 237 kWh energie.

Electrolux RealLife ESI8550ROX

• 15 sad
• A+++

• Senzorický program
• Aktivní sušení
• Standardní motor

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Automatické
otevření dvířek
po skončení
mytí

• Invertor
• 44 dB(A)

V druhé polovině roku 2016 spustila slovinská Gorenje vlastní výrobu myček postavených na technologiích získaných akvizicí severské značky Asko. Do tohoto přehledu jsme vybrali vyšší model
s čelním panelem s flexibilními koši, samostatnou příborovou zásuvkou, ionizátorem IonTech proti
zápachu z myčku a funkcí TotalDry, díky níž se po skončení mycího cyklu otevřou automaticky
dvířka. Gorenje také zdůrazňuje rychlý 20minutový program nebo možnost zkrácení běžných programů funkcí SpeedWash. Roční spotřeba myčky je dle odhadu 2660 l vody a 245 kWh energie.

MYČKY NA ČESKÉM TRHU PODLE GfK
TRH MYČEK VYKAZUJE VE
SLEDOVANÝCH ODBYTOVÝCH1
CESTÁCH STABILNÍ RŮST,
A TO V OBJEMU I OBRATU
V PRŮBĚHU CELÉHO
LOŇSKÉHO ROKU. SOUHRNNĚ
SE ZA ROK 2017 ZVEDL
OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU
V KUSECH O 9 %, V HODNOTĚ
A+++O 8 %. PRŮMĚRNÁ CENA 2
A++ MYČEK SE DROBNĚ SNÍŽILA
A+
NA ČÁSTKU 10 500 KORUN,
A
U VESTAVNÉHO PROVEDENÍ
NA 11 500 KORUN.

MYČKY

2016

14,5

Panelový trh GfK/Česká republika
Energetické třídy/spotřeba vody na mycí cyklus

Energetické třídy
2017

19,9

2016

XII 2017

24,0
A+++

57,4

A++

59,0

I–XII 2016/2017 + XII 2017
Hodnota prodeje Kč/%

Spotřeba vody na mycí cyklus
2017

XII 2017

8,6

5,7

6,1

15,8

14,2

13,4

30,6

34,7

20,8

A+

58,6

do 8 l
od 8,1 do 9 l
od 9,01 do 9,5 l

A

31,9

B

od 9,51 do 10 l

26,9

21,9

od 10,01 do 12 l
více než 12 l

25,5

20,6

17,5

17,1

18,9

20,2

100 %

100 %

5,5
100 %

100 %

100 %

100 %
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Nejvýrazněji se meziročně3 zvedla poptávka po myčkách začátkem minulého roku – v únoru a březnu – a další období dvouciferného růstu
objemu přišlo na podzim, a to v říjnu a listopadu. Nejen v těchto silných
obdobích, ale během celého roku klesl cenový průměr v jednotlivých
měsících meziročně nejvýše o 2 %.

Struktura a vývoj trhu
Výsledky za minulý rok ukazují u hlavních segmentů trhu v objemu poměrně vyrovnané tempo růstu – u vestavných myček standardní šíře
a volně stojících v provedení slim se poptávka zvýšila o 9 %, podobně
o 8 % více se prodalo volně stojících myček šíře 60 cm a sortiment vestaveb slim se objemově zvedl o 7 %. Těžiště prodeje i nadále vytvářely
modely standardní šíře, přičemž 40 % z celkové poptávky zajistilo vestavné provedení a o 30 % se postaraly volně stojící myčky.

Nejen úsporné parametry
Mezi prodanými myčkami nadále roste zastoupení energeticky úsporných modelů – především A+++ třídy –, daří se výrobkům s nižší spotřebou vody na mycí cyklus (do 9,5 litru včetně, které vloni zajistily v obratu už polovinu trhu) a s invertorovým motorem (v hodnotě za minulý rok
54 %). Rovněž sortiment s nižší hlučností (do 45 dB včetně) dosahuje
v obratu větší váhy než před rokem.
S myčkami v nejúspornější třídě se vloni zrealizovala již pětina celkového obratu, v prosinci zajistily bezmála čtvrtinu hodnoty trhu. Za hlavní
část tržeb odpovídala s necelými 60 % na celkovém loňském obratu
energetická třída A++. Také nabídka mycích programů se u prodávaných myček rozšiřuje. Téměř dvě třetiny celkového obratu generovaly

v roce 2017 modely s 5 nebo v rostoucí míře se 6 programy, a to obvykle pro 4 nebo v rostoucí míře pro 5 různých nastavení teplot.

Vestavné myčky
Objem prodeje vestavných myček se meziročně zvýšil o necelých 9 %.
Ze 70 % se jednalo o plně integrovatelné modely. Za vestavné provedení slim zaplatili kupující průměrně 9 600 korun, za standardně široké myčky 12 200 korun. U obou typů generoval dvouciferný přírůstek
nejlevnější segment do 8 tisíc korun, ale dařilo se také dražší nabídce.
U vestavných myček standardní šíře meziročně rostlo takřka celé cenové spektrum sortimentu, a to včetně nejdražších modelů v ceně 18
tisíc korun a více. Podobný vývoj zaznamenalo i vestavné provedení
slim, avšak u něj poptávka po relativně nejdražších modelech v ceně
od 14 tisíc korun meziročně klesla.
Vestavné myčky s invertorem tvořily 45 % loňského objemu prodeje
vestavných myček a prodávaly se v průměru za 12 800 korun, zatímco
v hodnotě už dosáhly na 50% podíl.
GfK Czech, oddělení Consumer Choices, kontinuálně monitoruje trh
se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice a na Slovensku metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou pravidelně zjišťované
údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze stálého reprezentativního
vzorku maloobchodních prodejen. Více na www.gfk.com/cz, případně
kontaktujte Zdeňka Bártu, Consumer Choices Directora CZ&SK (zdenek.barta@gfk.com).

Zdroj:
Zdeněk Bárta
Consumer Choices Director CZ&SK, GfK Czech

GfK Czech, oddělení Consumer Choices, kontinuálně monitoruje trh se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice a na Slovensku
metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou pravidelně zjišťované údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze stálého reprezentativního vzorku maloobchodních prodejen. Více na www.gfk.com/cz, případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Consumer Choices Directora CZ&SK
(zdenek.barta@gfk.com).
GfK - Growth from Knowledge
1 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, Cash & Carry, obchodní domy a nespecializované čistě internetové prodejny), kuchyňská studia
a prodejny nábytku.
2 Vážena počtem prodaných kusů, zaokrouhlena na stovky korun.
3 Meziroční srovnání odpovídá období I–XII 2017 vs. I–XII 2016.

28

SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ MYČKY • 60 CM

Grundig GNV 41934

• 14 sad
• A+++
• Příborová zásuvka

• Senzorický program
• Aktivní sušení
• Invertor

• 44 dB(A)

Myčka německé značky se pyšní několika zajímavými inovativními technologiemi a funkcemi. Používá například systém GlassPerfect chránící sklo před zešednutím (korozí), dvojitý samočisticí fi ltr
nebo program All-In-Wash s různým tlakem vody pro horní a pro spodní koš, aby bylo možné mýt
nahoře porcelán a sklo, zatímco dole jsou špinavé hrnce a pánve. Zajímavý je také uzavřený systém aktivního sušení a indikátor provozu myčky světelným bodem na podlaze. Pro lepší orientaci
v uloženém nádobí přidává Grundig LED osvětlení vnitřního prostoru. Jako jedna z mála značek
dodává k této myčce se samostatnou příborovou zásuvkou také vyjímatelný košík na příbory. Myčka
je též vybavena antibakteriálním těsněním. Roční spotřeba referenčního programu je 2660 l vody
a 237 kWh energie.

Vnitřní osvětlení
a samočisticí filtr

Hoover Dynamic Mega HDS 2D62B

• 16 sad
• A++
Vysoká kapacita
a samočisticí filtr

Indesit DIFP 8T94 Z

• 14 sad
• A++

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Novinka v portfoliu značky Hoover poskytuje velkorysou kapacitu 16 sad nádobí, jíž se aktuálně chlubí v Česku pouze myčky sesterské značky Candy a konkurenční Gorenje. Vybraný model s předním
panelem obsahuje 2 standardní koše a zúženou příborovou zásuvku, která ponechává na levé a pravé
straně prostor pro vysoké sklenice umístěné v horním koši. Hoover přidává i tradiční košík na příbory.
Myčka používá trojitý samočisticí fi ltr a disponuje nočním programem, který je ještě o 3 dB(A) tišší
než program referenční. Hlučnost při této volbě nepřekračuje 40 dB(A). Odhadovaná roční spotřeba
energie dosahuje 273 kWh a vody 2880 l.

• Košík na příbory
• Senzorický program

• Standardní motor
• 44 dB(A)

Loni představila značka Indesit novou řadu myček eXtra Hygiene – podrobněji byly prezentovány v letním vydání SELLu na stranách 32 a 33. Do tohoto přehledu jsme proto zařadili jeden
z nových modelů. Tyto myčky patří do kategorie cenově dostupných spotřebičů se zacílením na
rodiny s dětmi, protože jednak nabízejí program Baby Care s teplotou vody 72 °C a likvidací
až 99,999 % bakterií a jednak speciální příslušenství pro mytí dětského nádobí, dudlíků, lahví
a hrnků. Z dalších programů stojí za pozornost 2 senzorické automatické, denní trvající 1 hodinu a rychlý 40minutový. Praktickou funkcí je také možnost vyjmout horní koš a mýt extra
velké nádobí včetně hrnců s výškou až 53 cm ve spodním koši. A uživatelé ocení určitě i trojitý
fi ltr, který nevyžaduje tak častou údržbu. Myčka spotřebuje ročně dle odhadu 265 kWh energie
a 2520 l vody.

Miele G 6735 SCi XXL

• 14 sad
• A+++
Mytí v třídě A
za 58 minut
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• Standardní motor
• 43 dB(A)

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Program Baby Care
s příslušenstvím
pro mytí dětského
nádobí

• Invertor
• 44 dB(A)

Od prémiové německé značky jsme vybrali model ve střední cenové kategorii v rámci jejího portfolia. Mezi zajímavé funkce patří určitě systém GlassCare, který používá nezměkčenou vodu zabraňující korozi skla, funkce AutoOpen pro automatické otevření dvířek po skončení programu
nebo program QuickPowerWash, u něhož Miele garantuje při použití jeho mycích tablet mytí
a sušení plné náplně za 58 minut. Myčku lze v domácnostech s ekologickým ohřevem vody napojit
na přívod teplé vody a šetřit za energii. Samozřejmostí jsou chytré senzory a automatický program
se spotřebou už od 6,5 l vody. Odhadovaná roční spotřeba referenčního programu je 2716 l vody
a 213 kWh energie.

Nové trouby Bosch Serie | 6 se chlubí
ultramoderním designem blackSteel
Značka Bosch uvádí na trh vestavné spotřebiče Serie | 6 v moderním, tmavém designu – s černým sklem panelu a madlem
z černého nerezu. V černém designu je k dispozici tato sestava: dvě vestavné trouby, vestavná mikrovlnná trouba s párou,
kompaktní mikrovlnná trouba a ohřevná zásuvka. Spotřebiče je možné libovolně kombinovat, umisťovat dle potřeby vedle sebe
nebo nad sebe a vždy vytvoří harmonický celek.
Na velké úspěchy prémiové řady Bosch Serie | 8 navazují nové
modely trub a doplňků v cenově dostupnější řadě Serie | 6.
Od letošního dubna je k dispozici například černá vestavná
trouba Bosch HBA5784B0, která je vybavena velmi užitečnou
funkcí samočištění pomocí pyrolýzy a automatickými programy
AutoPilot30 pro jednoduchou přípravu dokonalých pokrmů.
Šikovným pomocníkem, který zajišťuje snadnou a bezpečnou
manipulaci s plechy a pečicími nádobami, je 2násobný teleskopický výsuv, včetně praktického systému ClipRail, který je možné umístit na libovolnou úroveň fixní bočnice. Jeho nasazení je
velmi jednoduché, stačí ho jen „nacvaknout“ do požadované
úrovně. Trouby mají také funkci 3D horký vzduch, která zaručuje dokonalé výsledky pečení i na 3 úrovních najednou díky
optimální distribuci vzduchu. Trouba má vnitřní objem 71 l.
Vestavná 45 cm vysoká mikrovlnná trouba s funkcí páry Bosch
COA565GB0 v černé barvě umožňuje vařit jednoduše, zdravě
a zároveň rychle. Komfort při vaření určitě zvyšuje 15 přednastavených automatických programů AutoPilot 15 a přehledný
LCD displej, díky kterému se spotřebič velmi snadno ovládá.
Jelikož má nadstandardní objem 36 l, lze v ní uvařit zdravé jídlo
pro celou rodinu.
14 cm vysoká ohřevná zásuvka Bosch BIC510NB0 je ideálním doplňkem k prezentované mikrovlnné troubě. Pokud se
umístí pod kompaktní spotřebič, vytvoří spolu s 60 cm vysokou
troubou jeden designově dokonalý harmonický celek.

www.bosch-home.com/cz

Užitečné příslušenství

Další zajímavou novinkou, kterou lze využít nejen v nově představených troubách, jsou dva úzké univerzální plechy. Jejich
rozměr je poloviční oproti standardnímu plechu. Ideální jsou
tedy pro přípravu dvou verzí jednoho pokrmu, například vegetariánské verze, jídla bez laktózy nebo jiných ingrediencí, které
mohou vyvolat alergii apod. Můžete také jednoduše péct menší
množství jídla. Plechy se díky svým rozměrům snadno vejdou
do chladničky nebo myčky nádobí.

Prohlédněte si spotřebiče osobně

Jak tyto novinky, tak další spotřebiče značky Bosch si můžete
prohlédnout v unikátním zážitkovém centru věnovaném výhradně domácím spotřebičům: Brand Experience Center. Více
informací najdete na www.brandexperiencecenter.cz.
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Philco PDR 1592 BiT

• 15 sad
• A++
• Příborová zásuvka

• Senzorický program
• Aktivní sušení
• Standardní motor

• 45 dB(A)

V portfoliu značky Philco najdete několik vestavných myček v šířce 60 cm i 45 cm. Do přehledu zařazujeme nejvybavenější model s 3 automatickými programy, senzorikou, interiérovým osvětlením,
aktivním sušením a vysokou kapacitou. V případě automatických programů je na výběr jemný od
30 do 50 °C, normální od 50 do 60 °C a intenzivní od 60 do 70 °C. Aktivovat lze i funkci pro mytí
poloviční náplně, zvolit z přednastavených programů či použít odložený start. Dle odhadu spotřebuje myčka ročně v referenčním programu 267 kWh energie a 2520 l vody.

Interiérové světlo
a aktivní sušení

Siemens iQ500 speedMatic SN558S02ME

• 14 sad
• A++
Možnost zkrácení
programu až o 66 %

Smeg STL7235L

• 13 sad
• A+++

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Myčka z řady iQ500 patří mezi velmi tiché modely, protože dokáže ve speciálním nočním programu
pracovat při 39 dB(A). Standardní hlučnost je uvedených 42 dB(A). Vnitřní prostor rozdělený 2 koši
a samostatnou příborovou zásuvkou pojme 14 sad nádobí, které lze mýt pod variabilním tlakem vody.
Aktivací funkce intensiveZone lze zvýšit tlak pro mytí silně zašpiněného nádobí v dolním koši, zatímco v horním je choulostivější nádobí umýváno šetrněji. Další volitelnou funkcí je varioSpeedPlus,
jejíž aktivací se zkrátí program až o 66 % při zachování kvalitního výsledku mytí. A aktivovat můžete i extra sušení, které prodlouží tuto fázi programu. Pro zvýšení uživatelského komfortu i efektivity mytí je myčka osazena samočisticím fi ltrem. Ročně by měla myčka spotřebovat 2660 l vody
a 266 kWh energie.

• Příborová zásuvka
• 10 programů

• Invertor
• 39 dB(A)

Nejtišší myčku v přehledu má italská značka Smeg. Myčka také zaujme přídavným ostřikovým
ramenem ve spodním koši – fi rma hovoří o takzvaném systému Planetarium. Chytře je též řešena samostatná příborová zásuvka rozdělená na dvě samostatné části, které lze dokonce výškově
polohovat a naklápět. Výsledkem je možnost umístit do horního koše i vyšší nádobí, které by se
tam kvůli fi xně umístěné příborové zásuvce nevešlo. Případně lze jednu či obě poloviny zásuvky
dát z myčky zcela pryč. Mytí příborů má na starosti ostřikové rameno ve stropě myčky. Indikaci
chodu této plně integrované myčky řeší projekce světelného bodu na podlahu. Odhadovaná roční
spotřeba je v případě energie 230 kWh a v případě vody 2520 l.

Whirlpool WIF 4O43 DLGT E

• 14 sad
• A+++

Přídavné trysky
PowerClean Pro
a aktivní sušení
PowerDry
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• Invertor
• 42 dB(A)

• Příborová zásuvka
• Senzorický program

Indikace chodu
světelným bodem
na podlahu

• Standardní motor
• 43 dB(A)

Před pár týdny se objevila v nabídce značky Whirlpool tato plně integrovaná myčka se systémem
6. smysl PowerClean Pro. Jedná se o vylepšenou verzi původního PowerClean. Za marketingovým
názvem se skrývají přídavné vysokotlaké trysky v zadní části myčky pod spodním košem pro mytí
silně zašpiněných hrnců a pánví. Současně se myčka chlubí aktivním sušením PowerDry, díky
němuž je schopná umýt a usušit plnou náplň už za 1 hodinu. Dále nabízí tichý noční program,
program pro mytí skla nebo intenzivní mytí. Jako přídavná funkce je k dispozici antibakteriální
oplach nádobí vodou s teplotou 66 °C. Odhadovaná roční spotřeba myčky je 211 kWh energie
a 2660 l vody.

Celkový
objem 517 l

Česká Amerika
TOTAL NO FROST
LA8983ss

Extra tichá
(39 dB)

Plazma sterilizátor
sterilizuje a chrání
potraviny před
bakteriemi

Ve variabilní zóně
lze nastavit teplotu
dle potřeby v rozmezí
od –18 do +7 °C

Šířka
833 mm

VELKÁ KUCHYNĚ
V MALÉM PROSTORU
Vestavné spotřebiče nejsou, jak je mnohdy
vnímáno, pouze pečicí trouba, varná
deska a myčka nádobí. Součástí je též
samostatná skupina spotřebičů označovaná
jako kompakty. Jsou to všechny vestavné
spotřebiče určené pro vestavění do niky
o výšce 45 cm. Kompaktní vestavné
spotřebiče nejsou pouze alternativou ke
klasickým vestavným spotřebičům. Mnohé
z nich přinášejí uživatelům technologie
a benefity, které od přístrojů o klasickém
rozměru 60 x 60 cm nelze očekávat,
případně jsou násobně dražší.
Jedním z hlavních představitelů této skupiny spotřebičů
je vestavná parní trouba. Parní trouba je naprosto geniální
přístroj nejen z hlediska variability použitelnosti v kuchyni,
ale především z hlediska přínosu kvality a chutnosti
připravovaných pokrmů. Při vaření v páře jsou potravinám
zachovány vitamíny a nutriční hodnoty, nemění svou barvu,
tvar a chuť. Parní trouba má ovšem zásadní specifika.
Synonymum „trouba“ nezasvěceným říká, že se v ní bude
péct. Toto je první problém, zákazníci mnohdy netuší,
co to parní trouba je.

V parní troubě se ovšem nepeče,
v parní troubě se vaří!

A také zavařuje, dezinfikuje, dělají marmelády atd. Oběd
ohřátý v parní troubě budete velmi těžce rozeznávat od
oběda právě uvařeného. Pochutnali jste si v restauraci
na výborných bramborách či rýži, které chutnají jinak?
Ta vařená zelenina byla také jiná, než co máme doma.
Byť klidně mohla být od jednoho dodavatele z jedné
zahrádky. Kdoví, jaký přístroj mají na toho lososa,
brownies, kuřecí prsa atd. Mají parní troubu, případně
konvektomat. Parní trouba Philco PKS 452 IF je navíc
vybavena grilem, takže v páře uvařené potraviny můžete
ještě dále ogrilovat.
Druhý problém je, že ani mnozí odborní prodejci nedokáží
zákazníkům vysvětlit, k čemu je parní trouba dobrá, co
všechno se v ní dá udělat, jaký je rozdíl mezi parní troubou
a horkovzdušnou. To je ten zásadní a největší problém.

Pojďme si udělat v troubách pořádek

Pokud společně nebudeme schopni zákazníkům jednoduše
a rychle vysvětlit výše popsané rozdíly, nebudeme schopni
jim nabídnout, co potřebují. Uchováme je v neznalosti, která
nepřispěje ke zvýšení prodejů kompaktních spotřebičů.

Horkovzdušná trouba – trouba, která pomocí proudění
horkého vzduchu upraví, upeče potravinu. Patří sem
všechny horkovzdušné trouby, ať už využívají 3D pečení,
pouze statické pečení, či pečení s podporou ventilátoru atd.
V horkovzdušné troubě se dá pouze péct a dusit.
Horkovzdušná trouba s podporou páry – některé
horkovzdušné trouby pečou potraviny s podporou páry,
která zajistí propečené, ale na povrchu ne tvrdé, nýbrž
vláčné potraviny. I v této troubě lze péct a dusit.
Parní trouba – v parní troubě nelze péct. V parní troubě
se vaří, zavařuje, dezinfikuje, dělají marmelády apod.
Konvektomat – přístroj kombinující horkovzdušnou
a plnohodnotnou parní troubu.
Vestavná kompaktní horkovzdušná trouba Philco PKO 451 IF
je nejen variantou ke klasickým pečicím troubám, co se
velikosti týče. V kombinaci s vestavnou parní troubou
Philco PKS 451 IF a vestavnou mikrovlnnou troubou
Philco PKM 452 IF vytváří čistou linii krásných spotřebičů
s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Spoluvytvoří
krásnou kuchyň, ale především dokáží do domácnosti
přinést nové technologie, které se v klasickém rozměru
vestavných spotřebičů nevyrábí, případně do nedávné doby
nevyráběly a dnes jsou v těchto rozměrech
poměrně drahé.

Značka Philco se rozhodla investovat nemalé
peníze do podpory prodeje kompaktních
spotřebičů se zaměřením na parní troubu,
kompaktní horkovzdušnou troubu a kompaktní
vestavnou mikrovlnnou troubu, protože v ní vidí
budoucnost. Budoucnost, která je v čistém designu
a technologiích, které jsou v troubách o klasickém
rozměru poměrně nedostupné.

KOMPAKTNÍ
SETY

POD 12 IF
Vestavná multifunkční trouba
Vlastnosti
• Objem 73 l
• DuoZóna - pečení dvěma různými způsoby při
různých teplotách • Pokrmový teploměr
• 3D horkovzdušné pečení • Teleskopický výsuv
• Dětský zámek • Senzorové ovládání • Odložený
start • Minutka • Konvenční ohřev • Ventilátor
+ horní ohřev • Gril • Turbo gril • Rozmrazování
• Teplotní sonda • Nastavení doby pečení
• Nastavení doby ukončení • Bílý LED displej
• Teplotní rozsah pečení 40-250 °C • Mělký plech
• Hluboký plech • Rošt • Energetická třída A

13.990,-

11.990,-

PKM 452 IF
Kompaktní mikrovlnná trouba
s grilem
Vlastnosti
• Objem 38 l • Teplotní rozsah grilu 110-200 °C
• Nastavení udržování teploty vaření
• Digitální hodiny • Automatický časovač
• Dveře (bezpečnostní spínač) • Bílý LED displej
• Funkce mikrovlnného ohřevu • Funkce grilu
• Funkce mikrovln + grilu • Funkce pizza
• Rozmrazení podle hmotnosti
• Rozmrazení podle času • Pečicí plech
• Otočný talíř o průměru 315 mm
• Výkon mikrovln 1 000 W
• Výkon grilu 1 400 W

14.690,-

11.490,-

Celý leták naleznete na www.philco.cz

POC 10 IF
Vestavná multifunkční
trouba s pyrolýzou
Vlastnosti
• Objem 73 l • Pyrolytické čištění
• 3D horkovzdušné pečení
• 2x teleskopický výsuv • Dětský zámek
• ❤ Můj program • Gril • Turbo gril
• Nastavení doby pečení
• Nastavení doby ukončení • Minutka
• Dětský zámek • Teplotní rozsah pečení
50-250 °C • Mělký plech • Hluboký plech
• Rošt • Energetická třída A

14.990,-

12.990,-

PKO 451 IF
Kompaktní vestavná trouba
Vlastnosti
• Objem 43 l • 3D horkovzdušné pečení
• Teplotní rozsah 45-250 °C
• Digitální hodiny s časovačem
• Nastavení doby pečení
• Dveře s bezpečnostním spínačem
• Minutka • Dětský zámek
• Režim vícenásobného pečení
• Režim pizza • Režim mražené potraviny
• Horní ohřev s ventilátorem
• Konvenční ohřev
• Horní ohřev • Rozmrazování
• Pečicí plech • Rošt na pečení

14.990,-

10.490,-

Připravujte jídla zdravě se zachováním
všech nutričních hodnot, živin
a vitamínů, ale také se zachováním
původního vzhledu, barvy a chuti.
Jak můžete parní troubu v domácnosti
dále využít? Pro zavařování, sterilizování,
rozmrazování, udržování teploty, kynutí
těsta nebo ohřívání pokrmů.

PKS 454 IF
Kompaktní parní trouba
Vlastnosti
• Objem 38 l • Parní generátor • Teplotní
rozsah pára 40-100 °C • Teplotní rozsah gril
140-200 °C • 8 programů - pára, gril,
sterilizace, rozmrazování, automatické vaření,
pizza • Minutka • Dětský zámek • Nastavení
odvápnění • Digitální hodiny s časovačem
• Dveře s bezpečnostním spínačem
• Pečicí plech • Perforovaný plech
• Rošt na pečení

19.990,-

13.990,-

Philco is a registrered trademark used under license
from Electrolux International Company, U.S.A.

NOVÉ VESTAVNÉ CHLAZENÍ PHILCO

ELEGANCE, PROSTOR I PRAKTIČNOST VE VAŠÍ KUCHYNI
Vestavné chlazení je kategorie, které se
detailněji věnuje čím dál větší množství
výrobců. Svědčí o tom nejen rostoucí
množství produktů, ze kterých může
zákazník vybírat, ale i důraz na technologie
použité v tomto typu chlazení. Pryč jsou
doby, kdy na trhu nebylo téměř možné
pořídit nic jiného, než několik typů
základních statických lednic a kombinací.
Značka Philco je jednou z těch, které
rozšiřují kategorii vestavného chlazení
o několik velmi zajímavých a dobře
vybavených modelů.
V loňském roce byl sortiment vestavného chlazení
Philco rozšířen o NoFrost model Philco PCN 17732 Bi
v energetické třídě A++ se třemi šuplíky v mrazničce, který
je dále vybaven dveřními poličkami s nastavitelnou výškou.
Zákazník tak nemusí příliš přemýšlet, zda se ta či ona lahev
do lednice vejde, nebo hledat jiné řešení. Výšku dveřních
poliček si jednoduše přizpůsobí, jak potřebuje. Pokud by
ovšem bylo prostoru pro lahve přesto málo, je tato vestavná
NoFrost kombinace vybavena nerezovým držákem lahví.
Chlazení, ani vestavné, není pouze o skladování
a chlazení nápojů, ale všech potravin, které v domácnosti
potřebujeme. Každá z těchto potravin vyžaduje trochu
jiný typ skladování, trochu jinou teplotu, jiné proudění
vzduchu, jinou vlhkost. Obzvlášť ovoce a zelenina
jsou na dlouhodobé skladování choulostivé. Zásuvka
s nastavitelným prouděním vzduchu, které reguluje

množství vlhkosti uvnitř, napomáhá zákazníkům lépe
a dlouhodoběji skladovat ovoce a zeleninu s minimálním
úbytkem jejich přirozené vlhkosti. Ta ovlivňuje tvar a barvu
ovoce a zeleniny, prodlužuje jejich skladovatelnost a snižuje
ztrátu vitamínů a nutričních hodnot. Pokud do lednice
umístíte narozeninový dort, zároveň tam skladujete sýry
či uzeniny, tak zjistíte, že vůně jedné potraviny ulpívají
na druhé. Dort tak může vonět po výborných klobásách.
Abychom tento jev minimalizovali, je NoFrost vestavná
lednice Philco PCN 17732 Bi vybavena filtrem z aktivního
uhlí MaxiFresh.. Díky LED osvětlení je o skladovaných
potravinách dokonalý přehled.
V létě letošního roku značka Philco uvede na trh velmi
podobný model pod označením Philco PCN 17742 Bi. Ten
se od výše popsaného modelu liší pouze jiným poměrem
chladničky a mrazničky, a to půl na půl, kdy mraznička
má 4 šuplíky. V době uvedení nové kombinace přijde na
náš trh i vestavná NoFrost chladnička Philco PTL 1772,
také v energetické třídě A++ a výškou 177 cm. Je také
vybavena nastavitelnou výškou dveřních polic, zásuvkou
s nastavitelnou vlhkostí pro dlouhodobější skladování
čerstvých potravin, nerezovým držákem na lahve a funkcí
MaxiFresh. Společně s chladničkou bude uvedena na
trh i vestavná NoFrost mraznička Philco PFN 1772 Bi,
Bi
v energetické třídě A++
A++.. Dvojice Philco PTL 1772 Bi
a PFN 1772 Bi společně vytvoří vestavný Side by Side
set, který oplývá neuvěřitelným prostorem. Mnoho
lidí, a oprávněně, vyčítá vestavnému chlazení malý
vnitřní prostor. Vestavný Side by Side set nabízí jednak
neuvěřitelnou variabilitu prostoru, velký užitný objem,
dokonalý přehled s LED osvětlením a díky plochým pantům
jednoduchou montáž a snadnou seřiditelnost dvířek.

Modely
v prodeji od 7/2018

VESTAVNÁ
MRAZNIČKA

VESTAVNÁ
KOMBINACE

VESTAVNÁ
CHLADNIČKA

PFN 1772 BI

PCN 17742 BI

PTL 1772 BI

DMOC
16 990 KČ

DMOC
15 990 KČ

DMOC
16 990 KČ

DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN
Zkombinujte si vestavnou Side by Side
chladničku s NoFrost mrazničkou v A++

NoFrost, A++,
197 l, displej,
funkce
SuperFreeze,
možnost nastavení
teplot, nerezové
lišty na policích
a zásuvkách,
automatické
odmrazování,
LED osvětlení,
světelný alarm

Vestavná
chladnička
PTL 1772 Bi
A++, 300 l, displej,
kovová police
na víno, funkce
SuperCool,
MaxiFresh,
MultiAirFlow,
HumidityControl,
nerezové lišty,
automatické
odmrazování,
posuvné dveře
s nastavitelnými
policemi, LED
osvětlení

DOPŘEJTE POTRAVINÁM
VELKOLEPÝ PROSTOR
Americká legenda s tradicí 125 let
www.philco.cz

Philco is a registrered trademark used under license from Electrolux International Company, U.S.A.

Vestavná
mraznička
PFN 1772 Bi
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Samsung chystá sjednocení svého kancelářského
aparátu v USA

Groupe SEB pokračuje v integraci německé
WMF. Produktové synergie napříč značkami by
měla skupina dosáhnout
v roce 2020
Francouzský Groupe SEB zaznamenal v roce 2017 prodeje svých výrobků v hodnotě 6,5 miliardy eur, o 30 %
víc než v předcházejícím roce. Je nutno dodat, že 1,15 miliardy z uvedené
částky připadá na německou WMF,
již Groupe SEB koupil. Šéf celé fi rmy Th ierry de La Tour d’Artaise počítá, že růst bude letos pokračovat
a postupně se na něm začne organicky podílet i WMF, protože integrace této společnosti do francouzských struktur nadále pokračuje.
Firma podle něj bude nadále vsázet
na sílu svých značek, inovaci a distribuci rozloženou do většího počtu
kanálů. Projekty týkající se WMF by
měly v průběhu roku nabýt na významu. Hlavním plánem je navýšit obrátky byznysu s profesionálními kávovary, kde je německá značka velmi
silná, a současně zvýšit ziskovost divize vybavení do domácností. Cílem
ve spotřebitelském segmentu je mít
sladěnou nabídku napříč portfoliem
značek včetně WMF v roce 2020.

Samsung Electronics America připravuje přesun svých týmů z Richardsonu
v severním Texasu a starších prostor
v městě Plano do zcela nového zázemí,
které se nachází na jiném místě v Planu. K dispozici zde má přes 20 000 m²,
přičemž se stěhováním se počítá na začátek příštího roku. Severní Texas tak
pro Samsung nadále zůstává druhou
největší oblastí, pokud jde o počet zaměstnanců. Pracují zde pro různé divize, jako je výzkum a vývoj mobilních
komunikací, inženýring, péče o zákazníky a další. Celkově zde pracuje

Electrolux má prototyp ekologické chladničky s prvky
z bioplastů. Čeští vědci ale
v nesouvisející zprávě nadšení z bioplastů krotí
Švédský výrobce zařadil před časem
do svého portfolia vysavače vyráběné z větší části z recyklovaných plastů. Nyní vytvořil prototyp chladničky, při jejíž výrobě byly použity pouze
bioplasty z obnovitelných zdrojů. Firma uvádí, že uhlíková stopa takového
produktu je o 80 % menší než v případě
standardní lednice. Electrolux si s myšlenkou začít používat bioplasty v sériové výrobě pohrává už několik let, a to
jak na úrovni výrobků, tak jejich obalů.
Takzvané bioplasty se vyrábějí z olejů, konkrétně například z kukuřičného
nebo třtinového. Zajímavé přitom je, že
čeští vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd v únoru ohlásili
překvapivý objev. A to že se bioplasty
v přírodě samy nerozloží, jak je všeobecně předpokládáno. Vzorky těchto
plastů sledovali po dobu 5 let a zjistili, že pouze křehnou, ale nerozkládají
se během pár měsíců, jak výrobci často

BSH investuje do nové výroby v Rumunsku
Německý výrobce oznámil plán na významnou investici v Rumunsku,
kde zdejší zastoupení již pořídilo 40hektarový pozemek a následně se
na něm chystá začít budovat zcela novou továrnu praček, v níž vznikne
700 nových pracovních míst. Investice se počítá ve stovkách milionů eur.
Chystaná výroba bude sestávat z výrobní haly, logistického centra a administrativní budovy. Linky by měly být spuštěny už v roce 2020 a po dokončení celého areálu počítá BSH s roční produkcí více než milionu praček pro evropský trh. Této hodnoty by mělo být dosaženo do roku 2022.
Nová továrna se přidá jako čtvrtá v pořadí k dalším třem evropským výrobám praček, které má fi rma v Německu, Polsku a Španělsku.
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1000 místních obyvatel z Richardsonu
a Plana. Samsung v Texasu v minulosti investoval obrovské prostředky, konkrétně 17 miliard dolarů, do výroby polovodičů v Austinu. Zde zaměstnává
přes 10 000 lidí a podílí se na místní
ekonomice 3,6 miliardy dolarů ročně.

uvádějí. Rozložení dosáhly až ve speciálním kompostéru, v němž byla teplota 60 °C.
Otázkou tedy je, zda nebude muset
Electrolux v tomto ohledu svou strategii modifikovat. Například použití
plastů posbíraných v oceánech se jeví
jako větší jistota pro získání ekologičtějšího produktu.

S jarem přichází i rodina Perfect Air
od české značky Concept
V oblíbeném jarním období přichází nejen slunečné dny, ale i alergie. Na časté
zdravotní problémy způsobené pylem, nízkou nebo naopak vysokou vlhkostí,
reaguje značka Concept s řadou Perfect Air. Concept se stará nejen o vzhled
a funkčnost domácnosti, ale také o zdraví svých zákazníků.
ZV1000

Zvlhčovače vzduchu
Nízká vlhkost zhoršuje životní komfort, ideální vlhkost
v bytě by měla být mezi 45–65 %. Zvlhčovač vzduchu
zvýší vlhkost v interiéru během pár minut.
Zákazník si může vybrat, zda chce malý ultrazvukový
zvlhčovač ZV1000 nebo větší zvlhčovač ZV2000
s ionizátorem, u kterého je možnost nastavení
studené i horké páry.
ZV2000

Čistička vzduchu
Model CA1000 s výkonem
CADR 238 m3/h, vyčistí vzduch
v prostorech o velikosti až 30 m2.
Čistička vzduchu zmírňuje příznaky
alergií, odstraňuje z ovzduší prach,
pyl, roztoče, plísně a bakterie.
Nechybí ani 4-stupňová filtrace,
která má technicky garantovanou
účinnost až 99,98 %

CA1000

Odvlhčovače vzduchu
Nadměrná vlhkost je ideální pro tvorbu plísní, které
způsobují zdravotní komplikace a škody na majetku.
Odvlhčovač OV1000 sníží vlhkost, disponuje 2 režimy,
časovačem a zvládne zkondenzovat až 600 ml/den.
Odvlhčovač OV2000 s ionizátorem zastupuje dva
spotřebiče. Snižuje vlhkost, ale také čistí vzduch.
Má několik programů a zkondenzuje až 20 l/den.

OV1000

OV2000

Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz

Nová vestavná řada Hoover Vanity
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INTERVIEW • LUBOŠ PRIKNER • ANTONÍN BOUMA • GRUNDIG

Luboš Prikner a Antonín Bouma:
Grundig staví na českém trhu vedle kvality
také na nadstandardních službách
Německou značku Grundig si většina střední a starší generace pamatuje ještě z éry
minulého režimu, kdy sem ze Západu pronikala její rádia nebo televizory. A po právu
byly považovány za mimořádně kvalitní výrobky. S novým vlastníkem, koncernem
Arçelik, kam spadá například i černý kůň nejen českého trhu, značka Beko, se Grundig
vrátil do obchodů a vstoupil i do kategorie domácích spotřebičů. O pozici značky a jejím
„DNA“ jsme si povídali s Lubošem Priknerem (LP), obchodním ředitelem společnosti Beko,
a Antonínem Boumou (AB), produktovým manažerem z téže firmy.

Značku Grundig jste oficiálně
uvedli na český trh už předloni
po veletrhu IFA. Chápeme, že
z hlediska byznysu hraje a bude
hrát hlavní roli Beko, nicméně
Grundig má díky odlišnému
designu a některým prémiovým funkcím určitě co nabídnout. Kde se značka usadila
na českém trhu? Na koho cílí?
A u jakých zákazníků s ní máte
největší úspěch?
AB: Grundig je v Česku známá
značka. Domácí spotřebiče jsou
novinka, ale nadčasový design
si lidé pamatují z její legendární audio a video techniky, která
mnohým i po letech slouží doma
nebo na chatách. Značka tak
v loňském roce navázala na dlouhotrvající tradici čistého a jednotného designu. Zaměřili jsme
se především na zákazníky, kteří
mají zájem o kvalitu a výdrž ve
vyšší – ale rozumně vyšší – ce-
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Luboš Prikner

nové hladině. I proto je nabídka značky postavená nejen na spotřebičích, ale
také na službách. Kombinace spotřebiče
a služby do nabízeného produktu je klíč,
s nímž vstupuje Grundig na český trh.
S pomocí vybraných distributorů tak
míří především na ty zákazníky, kteří ocení kromě kvalitního designového
spotřebiče i jistotu, že pokud se něco stane, přijede servisní technik do dvou dnů
a spotřebič opraví. Pokud ne, Grundig
spotřebič vymění.
Všimli jsme si, že se spotřebiče Grundig prakticky neprodávají po internetu.
Na kterých online kanálech jsou k dispozici?
LP: V současné chvíli je spotřebič pouze u vybraných partnerů, kteří dokážou
nabídnout kromě portfolia spotřebičů
i služby, které jsou součástí námi nabízeného produktu. Víme, že online nabídka
je zejména ve městech důležitá, a pracujeme na rozšíření distribuce, nechceme
však v žádném případě snižovat kvalitu
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naše zákazníky patří rozhodně profesionální pomoc při výběru spotřebiče.
Máme informace, že by měl Grundig
v závěru letošního roku představit novou generaci svých spotřebičů. Víte
k nim už něco bližšího?
AB: Nová designová řada Grundig se
připravuje. Zda se podaří vše sladit
a otestovat do špičkového stavu, uvidíme, zatím vše směřuje opravdu k přelomu
roku. Některé inovativní produkty se už
představily na výstavách. Například projekční systém VUX ve funkční verzi už
je na cestě do našeho školicího prostoru
v Praze a na IFA v Berlíně už byla k vidění i velká trouba s diagnostickými schopnostmi pro rozeznání stavu jídla a ovlivnění přípravy podle toho.

služeb. Navíc u spotřebičů Grundig je pak
důležité mít možnost se na design a kvalitu podívat. Přece jenom unikátní jednotný design ovládání a specifická kvalita materiálů se na jednotlivých fotkách
v e-shopech našim cílovým zákazníkům
představují trochu komplikovaněji.

Jakou roli by měla značka Grundig na
českém trhu plnit v kontextu s vaším
hlavním byznysem taženým značkou
Beko v delším časovém horizontu?
LP: Jsme si jistí, že v České republice existuje velká skupina zákazníků, kteří chtějí designový a zároveň kvalitní produkt.
A že je v Česku zájem o jistotu kvalitních
servisních služeb, už víme dlouho. I to je
jeden z důvodů, proč Grundig má tyto
věci ve své nabídce a proč značce věříme
a věnujeme jí péči.

Na trh dodáváte kromě volně stojících
spotřebičů Grundig také ty vestavné.
V kolika kuchyňských studiích jsou
k dispozici? A jaké obchodní partnery
pro Grundig primárně hledáte?
LP: V současné chvíli se kuchyňská studia počítají v řádu desítek. Vybíráme je
podle stejného klíče, který používáme
pro všechny distribuční kanály. Platí
tedy, že kvalita služeb při prodeji je klíčová, pro regionální prodejce je pak velkou
výhodou možnost vystavení spotřebičů.
Takové prodejce pak také podporujeme
s komunikací v jejich regionech. Globálně pracuje Grundig s nejlepšími světovými kuchaři, jako je Massimo Bottura.
Snažíme se tak hodnotu značky zachovat
na vysoké úrovni i v Česku. A k tomu pro

Antonín Bouma
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Novinky Beko do každé kuchyně

Spolu s jarem přichází Beko s trojicí novinek vestavných spotřebičů, které jsou svými
technologiemi zase o krok dále, usnadňují vaření, ale myslí také na zdravý životní styl.

Mezi trojici novinek patří první parní trouba Beko
BIDM 15500 XDS pro zdravé vaření, trouba BIWM 15500 XDS,
která ušetří v kuchyni místo, díky svému provedení 2v1
s mikrovlnkou, a varná deska HII 64800 FHT s novým designem
a s pohodlným ovládání Direct AccessTM, Všechny tři spojuje
jednoduchý design černého skla s nerezovými prvky, který se
snadno stane součástí každé kuchyně.
Pojďme se podívat na vychytávky a výhody, které každá
novinka do kuchyně přináší, pěkně popořadě.
Parní pečení s troubou Beko BIDM 15500 XDS
První multifunkční parní trouba Beko umožňuje
jak klasické pečení či pečení s horkovzduchem, tak i parní
pečení, které si získává stále větší oblibu a není divu.
Parní pečení je totiž mnohem šetrnější než to klasické,
zachovává v potravinách větší množství vitamínů a minerálů
a jídlo upečené v páře má přirozenější barvu i chuť. Navíc se
nepřipaluje, nevysušuje a není tak potřeba přidávat tuky
či jiná dochucovadla, kterými by se zvyšovala energetická
hodnota pokrmu. A u pečení to nekončí. Díky speciálním
programům lze s parní troubou Beko BIDM 15500 XDS
i pohodlně zavařovat, nechat kynout těsto či vyrábět domácí
jogurt.
Není zapomenuto ani na snadnou údržbu. S čištěním
SteamShine+ odpadá pracné drhnutí zbytků, protože napaří
veškeré nečistoty, které pak stačí jednoduše setřít hadříkem.
Součástí údržby je také sterilizace při 100 °C či odvápňovací
program pro dlouhou životnost parního generátoru.
Co se týče výbavy, v troubě Beko BIDM 15500 XDS
nechybí dvojitý teleskopický výsuv, dvojité vnitřní osvětlení
spínané otevíráním dveří či dveře tvořené 3 skly pro bezpečné
pečení. Pohodlnou obsluhu zajišťuje elektronické dotekové
ovládání a displej se zámkem a možností nastavení jasu.
Trouba Beko BIWM 15500 XDS, která funguje i jako
mikrovlnka

Spotřebiče Beko se opravdu hodí do každé kuchyně,
ať už má jakýkoliv styl.

Pokud zákazník bojuje v kuchyni s místem, vhodným
řešením je nová multifunkční trouba Beko s mikrovlnami
BIDM 15500 XDS, která spojuje vlastnosti multifunkční
trouby a mikrovlnky v jednom spotřebiči. Díky tomu nabízí
jak klasické mikrovlnné vaření, ale také mikrovlnné vaření
s ventilátorem, s grilem nebo klasické pečení s podporou
mikrovln pro rychlejší propečení pokrmu.
Výborným nástrojem pro každého milovníka masa je
teplotní sonda MeatProbe, která řídí teplotu trouby podle
teploty uvnitř pečeného pokrmu. Stačí jí zapíchnout do masa

Chytré technologie novinek Beko

a dle ní se nastaví teplota v troubě právě tak, aby
měl například oblíbený roastbeef uprostřed svých
předepsaných 85 °C.
Praktickým pomocníkem je i protizápachový
filtr s katalyzátorem, který eliminuje vznikající pachy
při pečení, takže nikdo nepozná, že byla k obědu
pečená ryba.
Ani u této trouby nechybí 3 skla dveří,
elektronické dotekové ovládání a displej s nastavením
jasu a se zámkem.
Snadné a rychlé ovládání variabilní indukce Beko
HII 64800 FHT
Nová indukční deska Beko HII 64800 FHT
přichází s naprosto novým designem ovládání Direct
AccessTM. Jedná se o přímé ovládání varných zón, díky
kterému je nastavení teploty a dalších parametrů
rychlé a bez zdlouhavého překlikávání pro každou
zónu zvlášť. U všech varných zón lze také použít
časovač a booster pro rychlejší ohřev.
Pro flexibilní vaření deska má již dobře známou
technologii IndyFlex®. Díky ní lze obě levé varné zóny
spojit v jednu velkou, takže se zákazník při vaření
nemusí starat o velikost svých hrnců a navíc ušetří čas
a energii. Snadnější vaření zajistí i funkce AutoCook
udržující teplotu vaření a smažení, paměť pro uložení
oblíbeného nastavení či funkce udržování teploty
jídla.
O bezpečnost vaření se stará dětský zámek
a zámek ovládání pro čištění desky, automatické
vypnutí a ukazatel zbytkového tepla.

Štavnaté, vláčné a zdravé jídlo
Parní pečení

Parní pečení s nastavitelnou úrovní páry je ideální způsob, jak připravit
zdravé a především chutné jídlo. Protože je jídlo připravováno při nížší
teplotě a vyšší vlhkosti než u klasického pečení, zachovává si své
nutriční vlastnosti, přirozenou chuť a barvu.

Trouba jako nová bez pracného drhnutí

S parní troubou Beko BIDM 15500 XDS
lze připravit vše, od steaku přes zeleninu
až po pečivo. Díky páře jídlo zůstane
perfektně vláčné, šťavnaté a zachová si svojí
přirozenou chuť bez nutnosti přidávání tuku
a dochucovadel.

SteamShine+

Díky parnímu čištění SteamShine+ už není potřeba trávit hodiny
s kartáčem v ruce a hlavou v troubě. Pomocí páry se připečené
nečistoty lépe uvolní, takže je pak stačí jen lehce setřít hadříkem
a trouba vypadá stále jako právě vybalená.

Dva spotřebiče v jednom ušetří místo
Trouba s mikrovlnami

Kombinace trouby a mikrovlnky 2v1, která ušetří místo, je
ideální pro menší kuchyně. V jednom prostoru tak lze ohřát jídlo,
rozmrazit zásoby, ale i připravit perfektní hostinu.
Teplotní sonda MeatProbe, kterou má
trouba Beko BIDM 15500 XDS, je výborným
pomocníkem pro přípravu masa. Nejen, že
změří teplotu uvnitř pokrmu, ale dle ní také
nastaví ideální teplotu pečení v troubě.

Pro roastbeef jako z michelinské restaurace
Teplotní sonda MeatProbe

Trefit tak akorát opečený roastbeef je úkol hodný kuchařů
michelinských restaurací. Proto Beko přichází s teplotní sondou
MeatProbe, která změří teplotu uvnitř pokrmu a dle ní pak
trouba nastaví ideální pečicí teplotu, aby byl výsledek tak,
jak potřebujete.

Přizpůsobí se každému nádobí
IndyFlex®

Varná zóna IndyFlex® nabízí ideální prostor pro vaření v jakkoliv
velkém nádobí. Pokud nestačí jedna varná zóna, lze dvě sloučít
do jedné velké, takže lze vařit třeba i v pekáčí a ještě ušetřit čas
a elektřinu.

Protože vydrží. Důkazem je jejich fungování v Pražském
kulinářském institutu, jehož zakladatelem je Roman Vaněk,
a kde jsou spotřebiče v pravidelném zápřahu kuchařských kurzů
již několik let. Pod palbou mistrů kuchařů jsou spotřebiče Beko
i v kuchyni Bistra Kaprova, nové restaurace v centru historické
Prahy, jejímž šéfkuchařem je Tomáš Černý, bývalý šéfkuchař
prestižní pražské restaurace La Finestra.
A jako důkaz výdrže je tu též plná pětiletá záruka, která je
poskytována na vybrané modely spotřebičů bezplatně
(více na bekocr.cz).
Roman Vaněk
zakladatel Pražského kulinářského institutu

MĚJTE NOVINKY BEKO STÁLE PŘI RUCE

A proč zvolit do kuchyně vestavné spotřebiče Beko?

Rychlé a pohodlné ovládání
Direct Access

Občas je to v kuchyní pěkný shon a člověk neví, co dříve, natož
ještě něco překlikávat na varné desce. Proto je tu přímé ovládání
Direct Access. Každá varná zóna má svůj ovládací panel, takže
lze snadno a rychle nastavit požadovanou teplotu bez dalších
mezikroků.

Výbava a vlastností novinek Beko
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SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE

Do budoucna lze očekávat, že nabídka vestavných chladniček s rozměry cca
70 cm vzroste. Vždyť samotný Whirlpool má zatím jen dva a ani jeden z nich
není beznámrazový, natož s oddělenými
chladicími okruhy. Firma však obě technologie má a používá je u svých volně
stojících modelů, takže jejich nasazení ve
vestavbách by nemělo být až tak složité.
Samozřejmě by nešlo o levný spotřebič,
obzvlášť bez další konkurence v dané kategorii.

Multifunkční parní trouba
BIDM 15500 XDS
Energetická
třída

Parní čištění
SteamShine+

Booster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parní pečení s nastavitelnou úrovní páry
Parní čištění SteamShine+
Sterilizace při 100 °C
Odvápňovací program
20 programů pečení
Displej s nastavením jasu a zámkem
3 skla, celoskleněných vnitřních dveří
SoftClose dveře pro tiché dovření
2x vnitřní osvětlení spínané otevřením dveří
Boční žebříky na rošty a plechy
Dvojitý teleskopický výsuv
Černé sklo
a nerez

Vnitřní objem
71 litrů

Množství beznámrazových vestavných lednic roste

Elektronické
dotekové ovládání

Multifunkční trouba s mikrovlnami
BIWM 15500 XDS
Energetická
třída

Teplotní sonda
MeatProbe

Protizápachový
filtr

•
•
•
•
•
•
•

Multifunkční a mikrovlnná trouba v jednom
Teplotní sonda MeatProbe
Protizápachový filtr s katalyzátorem
20 programů pečení
Displej s nastavením jasu a zámkem
3 skla, celoskleněných vnitřních dveří
SoftOpen a SoftClose dveře pro snadné
otevření a tiché dovření
• 2x vnitřní osvětlení spínané otevřením dveří
• Boční žebříky na rošty a plechy
• Booster
Černé sklo
a nerez

Vnitřní objem
70 litrů

Vestavné chladničky –
první modely s šířkou
70 cm má Whirlpool
Chladničky vestavného typu jsou kompromisním řešením.
Leckdo je do své kuchyně chce, protože jsou zcela skryté
a nenarušují jednotný design celého prostoru. Na druhou
stranu mají nejen menší litráž, ale hlavně jsou užší, takže
na jejich police často nevložíte některé hrnce nebo větší
nádoby. Odpovědí jsou vestavné modely s větší šířkou
a mnohem praktičtějším vnitřním prostorem.

Elektronické
dotekové ovládání

IndyFlex spojení
varných zón

Booster
u všech zón

Automatické
vypnutí

• Direct AccessTM přímé ovládání varných zón
• IndyFlex® pro spojení dvou levých varných
zón do jedné velké
• AutoCook pro udržování teploty vaření
• Timer a Booster u všech varných zón
• Pamět uložení oblíbeného nastavení
• Funkce pozastavení ohřevu a udržování
teploty uvařeného jídla
• Ochrana proti přetečení a přehřá
• Automatické vypnutí
• Ukazatel zbytkového tepla
Šířka desky
60 cm

4 varné zóny

Senzorové
posuvné ovládání

MĚJTE NOVINKY BEKO STÁLE PŘI RUCE

Indukční varná deska
HII 64800 FHT

Přestože není kategorie 70cm volně stojících lednic po stránce objemu prodejů zásadním segmentem trhu, už několik let svižně roste a výrobci v ní vidí potenciál. Je to
logické. Tyto chladničky jsou skvělým řešením pro všechny, kdo chtějí větší úložný
prostor a širší police, ale přitom nemají v kuchyni místo na 90 cm širokou chladničku
typu „french door“. Nástup 70cm volně stojících lednic učinil 54 cm široké vestavby
ještě menšími, nikoliv fyzicky samozřejmě, ale v tom, jak jsou vnímány trhem. Příchod širších vestavných modelů je proto logickým důsledkem zvyšující se poptávky po
nadstandardních chladicích a mrazicích kombinacích. Překvapující každopádně je,
že do této kategorie, konkrétně vestavných kombinací s šířkou 69 cm, vstoupil zatím
pouze Whirlpool. Ani u takového specialisty, jakým je německý Liebherr, tento typ
chladničky nenajdete. Kdo chce větší objem u vestavného modelu této značky, musí
sáhnout po 76 cm nebo 90 cm širokých modelech, u nichž začínají ceny ovšem vysoko
nad 100 000 Kč.

bekocr.cz
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Když teď opustíme téma širších vestavných modelů, nelze říci, že by tento
segment neprocházel žádným vývojem.
Obecně můžeme konstatovat, že technologicky jsou vestavby zhruba o generaci pozadu. Zatímco u volně stojících
modelů jsou oddělené chladicí okruhy
stále běžnější, ve vestavbách zůstávají raritou – v přehledu pouze zástupce
značky Liebherr. Ještě před dvěma třemi
roky nebyla u vestavných lednic žádným
standardem ani technologie No Frost,
což se naštěstí už změnilo. Přesto bychom z důvodu větší kapacity a možnosti
výběru pokročilejších technologií doporučili poradit zákazníkovi primárně vybírat z volně stojících modelů. I u těch
se standardní šířkou 60 cm získají větší
úložný prostor a mají možnost zakoupit
vyspělejší výrobek. Rozšíření No Frostu
každopádně v kategorii vestaveb vítáme.
Reflektuje ho také následující produktový přehled, do kterého jsme vybrali
8 lednic. Vyjma zástupce společnosti
Whirlpool, který má ale unikátní šířku
69 cm, jsou všechny beznámrazové.

SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE

Amica
BC 1772 BF

•A++

•No Frost

•190 l / 52 l

Zásuvka
s regulovanou
vlhkostí

•41 dB(A)

Začátkem roku uvedla značka Amica na trh nové modely vestavných chladniček. Tento model používá klasický systém No Frost. Lednice obsahuje 2 šuplíky na ovoce
a zeleninu, přičemž jeden z nich se nazývá VitControl a lze v něm regulovat úroveň
vlhkosti. S rozvodem chladného vzduchu v lednici pomáhá ventilátor a o osvětlení se
starají LED žárovky. V případě nedovřených dvířek se ozve akustický signál. Řízení
chodu spotřebiče je elektronické. Mrazicí kapacita spotřebiče je 3 kg / 24 h a akumulační doba 24 h. Spadá do klimatické třídy T. Roční spotřeba je 233 kWh.
Rozměry: 177,6 × 54 × 54 cm (v × š × h).

Beko
BCHA 275 E3S
• A++
• No Frost

Modré světlo
pro prodloužení
čerstvosti ovoce
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• 186 l / 69 l

• 40 dB(A)

Chladnička zařazená do portfolia Beko loni v létě je také beznámrazová s klasickou sadou No
Frost. Najdete v ní zásuvku na ovoce a zeleninu s takzvaným Active Fresh Blue Light, speciálním modrým světlem zajišťujícím pokračování procesu fotosyntézy. Výsledkem je prodloužení
čerstvosti právě u ovoce a zeleniny. Chladnička má také madlo a těsnění s antibakteriální úpravou a LED osvětlení prostoru pro čerstvé potraviny. Mrazicí kapacita je 3 kg / 24 h, akumulační
doba 13 h a klimatická třída SN-ST. Rozměry: 178,1 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

Bosch
Serie 8 KIF39S80

•A++

•No Frost

•184 l / 61 l

•41 dB(A)

Vlajková loď nabídky vestavných chladniček značky Bosch zaujme rozdělením na 3 oddělené části –
klasický chladicí prostor, oddíl VitaFresh Pro s elektronicky řízenou teplotou těsně nad 0 °C a mrazák.
Chladicí a VitaFresh Pro část se obě nacházejí za horními dvířky spotřebiče. V nulové zóně je také
udržována optimální vlhkost – nízká v zásuvce na čerstvé maso a vyšší v zásuvce na ovoce a zeleninu.
Nechybí AirFreshFilter neutralizující pachy i bakterie v chladicí části, elektronické řízení chodu celého spotřebiče, tlumeně a automaticky dovíraná dvířka, LED osvětlení, funkce SuperMrazení a SuperChlazení či senzory optimalizující teplotu ve spotřebiči. Roční spotřeba chladničky je 236 kWh
a klimatická třída SN-ST. Mrazicí kapacita 12 kg / 24 h a akumulační doba 16 h.
Rozměry: 177,5 × 55,6 × 54,5 cm (v × š × h).

Možnost
propojení
s telefonem
přes NFC

Candy
BCBF 182 N

•A+

•No Frost

•206 l / 50 l

Elektronicky
řízená nulová
zóna

•43 dB(A)

Elektronicky řízená beznámrazová lednice Candy nabízí distribuci chladného vzduchu pomocí
ventilátoru, držák na lahve, chladnější zásuvku Fresh Zone na maso a ryby, samostatnou zásuvku
na ovoce a zeleninu. Kromě toho je chladnička vybavena technologií NFC – pokud k určenému místu přiložíte chytrý telefon podporující NFC, můžete s ním spotřebič propojit. V aplikaci
Simply-Fi pak lze velmi přesně nastavit teplotu, aktivovat rychlé chlazení, režim Eco a sledovat
statistiky používání spotřebiče. Chladnička je řazena do klimatické třídy N-ST-T. Roční spotřeba
činí 278 kWh. Mrazicí kapacita je 3 kg / 24 h a doba skladování při poruše 12 h.
Rozměry: 185 × 54 × 54 cm (v × š × h).

5

Vestavby na českém trhu podle GfK

/%

2015

29 %

%

Zdroj:

Zdeněk Bárta

Consumer Choices
Director CZ&SK,
GfK Czech

Z celkového obratu za devět skupin bílého zboží, které sleduje
Gf K v obchodním panelu, odpovídalo vloni vestavné provedení
za 29 %. Meziroční nárůst hodnoty prodeje za vestavby dosáhl
k necelým 8 %. Přírůstek vykázala většina skupin, výjimkou bylo
vestavné chlazení. Pro srovnání volně stojící spotřebiče se za rok
2017 zvedly o 5 %.
Na celkové hodnotě prodeje chlazení se v minulém roce podílely
vestavby 12,5 %. Meziročně klesly s obratem o 1 % vlivem nižšího

zájmu kupujících o nejdražší sortiment, avšak v objemu vestavné
chlazení meziročně neztratilo.
Poptávka po vestavných myčkách, vestavných troubách a varných
deskách meziročně narostla, zatímco průměrná cena se u nich
změnila jen velmi mírně. V hodnotě tak tyto klíčové produktové
skupiny zaznamenaly přírůstek mezi 8 až 10 %.
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SKUPINA VÝROBKŮ • VESTAVNÉ CHLADNIČKY S MRAZÁKEM DOLE

Concept
LKV5360

•A++

•No Frost

•180 l / 63 l

Variabilní
nastavení polic
ve dvířkách

•41 dB(A)

Další letošní novinkou v kategorii vestavných kombinovaných chladniček je tento NoFrost model české značky Concept. Spotřebič vybavený ventilátorem a LED
osvětlením má police z bezpečnostního skla i držák na lahve. Ve dvířkách se pak
nacházejí poličky s možností nastavení v 5 různých pozicích. Chladnička ročně spotřebuje 226 kWh energie. Její mrazicí kapacita je 3 kg / 24 h a akumulační doba 12 h.
Klimatická třída N-T. Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

Liebherr
ICBN 3324
• A++
• No Frost s oddělenými
chladicími okruhy

•A++

•No Frost

•180 l / 63 l

•41 dB(A)

Beznámrazová lednice značky Philco obsahuje ve svém chladicím prostoru police z bezpečnostního
skla, držák na lahve, ventilátor, pohlcovač pachů a zásuvku na ovoce a zeleninu s možností regulace
vlhkosti. Ovládání je řešeno elektronicky a osvětlení vnitřního prostoru pomocí LED žárovek. V mrazničce naleznete 2 klasické šuplíky, z toho jeden extra velký, a jednu zásuvku s výklopnými dvířky. Klimatická třída lednice je T-N, mrazicí kapacita 3 kg / 24 h a akumulační doba 12 h. Roční spotřeba činí
226 kWh energie. Rozměry: 177 × 54 × 54,5 cm (v × š × h).

Vestavná
lednice
s šířkou
69 cm
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• 38 dB(A)

Chladnička z prémiového segmentu trhu od chladicího a mrazicího specialisty je jediná v přehledu, která používá nejmodernější systém chlazení se zcela oddělenými chladicími okruhy.
Většina konkurentů ho zatím používá výhradně u volně stojících modelů, pokud tento typ
chladniček v nabídce vůbec má. Výhodou tohoto řešení je beznámrazový mrazicí prostor a současně chladicí část s regulovanou vlhkostí, jejíž vyšší úroveň přispívá k prodloužení čerstvosti
potravin. Navíc má tato lednice nulovou zónu konstrukčně oddělenou o klasického chladicího
oddílu. Liebherr ji nazývá jako BioFresh – teplota blízká nule je zde udržována elektronicky
a řízena je i úroveň vlhkosti. Samozřejmostí je nadstandardní provedení interiéru i nabídka
doplňkových funkcí. Roční spotřeba dosahuje 235 kWh. Klimatická třída je SN-ST. Mrazicí
kapacita 10 kg / 24 h a akumulační doba 15 h. Rozměry: 177 × 55,9 × 54,5 cm (v × š × h).

Elektronicky
řízená
nulová zóna

Philco
PCN 17732 Bi

• 175 l / 62 l

Whirlpool
SP40 801 EU

•A+

•StopFrost

•299 l / 101 l

Zásuvka
s nastavením
vlhkosti

•35 dB(A)

Jedním z největších nedostatků vestavných kombinovaných chladniček je jejich malá šířka cca
54 cm, a tím daný menší vnitřní prostor. Značka Whirlpool má jako jediná na trhu 69 cm široké
vestavné lednice s celkovým vnitřním objemem 400 l. Loni představená novinka používá technologii 6. smysl Fresh Control zajišťující optimální teplotu v chladicí části. S rozvodem chladného
vzduchu pomáhá ventilátor. Mrazák není v tomto případě beznámrazový – používá takzvaný systém StopFrost s kovovým kolektorem (deskou) v horní části mrazničky. Na desce ulpívá většina
námrazy, již stačí jednou za čas odstranit opláchnutím této desky. Lednice nese označení klimatické třídy SN-T, ročně spotřebuje 328 kWh energie a za 24 h zamrazí až 4,5 kg potravin. Má
dlouhou akumulační dobu 26 h a zdůraznit u ní musíme velmi nízkou hlučnost 35 dB(A).
Rozměry: 193,5 × 69 × 54,5 cm (v × š × h).

Twin Cooling

Plus TM

Déle čerstvé potraviny a žádné
mísení pachů v chladničce
– dva chladící okruhy

mrazák

chladnička

POKROČILÉ TECHNOLOGIE
NABÍZÍ ZNAČKA SAMSUNG
I U SVÝCH VESTAVNÝCH CHLADNIČEK.
ZAŘAĎTE JE DO SVÉ NABÍDKY!
Značka Samsung dokázala nemožné a během posledních deseti let zcela změnila český
trh s chladicí technikou. Především prosadila beznámrazovou technologii No Frost coby
technologický standard a celý trh ji následoval. Její úsilí a mravenčí práce s vysvětlováním
benefitů beznámrazových chladniček jí přinesly také pozici lídra trhu v této kategorii.
Poměrně nedávno proto rozšířila své portfolio také o vestavné modely, kde nabídka No
Frost řešení nebyla a nadále není na trhu tak široká jako v případě volně stojících modelů.
Její vestavné chladicí a mrazicí kombinace se kromě toho vyznačují množstvím pokročilých
funkcí, díky nimž nabízejí zákazníkům víc než většina konkurenčních produktů.

TRUE NO FROST,
NEBO TWIN COOLING PLUS?

Portfolio řady BRB6000 sestává ze 3 modelů. Základní model BRB260030WW/EF
s doporučenou maloobchodní cenou
19 990 Kč, střední model BRB260034WW/EF
(doporučená MOC 21 990 Kč) a nejvyšší
model řady BRB260076/EF (doporučená
MOC 23 990 Kč).
První dva modely nabízejí nejvyspělejší
technologie, které společnost Samsung
považuje u svých spotřebičů za základ.
V první řadě je to pravý beznámrazový

systém True No Frost, který nejen že snižuje spotřebu, ale navíc potlačuje bakteriologické procesy, čímž zaručuje podstatně delší čerstvost než u chladniček bez
tohoto systému. Systém True No Frost je
doplněn ještě technologiemi Multi Flow
a All Around Cooling, zajišťujícími cirkulaci
vzduchu v mnoha směrech pomocí malých průduchů nad každou policí chladničky. Tím je zachována rovnoměrná teplota napříč celou chladničkou, zvláště pak
po otevření dveří.
Nesmíme zapomenout zmínit kompresor s digitálním invertorem, který se stará
o bezproblémový chod chladniček. Jeho
podstata spočívá v plynulosti chodu –
nepřetržitě reguluje teplotu v chladničce
prostřednictvím změny rychlosti otáček.
Podle hodnot, které snímají senzory teploty uvnitř i mimo chladničku, upravuje jen
svoji rychlost, čímž nevznikají energeticky
náročné výkyvy chodu motoru při otvírání
dveří chladničky. Další výhodou digitálního invertorového kompresoru Samsung
je výrazně tišší chod v porovnání s klasic-

SAMSUNG
BRB260076WW/EF

SAMSUNG
BRB260034WW/EF

Samsung uvedl v loňském roce na trh
nové modely chladniček, které zcela jistě
uspokojí potřeby širokého spektra zákazníků. Řada RB5000 nabízí celkem 14 modelů
v barvách kovový grafit, inox, sněhová bílá,
nerez a černá, všechny pak splňují nároky
energetické třídy A+++ nebo A++. Volně
stojící chladničky nově doplnil vestavnými
modely řady BRB6000 s posuvnými panty,
které lze díky jejich propracovaným detailům doladit ke každému typu kuchyně.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čistý objem 264 l (192 l / 72 l)
Energetická třída A++
Roční spotřeba 239 kWh
Digitální invertorový kompresor
s 10letou zárukou
Beznámrazový systém True No Frost
Oddělené chladicí okruhy
Twin Cooling Plus
Fresh Zone s nulovou teplotou
pro účinnou ochranu čerstvosti
Cool Select Zone Plus s možností
volby teploty v mrazáku
Rovnoměrná distribuce chladného
vzduchu systémem Multi Flow
Vnější LED displej
Funkce Rychlé chlazení
Mrazicí kapacita 9 kg / 24 h
Akumulační doba 14 h
Hlučnost 38 dB(A)
Rozměry 177,5 × 54 × 50 cm (v × š × h)

www.samsung.cz
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Čistý objem 267 l (195 l / 72 l)
Energetická třída A++
Roční spotřeba 240 kWh
Digitální invertorový kompresor
s 10letou zárukou
Beznámrazový systém True No Frost
Rovnoměrná distribuce chladného
vzduchu systémem Multi Flow
Systém All Around Cooling pro rozvod
vzduchu do každého rohu chladničky
Vnější LED displej
Funkce Rychlé chlazení
Mrazicí kapacita 9 kg / 24 h
Akumulační doba 14 h
Hlučnost 38 dB(A)
Rozměry 177,5 × 54 × 55 cm (v × š × h)

kými konkurenčními kompresory. Navíc je
na kompresor poskytována záruka 10 let.
Nejvyšší model řady BRB260076/EF je
o něco vybavenější a pyšní se chladicím
systémem Twin Cooling Plus s kompletně
oddělenými chladicími okruhy. Jde o nejvyspělejší konstrukci lednice, již na trhu
Samsung postupně prosazuje jako před
lety tradiční No Frost. Vlajková loď vestavných chladniček Samsung dále disponuje
systémem Cool Select Zone s možností
volby teploty v mrazáku: −23 / −15 / −5 /
−1 / 2 °C. Variabilně tak lze rozšířit chladicí
prostor, pokud uživatel nepotřebuje mrazák. Případně vytvořit poměrně velkorysou nulovou zónu pro skladování čerstvého masa apod. V standardním chladicím
oddílu se každopádně nachází zásuvka
Fresh Zone s teplotou blízkou nule.
Dodejme ještě, že systém oddělených
chladicích okruhů Twin Cooling Plus zabraňuje nežádoucímu mísení pachů mezi
oběma částmi spotřebiče, protože oddíl
chladničky a mrazáku fungují zcela nezávisle.

SAMSUNG
BRB260030WW/EF
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Čistý objem 267 l (195 l / 72 l)
Energetická třída A++
Roční spotřeba 291 kWh
Digitální invertorový kompresor
s 10letou zárukou
Beznámrazový systém True No Frost
Rovnoměrná distribuce chladného
vzduchu systémem Multi Flow
Systém All Around Cooling pro
rozvod vzduchu do každého
rohu chladničky
Vnější LED displej
Funkce Rychlé chlazení
Mrazicí kapacita 9 kg / 24 h
Akumulační doba 14 h
Hlučnost 37 dB(A)
Rozměry 177,5 × 54 × 55 cm (v × š × h)
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Uzamčený svět smart
se musí odemknout
MÁME ZA SEBOU PRVNÍ
ROKY S TAKZVANÝMI
„CHYTRÝMI SPOTŘEBIČI“,
TEDY TĚMI, KTERÉ
MŮŽETE PŘIPOJIT DO
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
A PRACOVAT S NIMI NA
DÁLKU POMOCÍ SVÉHO
CHYTRÉHO TELEFONU
NEBO TABLETU.
ZÁKLADNÍM ÚSKALÍM
U VELKÉHO MNOŽSTVÍ
Z NICH JE UZAVŘENOST
JEJICH SYSTÉMŮ, KTERÁ
PŘIBLIŽUJE CELOU
KONCEPCI BLÍŽE POUŤOVÉ
ATRAKCI NEŽ VIZI CHYTRÉ
A AUTOMATIZOVANÉ
DOMÁCNOSTI. PRO
JEJÍ DOSAŽENÍ SE
JEVÍ JAKO ZÁSADNÍ
PODPORA STANDARDU
IFTTT A OTEVŘENÍ SE
DALŠÍM PLATFORMÁM.
NE VŠECHNY ZNAČKY
TO DOSUD POCHOPILY.
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Hned na úvod článku je nutné poznamenat, že když v něm
hovořím o „smart spotřebičích“, mám vždy na mysli techniku
s wi-fi konektivitou a aplikací pro smartphone/tablet. Modely
s NFC a Bluetooth pro účely tohoto textu za smart teď na chvíli
nepovažujme. Budoucnost je totiž jednoznačně v bezdrátovém
připojení do domácí sítě, potažmo internetu, nikoliv propojení
s telefonem na pár metrů pomocí „modrého zubu“, které bude
mít jepičí život a je pro výrobce jen aktuální cestou, jak některé
smart funkce dostat do levnějších zařízení bez wi-fi modulu.
Možná patříte mezi konzervativnější jedince, a přestože
pracujete v oboru technického zboží, ve smart spotřebičích vidíte jen jakýsi výstřelek. Marketingovou vějičku, která bude
vábit spotřebitele na funkce, které nadšeně ukážou rodině,
pochlubí se s nimi známým, nicméně posléze je nebudou při
každodenním provozu využívat. Názor celkem pochopitelný,
obzvlášť když první modely s konektivitou byly skutečně legráckou tohoto typu. Vývoj ovšem pokračuje, trh krystalizuje,
ohlas z něho doléhá na výrobce a pohledy na věc se tříbí.

Zmatek v telefonu

Vlastní (neboli takovým ošklivým nečeským synonymem
označované jako proprietární) softwarové platformy jednotlivých značek jsou určitou překážkou, protože ne všechny spotřebiče bude mít většina uživatelů od jednoho výrobce. Používat dvě nebo dokonce více aplikací čistě pro řízení a kontrolu
spotřebičů je značně nepraktické. A kde máme žaluzie, garážová vrata, bazény, vytápění nebo osvětlení? Počítačový nadšenec by se ve svém telefonu v oné změti „appek“ nepochybně
vyznal. Běžný uživatel, dovolím si tvrdit, že nikoliv. Nedávno
nám na tiskovce manažer jednoho výrobce televizorů vyprávěl,
že doma často něco zkouší a přepojuje HDMI kabely, aniž by
řešil, který kam zapojí. Manželka mu pak volá, kam zmizel
satelit, protože ho nemá na svém naučeném „vstupu 1“. Dokážete si představit, že by měla ve svém telefonu brouzdat v pěti
aplikacích a řešit, která slouží pro nastavení sušičky a která pro
troubu? Ještě když bude mít každý z programů úplně jiné grafické zpracování, jinou strukturu nastavení a logiku ovládání.
Tudy cesta opravdu nevede. A v tu chvíli se hlásí o slovo v úvodu zmíněný standard IFTTT.
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spotřebičů
IFTTT aneb když „smart“ znamená
skutečně „smart“

Prapodivná zkratka skrývá anglické slovní spojení „If Th is
Then That“. Do češtiny ho můžeme přeložit jako „když nastane
toto, ať se stane toto“. Co to znamená v praxi? Zařízení, které
tento standard podporuje, můžete určit, co má udělat, když
je splněna určitá podmínka. Uveďme si pár příkladů. Jedete
do Makra udělat velký nákup a ideální by bylo, aby přepnula
vaše lednička do režimu rychlé chlazení a byla připravena na
přísun několika kilogramů čerstvých potravin. Samozřejmě
můžete funkci zapnout u smart spotřebiče v aplikaci na dálku,
jenže to stále není tak úplně „chytrá domácnost“, že? IFTTT
vám umožňuje nastavit, že pokud se váš telefon bude nacházet v určité oblasti, v našem případě v okolí Makra, lednice se
do režimu rychlého chlazení přepne sama. Podobně můžete
nastavit, aby došlo k pozastavení fi lmu nebo ztlumení zvuku
televize, pokud přijmete hovor. Nebo se zatáhly žaluzie, když
na čidlo venku začne intenzivně svítit slunce. Anebo začala
blikat světla nahoře v obýváku, když necháme otevřená dvířka mrazničky v suterénu. Možností nastavení podmínek je
skutečně neomezeně. Můžete spustit robotický vysavač pouze
tím, že odejdete z domu na určitou vzdálenost. Podmínky lze
i různě kombinovat, takže robot vyjede pouze v určitý den
v týdnu, ne pokaždé, když vyjdete z domu. Kaž dopádně právě
otevřený standard IFTTT, za jehož implementaci neplatí výrobci žádné poplatky, činí smart spotřebiče skutečně „smart“.
Jistě, jednotlivé značky mohou podobné funkce implementovat i do svých vlastních řešení, ale to jsme zpět u změti aplikací. IFTTT nabízí automatizaci napříč produktovými kategoriemi a značkami. Aktuálně ho podporují například BSH
a jejich Home Connect, LG, Liebherr, Samsung nebo Whirlpool. Na veletrhu EuroCucina jsem si všiml avizované podpory také ze strany značky Grundig. Ostatní mohou podporu
nepochybně přidat i do již vyrobených a prodaných výrobků
pouhou softwarovou aktualizací. A měli by to velmi rychle
udělat, protože se IFTTT jeví jako řešení, které získává stále širší podporu a bude, doufejme, dominantním standardem
pro chytrou automatizaci domácnosti. Trh už nyní můžeme
rozdělit na ty skutečně chytré (nejen) spotřebiče a na ty ostatní s konektivitou.

Dveře se otevírají

Možnost nastavení podmínek pro spuštění určitých funkcí je
klíčová pro vytvoření chytré domácnosti. Pro použití trouby spolu s recepty dle nakoupeného jídla není něco takového na pořadu dne, alespoň do doby, než lednice sama pozná
potraviny, které v ní jsou uloženy. Pak by mohla aktivně nabízet recepty. Zatím něco takového funguje při manuálním
zadání potravin na seznam například u třetí generace chladničky Samsung Family Hub, kterou jsem viděl na CES a na
EuroCucině. Ale zpět k vaření. Snad každý výrobce se smart
troubou má aplikaci, v níž lze vyhledávat recepty a následně
nechat odeslat do spotřebiče nastavení pro dané pečení.
Lidé po celém světě už několik let používají specializované
food aplikace, jako Yummly (dostupná i u nás), Innit a další.
Jejich propojení se smart troubou se jeví jako mnohem praktičtější, protože mnoho uživatelů je na grafické zpracování
a systém těchto aplikací zvyklých. Přidání funkcí pro spojení
s troubou je proto rozhodně lepší cestou než vytváření vlastních komplexních aplikací jen pro jednu značku. Zmíněné
Yummly spolupracuje už nějakou dobu s Whirlpoolem a Innit
nově ohlásil partnerství s Electroluxem (viz krátká novinka
na str. 8). Teď už bude jen stačit, když výrobci rozšíří podporu na vícero globálních aplikací a nebudou se spojovat pouze
s jednou z nich, následně pak vyberou alespoň jednu nejpopulárnější aplikaci lokálního typu, která už obsahuje nepřeberné množství receptů. Teprve potom začnou být smart funkce
v jejich troubách pro běžného uživatele opravdu praktické.
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Sell
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Duben 2018
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Vestavná řešení Amica:

varné desky do malých kuchyní i beznámrazové lednice
Značka Amica má nejen na českém trhu velmi pestrou a bohatou nabídku vestavných spotřebičů.
Nejčastěji na stránkách magazínu SELL prezentuje v rámci vestaveb své trouby, varné desky nebo
myčky. Tentokrát proto článek věnuje trochu odlišným kategoriím – v případě varných desek čistě dvouplotýnkovým, které jsou vhodné do menších kuchyní, a vestavným chladničkám
s technologií No Frost. Ta není u vestavných lednic na trhu rozhodně tak rozšířená jako u volně
stojících modelů, a tak prezentované výrobky nepochybně vaše zákazníky zaujmou.

Varné desky domino

Lze je kombinovat nebo instalovat samostatně v kuchyních, kde není místa nazbyt. Dvě plotýnky pro většinu
běžných činností stejně stačí. To jsou desky typu domino.
Značka Amica je dodává s různými technologiemi ohřevu
i designovými provedeními. Vybírat můžete mezi plynem,
sklokeramikou typu HiLight nebo sklokeramikou s indukcí.

>> Amica DDI 3201 B
Vyspělá 30cm indukční deska má celkový příkon 3,7 kW.
Najdete na ní větší 22cm plochu, která nepostrádá funkci Booster. Standardně má tato zóna příkon 2,3 kW, ale při
aktivaci Boosteru dosahuje příkon 3 kW, což umožní vašim
zákazníkům dosáhnout varu v hrnci v maximálně krátkém
čase. Menší zóna s průměrem 18 cm má příkon 1,4 kW.
Ovládání je řešeno dotykově pomocí senzorických ploch.
Z funkcí jmenujme automatické rozpoznání přítomnosti
a velikosti hrnce, možnost udržování tepla, dětský zámek
a časovač. Ukazatel zbytkového tepla je samozřejmostí.
Deska se zapojuje do běžné zásuvky s napětím 230 V.

>> Amica DDS 3201 B

Tradiční sklokeramická deska se dvěma HiLight zónami má
dokonale čistý design díky rovným hranám a použití senzorického dotykového ovládání. Snadno se díky tomu udržuje a při překypění jídla nehrozí, že by někam zateklo.
Příkon 3 kW si rozdělují mezi sebou 18cm a 14,5cm varné
plochy v poměru 1,8 kW ku 1,2 kW. Mezi funkcemi nechybí časovač, dětský zámek a automatická redukce výkonu.
I tato deska má šířku 30 cm a lze ji zapojit do běžné zásuvky.

>> Amica DDS 3200 MR

Jednoduchá 30cm HiLight deska s vkusným nerezovým
rámečkem a celkovým příkonem 3 kW používá klasické
knoflíkové ovládání, které zajisté mnoho zákazníků ocení.
Větší varná plocha má průměr 18 cm a příkon 1,8 kW, menší 14,5cm má příkon 1,2 kW. Zapojuje se do běžné zásuvky
s napětím 230 V.

>> Amica DDPS 3200 LZBG

Leckdo dává nadále přednost přípravě jídla na plamenu, ale
současně chce designově zajímavé a elegantní řešení. Pro
ty má Amica 30cm domino desku s masivnějšími litinovými hořáky a povrchem z černého skla. Velký hořák (9 cm)
má výkon 2,8 kW a menší (4 cm) 1 kW. Elektrické zapalování je integrováno v každém knoflíku a hořáky nepostrádají
bezpečnostní pojistky.

>> Amica DDP 0720 Z

Cenově dostupnější alternativou k předchozí plynové desce je tento model s nerezovým povrchem a smaltovým
roštem. Deska o celkovém výkonu 2,8 kW disponuje 2 hořáky – větší má průměr 6,5 cm a menší 4 cm, přičemž první
jmenovaný je 1,8kW a druhý 1kW. I zde se nacházejí tradiční
ovládací knoflíky s integrovaným elektrickým zapalováním
a bezpečnostní pojistky hořáků.

Lednice pracuje v energetické třídě A++ s roční spotřebou
223 kWh. Z výbavy jmenujme zásuvku VitControl s nastavitelnou vlhkostí vzduchu podle toho, zda je v ní ovoce,
nebo zelenina. Sekundární zásuvka na ovoce/zeleninu bez
regulace vlhkosti je k dispozici též, stejně jako držák lahví,
4 police z bezpečnostního skla a 3 přihrádky ve dveřích.
Mraznička obsahuje 3 šuplíky, z toho jeden extra velký pro
nadměrné potraviny. Vnitřní prostor chladicí části osvětlují úsporné LED žárovky. Mezi funkcemi naleznete rychlé
chlazení, rychlé mražení, prázdniny, alarm zvýšené teploty v mrazničce a alarm nedovřených dveří. Mrazicí výkon
dosahuje 3 kg / 24 h, akumulační doba 11 hodin a hlučnost
maximálně 41 dB(A).

>>Amica BC 1772 BF

Beznámrazové vestavné chladničky

Manuální odmrazování se stává minulostí i v kategorii vestavných kombinovaných chladniček, které pracují úsporně po celou dobu své životnosti díky tomu, že se v jejich
mrazničkách postupně nevrství led. Amica nabízí hned
několik řešení s různými doplňkovými funkcemi a výbavou.

>>Amica BC 1772 AFD

Tato 177,6 cm vysoká beznámrazová chladnička poskytne vašim zákazníkům celkový čistý objem 246 l, který si
mezi sebou rozdělují chladicí (190 l) a mrazicí (56 l) část.

Pro méně náročné zákazníky má Amica k dispozici model
se shodnými základními parametry, jako jsou rozměry, spotřeba, vnitřní objem a vnitřní provedení. Pouze ve funkční
výbavě nenajdete doplňkové prvky, jako jsou rychlé chlazení, rychlé mražení nebo režim prázdniny. I tato lednice je
tedy beznámrazová a má 2 šuplíky na ovoce/zeleninu včetně jednoho typu VitControl s regulovanou vlhkostí.

>>Amica BC 1771 AF

Výčet produktů uzavírá tato cenově nejdostupnější vestavná chladnička typu No Frost, která je také 177,6 cm
vysoká a má celkový objem 246 l. Další specifikace jsou
také shodné s předchozím popisovaným modelem. Odlišná
je ovšem spotřeba, protože tento model pracuje v energetické třídě A+ a ročně spotřebuje 284 kWh energie.

V příštím čísle SELL:
Květnový SELL se bude
tradičně věnovat tématu chladu – konkrétně
volně stojícím chladničkám s mrazákem dole.
Podíváme se i na různé
typy mixérů a vyrazíme
na některé kontraktační výstavy a jiné akce,
z nichž vám přineseme
tradiční obrazové reportáže.

Unikátní akce pro vaše zákazníky

NOVÁ SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
KÁVOVÝCH SEMÍNEK
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Navštivte
www.tajemstvikavovaru.cz

Bez kabelu.
Bez omezení.
Vysoký sací výkon.

16 499 Kč

13 999 Kč
Ušetříte 2500 Kč

www.dyson.cz

