VÝKONNÉ PARNÍ GENERÁTORY
LAURASTAR JSOU V PRODEJI
NA ČESKÉM TRHU. VY JE JEŠTĚ
VE SVÉM OBCHODĚ NEMÁTE?
Seznamte se s nejpokročilejším švýcarským systémem
pro rychlé, komfortní a hygienické žehlení

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI

– 10 LET NA TRHU
Žehlit můžete jak na jakémkoliv žehlicím prkně,
tak vertikálně, kdy pomocí trvalého a silného
výstupu suché páry narovnáte během chvilky
veškeré záhyby a nerovnosti.

Zmatek na trhu a nemalé
náklady pro výrobce vysavačů
• ENERGETICKÉ ŠTÍTKY VYSAVAČŮ
(PROZATÍM) SKONČILY
• KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY DOŠLO
PŘES NOC
• BEZPRECEDENTNÍ SITUACE
KOMPLIKUJE DODÁVKY, LOGISTIKU
I PRODEJ

Dále k tématu:

• RADEK HACAPERKA Z APPLIA CZ:
SYSTÉM ŠTÍTKŮ PLNĚ PODPORUJI,
Z POSTUPU EVROPSKÉ KOMISE
NEJSEM ALE NADŠENÝ
• VYJÁDŘENÍ PŘEDNÍCH VÝROBCŮ
KE ZRUŠENÍ ENERGETICKÝCH
ŠTÍTKŮ VYSAVAČŮ
Veletrh CES 2019

NEJVĚTŠÍ VELETRH SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
ODHALIL TRENDY PRO BLÍZKOU I VZDÁLENĚJŠÍ
BUDOUCNOST. BYLY NA NĚM K VIDĚNÍ
I ZAJÍMAVÉ SPOTŘEBIČE

Celoroční Black Friday

AMERIKO, ZÁVIĎ! ČEŠI MAJÍ SLEVOVÝ
PÁTEK KAŽDÝ DEN V ROCE

Parní generátory Lift a Lift Plus
Parní generátor s profesionální žehličkou
(silné parní rázy), konstantní tlak 3,5 baru
(dvojnásobný objem), technologie DMS
(suchá pára s dvojitým ohřevem na
150 °C), nový termostat, odnímatelný
zásobník na vodu (1,1l), zahřívání 3 min.,
AutoStop, příkon 2200 W, hmotnost žehličky
1 kg, certifikace Hygienic Steam Effect,
ergonomické madlo, nožičky pro stabilitu,
uložení kabelu, nové tiché čerpadlo (o 5 dB
méně hluku ve srovnání se staršími modely),
teplu odolná podložka, příslušenství: filtr
proti vodnímu kameni, nástavec pro žehlení
delikátních tkanin. Hmotnost 5,3 kg.
Modely Lift Plus mají navíc ultra tenkou
profesionální žehličku s 3D žehlicí plochou
(patentováno), podsvícení zásobníku na
vodu, autonavíjení kabelu, parní rázy
Pulse Steam a držák parní hadice.
Hmotnost 5,5 kg.

Perfektní výsledky jediným pohybem, a to na
všech typech látek bez ohledu na jejich barvu.
To vše díky skutečně profesionální žehličce.

Jednoduché použití zajišťuje nový termostat,
který nevyžaduje žádné manuální nastavení
teploty. Jedna bezpečná teplota pro všechny látky.

Snadná manipulace a připravenost
systému během pouhých 3 minut díky
jedinečné ergonomii.

Skupina výrobků

ŽEHLIČKY,
PARNÍ GENERÁTORY
A ŽEHLICÍ SYSTÉMY
PRAČKY – PŘEDEM
A VRCHEM PLNĚNÉ

LEDEN-ÚNOR
2019

UNIKÁTNÍ ŽEHLICÍ SYSTÉMY
A PARNÍ GENERÁTORY LAURASTAR
JSOU NA ČESKÉM TRHU
FIRMA BASYS JE MÁ PRO VÁS SKLADEM

Laurastar Lift, DMOC: 10 990 Kč

Laurastar Lift Plus, DMOC: 13 990 Kč
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Aktivní 3D plocha
Efektivněji narovnává textilie, zatímco
distribuuje horkou suchou páru
hluboko do vláken. Eliminuje jakékoliv
záhyby a zajišťuje hygienickou péči
o prádlo. Žehlicí plocha používá
jedno bezpečné nastavení pro všechny
typy látek.

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše per fektní

Čtyřrychlostní ventilátor
Zapomeňte na zápolení jemnými kluzkými
látkami i nepoddajným ložním prádlem.
V režimu nasávání udržuje ventilátor všechny
látky na prkně, zatímco v režimu foukání
zabraňuje vzniku jakýchkoliv přehybů
Technologie Sensteam
Spotřebiče
značky Bosch splňují ta nejv yšší očekávání.
Díky
a nerovností.
Detekuje pohyb žehličky a automaticky
preciznímu
a smyslu pro detail spojují nejmoderněj
aktivuje páru. Nemusíte mačkatzpracování
žádná
technologie
a dokonalý design. I proto jsou nejprodávanější zna
tlačítka. Jen začněte žehlit!

velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

Prohlédněte si spotřebiče od značky Bosch: www.bosch-hom

Představujeme
Laurastar Smart
Vyzkoušejte jediný skutečně
chytrý způsob žehlení

Spojte svůj žehlicí systém Laurastar Smart s chytrým
telefonem a získejte ve speciální aplikaci návody
a pomoc včetně rad, jak správně žehlit hedvábí,
bavlnu nebo len.

Výkonný parní generátor
Vytváří páru, kterou pak ještě znovu
ohřívá samotná žehlička, aby
z ní vycházela pouze suchá horká
a zcela hygienická pára, která nezvlhčuje
oblečení. Nádržka na vodu
je odnímatelná pro pohodlné
doplňování a obsahuje filtr proti
vodnímu kameni.

* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje,
* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018 .

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
po více než dvouměsíční pauze ve vydání, která nastává s ohledem na výprodejové období
a téměř nulové uvádění nových produktů, se vrací i pro tento rok váš jediný specializovaný magazín o trhu s domácími spotřebiči. Pro letošek jsme si připravili některé zajímavé
novinky. Spouštíme projekt velmi specificky zaměřených videí pro profesionály z branže.
První vlaštovkou je krátký sestřih z veletrhu CES, který si v digitální verzi časopisu můžete přehrát přímo na straně 28, a v tištěné podobě vám postačí naskenovat telefonem
QR kód nebo zadat krátký odkaz do prohlížeče v počítači. S videem budeme pracovat
pravidelně a nepůjde pouze o reportáže z veletrhů – zaměříme se například i na zásadní
„launche“ vybraných firem, abychom lidem z branže přinesli ještě podrobnější informace
a detaily. Obzvlášť těm, kdo nemají čas jezdit na všechna školení a prezentační akce.
Přestože to se spuštěním našeho vlastního natáčení nesouvisí a jde do značné míry o shodu náhod, navázali jsme začátkem února také spolupráci s televizním pořadem Polopatě,
přičemž by nemělo jít o pouhých pár minut slávy, ale dlouhodobější záležitost. Naše
premiéra se týkala tématu chlazení a pořad se vysílal poprvé 17. února.
Osobně mě těší, že si
získal náš časopis i speciály chystané pro deník E15
takovou reputaci, aby měly
o spolupráci s námi zájem
i takové instituce, jako je
Česká televize. Věřte, že vypro video klikněte
užijeme všech dostupných
možností, abychom edukovali, šířili důležité informace
VIDEO Premiéra magazínu SELL v pořadu Polopatě.
Radíme, jak vybrat chladničku
a zpracovávali zásadní témata.
Ať už na stránkách SELLu,
v E15, nebo jakémkoliv jiném
médiu. Jedním příkladem za
všechny je současná nešťastná situace týkající se energetických štítků vysavačů, jíž se věnujeme velmi podrobně v článcích od strany 10. Nečekané pro nás bylo hlavně zjištění, že
se touto zásadní změnou nezabývala žádná mainstreamová
média, přestože jde o bezprecedentní záležitost, která má
nemalý dopad na výrobce, prodejce i samotné spotřebitele.
https://bit.ly/2GNPTeQ

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský
šéfredaktor
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Život je příliš krátký na zápasy
s prádlem aneb opravdové
parní funkce v praxi.

Díky praní a sušení s párou je
prádlo hygienicky čísté
a žehlení je rychlé
a jednoduché.

Steam touch v pračkách
jak to funguje?

Steam touch v sušičkách
jak to funguje?

Po aktivaci přídavné funkce Steam Touch, se zásobník
parního generátoru naplní studenou vodou přímo z
přívodu vody, termostat zahřeje vodu na bod varu

Při parních programech se používá destilovaná voda pro
vytvoření velmi horké páry. Před použitím tedy uživatel
musí doplnit do zásobníku vodu

Termostat uvnitř zásobníku na vodu řídí a kontroluje
proces ohřevu v parním systému. Voda po dosažení bodu
varu generuje páru která je přirozeně gumovou hadicí
odváděna přímo k bubnu kde je umístěna tryska.

Pára se vytváří pomocí generátoru a tryskou je vstřikováná
do prostoru bubnu.

Voda v nádrži se vypařuje konstatně až do vyprázdnění.
Čím méně je vody v nádrži, tím vyšší je teplota a tlak páry
Po dosažení teploty 130°C je automaticky vypnut ohřev
a ve stejný moment je elektronicky otevřen ventyl který
napustí do nádrže novou dávku studené vody. Množství
vody je meřeno senzorem tak aby vždy množství páry
odpovídalo zvolenému programu.
V případě poruchy termostatu, je nainstalovaný pojistný
systém. V případě nekontrolovaného ohřevu, jakmile
dosáhne teplota v nádrži 172°C automaticky sepne tepelná
pojistka která trvale odpojí ohřevný systém
Výkon parního ohřívače je 800 W
Maximální kapacita zásobníku parního ohřívače je 250 ml.
Pára je vypouštěna do bubnu 7 minut před poslením
mácháním prádla a 5 minut před odstřeďováním.

Parní program se spouští na konci sušícího procesu tak
aby bylo prádlo méně zmačkané.
Další benefity které parní sušení přináší
• neutralizace zápachů
• dokonalé zničení bakterií
• speciální krátký program pro osvěžení prádla

PRAČKA >> PPF 9423 BSIW

Steam touch - Šetří vaše oblečení

Systém SteamTouch zajišťuje jemnost a měkkost
prádla po vyprání. Horká pára během praní vnikne
do vláken oblečení a uvolní všechny přehyby a
pomačkané plochy.

A+++ Šetří vaše peníze

Pračka Amica ušetří ve srovnání s energetickou
třídou A+ a A++ o 15-25% energie více. Tak budete
mít přibližně každé páté praní zdarma. Její spotřeba energie činí 141kWh za rok.
Optidose

Automatické dávkování OptiDose

Usnadněte si život a využijte automatického dávkování pracího prostředku s funkcí OptiDose. Zásobník na pračce má objem 1 l. Můžete tak předem
doplnit prací prostředek až na 20 pracích cyklů.
LCD displej

Snadno se ovládá

Rozlučte se se starým typem praček.
Nová pračka Amica PPF 9432 BSIW
zobrazuje aktuální program, zbývající čas
a mnoho dalších informací na kvalitním LED
displeji.

Krátké programy - šetří váš čas

Díky speciálním programům můžete osvěžit své
oblečení od nepříjemných zápachů za pouhých
15 minut. Čas jsou peníze a vy budete moci
rychleji odejít do práce.

Super tichý motor

Potřebujete vyprat oblečení, ale nechcete narušovat chvíle klidu ve vašem bytě? Pak vás určitě
zaujme speciální BLDC motor, který je specifickým
svým velmi tichým chodem.

SUŠIČKA >> SUPF 923 W

Steam touch

Prádlo není jen suché, ale i jemné na dotek. A to
díky funkci SteamTouch! Částice páry vstupují
do vláken, uvolňují je, vyrovnají a čistí. Pára zabíjí
mikroby, dezinfikuje Vaše oblečení a zanechá ho
voňavé a příjemné na dotek. Některé prádlo pak
není třeba ani žehlit.

Automatické číštění filtru
Samočištění filtru

Sušička funguje nejlépe, když má čistý filtr. Teď si můžete ušetřit pracné a nepohodlné čištění po každém
sušicím cyklu! Funkce Samočištění filtru z Vás zbaví
této povinnosti. Oblečení se suší a filtr se čistí sám!

Super tichý motor

Druhá generace motoru LogicDrive snižuje hlučnost provozu sušičky na minimum. LogicDrive 2.0
zároveň přináší úsporu při každém sušení díky
energetické třídě A+++.

Široká škála programů

Vašemu oblečení se dostane nejšetrnější péče
Například program na blůzy a košile pracuje se
speciálním nastavením, které jim zajistí adekvátní
stupeň sušení bez rizika, že se jemné tkaniny poškodí. Program outdoor a fitness umožňuje šetrné
sušené funkčního prádla a pokud potřebujete
okamžitě suché oblečení, je možné vysušit prádlo
za 45 minut. Stabilní teplota 50 °C navíc zabraňuje
napínání vláken, takže Vaše oblečení vydrží déle.

Nezanedbatelným příslušenstvím je
mezikus.

S touto montážní sadou bezpečně ukotvíte pračku
a sušičku na sebe. Věžové uspořádání spotřebičů
značně ušetří podlahový prostor. Součástí mezikusu je také odolná vysouvací pracovní deska.
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NOVINKY

Siemens
připravuje uvedení
nové sušičky
se samočištěním
Německá značka představuje nov ý
model sušičky s tepelným čerpadlem
ve středním cenovém segmentu, doporučená cena novinky s označením
WT45W461CS je 18 990 Kč. Sušička spadající do řady iQ500 se bude
v yznačovat především samočisticím
kondenzátorem, díky němuž si po
celou dobu své životnosti udrží v ysokou energetickou účinnost. Zanášení
kondenzátoru, který nelze v podstatě
bez servisního zásahu u běžné sušičky v yčistit a dříve či později se
nejjemnějším prachem zanese, je asi
největší problém současných modelů
s tepelným čerpadlem. Společnost
BSH se již delší dobu zaměřuje na
v ý voj samočisticí technologie jak
u značky Bosch, tak značky Siemens. Představovaná sušička pracuje v energetické třídě A++ a používá
systém iSensoric s chytrými senzory,

DOMO dokončuje stavbu
své nové centrály a skladu v jižních Čechách
Už v loňském roce jsme vás informovali o chystaném sídle a distribučním středisku belgicko-české značky
DOMO. Navzdory administrativním
těžkostem i komplikovanějšímu terénu
se stavba v těchto dnech chýlí ke svému konci. Dokončeny byly již podlahy
v kancelářské části a v době vydání by
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které upravují chod programů. Novinku už můžete u českého zastou-

pení společnosti BSH pro své obchody poptávat.

mělo být hotové i armování podlahy
ve skladové hale o rozloze 1000 m².
Kolaudace celého objektu by se měla
stihnout ke konci března, a to včetně
příjezdových komunikací, které musela fi rma také vybudovat, protože staví
na zelené louce v Kdyni nedaleko Domažlic.
Pro fi rmu DOMO je vybudování nového sídla a skladů zásadní pro
pokračování jejího růstu. Aktuální
zázemí již bylo delší dobu nedostaču-

jící. Najít vhodný pozemek ale nebylo
vůbec jednoduché s ohledem na to, že
měla společnost jako jeden ze základních požadavků možnost případného
dalšího rozšíření projektu. Nakonec
zvolila pozemek o výměře 1 hektar.
Současná dvoupatrová budova dokonce disponuje rezervními prostory, kam
by se mohly v případě potřeby rozšířit kanceláře. Součástí objektu bude
také značková maloobchodní prodejna
DOMO.

Maximální potěšení z kávy –

čerstvě namletá,
nikoli z kapsle.

Roger Federer
Největší tenisový šampion
všech dob

Nová ENA 8, jednošálkový plně automatický kávovar extra třídy. Malý, krásný, jednoduchý – je imperativem pro všechny, kdo milují kávu a estetický
vzhled, jako například Roger Federer. Moderní displej TFT zajišťuje jednoduché ovládání na čelní straně. Jediným stisknutím tlačítka je na výběr
deset různých specialit v dokonalé kvalitě. Působivým akcentem celkového designu je kulatá nádržka na vodu, která připomíná ušlechtilé křišťálové
karafy. Nový kávovar ENA 8 je k dostání ve třech atraktivních barvách a v provedení Signature Line v masivním hliníku. JURA – If you love coffee.
www.jura.com
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Groupe SEB hlásí
úspěchy v Evropě
a Asii. V Americe
nikoliv

Extra vybavený
kompaktní mixér
Electrolux
Koncem loňského roku uvedla na
trh švédská firma nové stolní mixéry Explore 7 zacílené na náročnější
uživatele. Mixéry jsou precizně dílensky zpracovány a jsou navrženy
pro vysoce efektivní zpracování surovin včetně ledu, ořechů či odolného ovoce nebo zeleniny. Používají totiž systém 6 nožů a mírný
sklon mixovací nádoby v úhlu 10°,
který zabraňuje ulpívání surovin
na bocích džbánu. Funkce Intelligent Speed Control pak přizpůsobuje rychlost otáček motoru podle
odporu surovin. K dispozici jsou
dokonce 4 přednastavené programy
pro smoothie, polévky, drinky a drcení ledu. Programy mění rychlost
mixování a v určitých fázích i zcela
zastavují otáčení nožů, aby rozmělnily opravdu všechny suroviny
v nádobě. Mixéry jsou dodávány
ve dvou barevných provedeních –
béžové a černé barvě. K dispozici
jsou různě vybavené varianty včetně modelů, v jejichž příslušenství
se navíc nachází přenosná lahev
z tritanu, mlýnek na kávu/koření či
filtr na přípravu džusu. Základna
používá motor s příkonem 900 W.
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Francouzská společnost vydala v závěru ledna své výsledky za rok 2018.
Spokojena může být nepochybně
s celkovým 1,5% růstem prodejů, přičemž v posledním čtvrtletí vyskočil
růst na 7,8 %. A to navzdory mnoha
makroekonomickým faktorům, které
byznys s domácími spotřebiči nega-

Whirlpool podobné
výsledky jako loni,
v Evropě ale
prodeje klesly
Společnost Whirlpool oznámila své
finanční výsledky za loňský rok. Spokojena může být s celkovým obratem
21 miliard dolarů, což je jen o 300 milionů méně než v roce 2017. Když pomineme změny kurzů, klesla hodnota
prodejů o 0,3 %, přičemž ve čtvrtém

tivně ovlivňovaly, upozornil Thierry
de La Tour d’Artaise, šéf a předseda
správní rady firmy. Největšího růstu
dosáhla v meziročním srovnání firma v Asii, 14,5 %. V samotné Číně
to bylo dokonce 20,9 %. V západní
Evropě vyrostla jen velmi drobně
o 0,2 %, ale v dalších evropských zemích o pěkných 6,2 %. Jediným černým puntíkem ve finančních výsledcích jsou Severní a Jižní Amerika,
kde došlo k propadu obratu o 5,5 %,
respektive 7,4 %.

kvartálu dokonce vzrostla o 2,5 %.
Pokud jde o jednotlivé regiony,
růstová zůstala Severní Amerika,
konkrétně stouply příjmy v posledním čtvrtletí o 5,4 %. V regionu
EMEA (Evropa, Blízký východ
a Afrika) ale pokračoval očekávaný
propad, který dosáhl v závěrečném
kvartálu roku 6,3 %. Latinská Amerika se ocitla drobně v černých číslech, zatímco Asie rostla o solidních
11,2 %.

Páková espresa Rohnson
Lahodná káva s bohatou pěnou!

Není nad ranní šálek dobré kávy. Máte raději s mlékem?
Mléčnou pěnou? Čisté silné espreso? Lahodné cappuccino?
Nebo pořádný hrnek překapávané kávy? Všechny kávy
pohodlně připravíte s novými kávovary značky Rohnson.
Dokonalá crema díky tlaku 20 barů
Espresso Rohnson R-982

Novinka
2019!

Skutečně žhavou novinkou na trhu, která se objevila v nabídce od letošního února, je tento elegantní kávovar s nerezovým opláštěním. Mezi
jeho největší devízy patří vysokotlaké čerpadlo, které vyvíjí tlak 20 barů,
díky němuž vzniká na espresu dokonalá pěna neboli crema. Stroj používá dvojitý nerezový filtr, bezpečnostní systém (proti přehřátí i přetlaku)
a nepostrádá parní trysku pro šlehání mléka na cappuccino. Kávovar
má také energeticky úsporný systém EPR. Nerezová horní deska může
sloužit k nahřívání šálků. Odnímatelná nádržka na vodu má objem 1,6 l.

Espresso Rohnson R-978
Novinka
2019!

Druhým pákovým kávovarem
Rohnson schopným dosáhnout 20 barů pro zajištění té
nejlepší cremy na espresu je
model R-978 s čerpadlem italské
výroby. Stejně jako předchozí
prezentovaný kávovar pracuje
s dvojitým nerezovým filtrem,
je osazen parní tryskou, má
úspornou funkci ERP a nechybí
u něj ani bezpečnostní řešení
proti přehřátí a přetlaku.
U tohoto stroje najdete v zadní
části nádržku na vodu o objemu
1,25 l. Pro pohodlnější doplňování je samozřejmě také odnímatelná.

Jednoduchost
a cenová dostupnost
Espresso Rohnson R-972

Cenově dostupnějším pákovým
modelem značky Rohnson je
tento kávovar s 15barovým
italským čerpadlem, které
spolu s dvojitým filtrem také
zajišťuje přípravu vynikajícího
espresa.

Je libo espreso nebo překapávanou kávu?
Espreso a překapávač Rohnson R-970

Univerzální řešení typu 2 v 1 pro milovníky pořádného ranního hrnku kávy tvoří
tento model, který kombinuje pákový espresovač s klasickým překapávačem. Levá
část věnovaná espresu obsahuje čerpadlo pracující pod tlakem 15 barů i parní trysku
na šlehání mléka. Pravá pak transparentní konvici a systém pro přípravu překapávané
kávy. Do konve se vejde 10 šálků. Nádržka pojme 1,25 l vody.

Všechny prezentované modely
jsou již v prodeji. Pro objednávky a další informace kontaktujte společnost Electra Trade.

www.rohnson.cz
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Zrušené energetické štítky vysavačů je zakázáno používat.
Absurdní situaci by chtěla Unie vyřešit do začátku roku 2020
Lubor Jarkovský
Byrokratická noční můra v podobě povinnosti ze dne na den odstranit ze všech vysavačů a komunikačních materiálů
energetický štítek se stala v lednu realitou. Prvotní analýzy situace ze závěru loňského roku dávaly naději, že nebude potřeba
přijímat žádná urychlená opatření. Rozhodnutím Evropské komise neodvolat se proti anulaci i přes naléhání rozličných
stran včetně Evropského sdružení výrobců domácích spotřebičů APPLiA vznikla bezprecedentní situace: do 18. ledna bylo
povinností všech zúčastněných energetické štítky používat, od 19. ledna je naopak uvádět nesmí a celý trh se musí tvářit, jako
by tyto štítky nikdy neexistovaly. Legislativní kolotoč proběhl na papíře celkem jednoduše, horší už to pochopitelně bylo
s aplikací náhlé změny v praxi. Ještě na začátku února jsme na štítky běžně narazili v kamenných i elektronických obchodech.
Není se čemu divit, zavedení doporučeného postupu, jak se se štítky vypořádat, nebylo reálně proveditelné.
Příběh energetických štítků
vysavačů v kostce
Vysavače musely být na základě nařízení
EU číslo 665/2013 ze dne 3. května 2013
označeny energetickým štítkem, a to od
1. září 2014. Od září 2017 pak platil inovovaný štítek,kde přibyly třídy A+, A++
A+++ a naopak byly odstraněny třídy E, F
a G. Zavedení nového štítku bylo od počátku
plánováno a spolu s ním se zpřísnily
i parametry takzvaného Eco designu. Firma
Dyson proti štítkům od počátku vystupovala
kvůli způsobu měření účinnosti vysavačů
a 8. listopadu 2018 rozhodl tribunál EU
v její prospěch. Evropská komise měla možnost se do 18. ledna 2019 odvolat. Jelikož
tak k překvapením mnohých neučinila,
přestaly energetické štítky ze dne na den
platit, je přísně zakázáno je od 19. ledna
2019 používat a je na ně nahlíženo jako
na napodobeniny platných energetických
štítků.

Energetická třída vysavače
Byla určena dle odhadované roční spotřeby
vysavače. Zda u chystaných nových štítků
zůstanou třídy s „plusky“, nebo nás čeká
příchod štítků již v nové podobě
s třídami A až G, jako v jiných produktových
skupinách, je nyní nejasné.

Společnost Dyson slaví –
její výprava proti energeOdhadovaná roční spotřeba v kWh
Vznikala poměrně složitým výpočtem, kterému
tickým štítkům vysavačů
je v oﬁciálních dokumentech EU věnováno
skončila loni na podzim
několik stran vysvětlujícího textu. Vychází se
úspěšně. Britský Dyson,
z 50 vysávání za rok, 87 m2 (průměr. plocha
domácnosti v EU), 4 tažení hubicí tam
vynálezce cyklonového
a zpět nad každým bodem podlahy a dalších
bezsáčkového
systému
parametrů, které je nutné předtím vypočítat
pro vysavače, který poslé(jako např. schopnost odstraňování prachu,
ze přejal celý svět, dlouprůměrná spotřeba energie ve Wh/m2)
hodobě
argumentoval,
Hlučnost vysavače
že jsou v testech proteUdávaná jako hladina akustického tlaku
žovány sáčkové modely.
v jednotkách dB(A), kde „dB“ jsou decibely
Nebudeme se teď pouštět
a „A“ značí váhový ﬁltr modelující tzv.
závislosti charakterizující vlastnosti lidského
do nějakého komplexníEmise prachu
sluchu.
ho srovnání obou typů
Vyjádřené třídou, kde „A“
značí nejvyšší účinnost. Stavysavačů. Samozřejmě
novena byla podle naměřené
jsme si vědomi přínosu
hodnoty v době, kdy vysavač
a určitých slabin obou
pracuje při svém maximálním
řešení i toho, že sáčkové
průtoku vzduchu.
Účinnost sběru na koberci a pevných podlahách
Třídy A dosahují vysavače,
modely nabízejí mnohdy
Způsob měření byl jablkem sváru mezi společností Dyson a Evropskou komisí. Britský
které používají výstupní mikrovýrobce považoval měření pomocí zcela nových vysavačů s dokonale čistými ﬁltry za
vysoce efektivní fi ltraﬁltry, například typu HEPA.
špatné, protože dle jeho názoru zvýhodňovalo sáčkové modely, které dokázaly s dokoci už v samotném sáčnale čistým sáčkem a dalšími ﬁltry vyvinout vysoký sací výkon i při nízké wattáži moku, takže není potřeba
toru. Dyson upozorňoval, že jejich účinnost však rychle klesá s tím, jak se sáček plní,
zatímco bezsáčkové cyklonové vysavače mají mnohem stabilnější sílu sání bez ohledu
další fi ltry vysavače téna stupeň zaplnení nádoby na prach. S touto argumentací nakonec u tribunálu uspěl.
měř čistit, zatímco ty
bezsáčkové jsou obecně o něco málo energeticky náročnější, ček horší, chápe i školák na druhém stup- tické štítky vysavačů, i přes svůj nezponi „základky“.
chybnitelný přínos pro trh, končí, alespoň
i když nabízejí velmi stabilní sací výkon.
Co se týče štítků jako takových, nešlo
Vítězství společnosti Dyson není pře- v současné podobě. Evropská komise totiž
o nějaký složitý těžko pochopitelný pro- kvapivé nebo šokující, je poměrně logické. urychleně pracuje na upraveném systému,
blém, který s nimi Dyson měl, nýbrž jed- Cyklonové bezsáčkové vysavače sice ne- který by mohl, teoreticky, vstoupit v platnoduchou fyziku – fungl nový vysavač dokážou vyvinout takovou sílu jako úpl- nost už v lednu příštího roku.
Jak už jsme zmínili v úvodu, současná
s dokonale čistým sáčkem a dalšími fi ltry ně nový a dokonale čistý sáčkový model
dokáže při laboratorním testu vyvinout (případně k tomu potřebují více energie), situace je každopádně bezprecedentní
obrovskou sací sílu a dosáhnout skvělých ale jejich sací síla je mnohem stabilnější a způsobila na trhu velký zmatek, určitou
výsledků na energetickém štítku. Problém a klesá jen velmi pozvolna se zanášením právní nejistotu a samozřejmě neočeovšem je, že takový vysavač má uživatel předmotorového fi ltru, který stačí jednou kávané náklady výrobcům i prodejcům.
doma maximálně před prvním použitím. za dva až tři měsíce vyprat v ruce. Během Co všechno znamená pro výrobce, proJakmile se sáček začne plnit, sací síla kle- úklidu s postupným zaplňováním nádoby dejce i spotřebitele v krátkodobém i dlousá. Zde není v podstatě o čem diskutovat na prach síla sání razantně neklesá. Ergo hodobém horizontu, si rozebereme v ná– že je průchod vzduchu přes zanesený sá- argumentace Dysonu obstála a energe- sledujícím textu.
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• Aktuální dopady zrušení
energetických štítků –
co se očekává od výrobců
a prodejců?
• Byly energetické štítky
vysavačů špatné? A platí
nadále Eco design regulace?
• Jak bude vypadat nový
energetický štítek? A kdy se
ho dočkáme?
• Co přinese změna měření
dlouhodobě?
Aktuální dopady zrušení štítků
– nepodceňujte situaci
Od 19. ledna není dovoleno již energetické štítky vysavačů používat. Na situaci se
právně nahlíží v podstatě tak, jako kdyby
šlo o napodobeninu štítků nadále platných v jiných produktových kategoriích.
Napodobovat štítky je pochopitelně zakázáno, což je důvod, proč musíte štítky
stáhnout z elektronických obchodů, popisů výrobků, obalů a dalších materiálů.
K legislativní změně došlo doslova ze dne
na den, takže bylo pro všechny zúčastněné
strany složité na ni reagovat. Běžně je při
příchodu nové regulace či nového nařízení využito překlenovacího období, aby
se trh novince přizpůsobil a nová právní
úprava nezpůsobila zásadní komplikace.
Současná situace je ovšem pravým opakem popsaného. Prodejci by měli proto
udělat maximum pro to, aby štítky z jejich
prodejen a e-shopů co nejrychleji zmizely.
Výrobci a dodavatelé logicky musejí od
19. ledna dodávat do prodejní sítě vysavače
již bez energetických štítků, nebo se alespoň maximálně snažit tohoto dosáhnout.
Dle informací naší redakce nemají státní
orgány v čele se Státní energetickou inspekcí zájem firmy tvrdě trestat – v případě podnětu od třetí strany ovšem situaci
řešit musí. Po omezenou dobu se výrobci
mohli samozřejmě odvolávat na takzvaný
zásah „vyšší moci“, kdy došlo ke změně
legislativy ze dne na den a nebylo možné
ji reálně začít ihned plnit. V době vydání
tohoto čísla už by ale nejspíš taková argumentace v případě více než měsíčního
porušování zákona neprošla.
Byly energetické štítky vysavačů špatné? A platí nadále Eco design regulace?
Přestože naše redakce argumentaci, s níž
Dyson spor vyhrál, chápe – energetické
štítky u vysavačů jsme obecně dlouhodobě
podporovali. Ve spojení s takzvanou Eco
design regulací přinesly štítky trhu s vysavači určitý řád a přinutily výrobce přestat používat zbytečně výkonné motory,
kterými se kompenzovala zejména u levnější sorty vysavačů spousta konstrukčních nedostatků. Poslední roky ukázaly,

Jak bude vypadat nový energetický štítek? A kdy se ho dočkáme?
Evropská unie určitě není symbolem vysoké efektivity a pružnosti. Měsíce i roky
vlekoucí se legislativní procesy jsou standardem, a tak ohlášená snaha zavést nové
štítky vysavačů už na začátku roku 2020
působí velmi ambiciózně. Realizovatelné
to však je, jak se ukazuje v jiných situacích, kdy se například technologie posouvá rychleji než legislativa.
Zrychlené právní a legislativní úkony
jsou pouze jedna věc, další je technická
oblast, kterou musejí všechny strany vyřešit. Jak se štítky změní? A jak se pro ně
bude efektivita vysavačů měřit? Ve hře
jsou podle všeho dvě varianty – testování se sáčkem nebo nádobou z poloviny
plnou. Taková cesta je ale tak trochu běh
na dlouhou trať a k zavedení těchto nových štítků by nejspíš došlo až v rámci
příchodu nových štítků pro další produktové skupiny v březnu 2021. Pokud zvolí
Unie tento postup, nevrátí se již třídy A+,
A++ a A+++, které mají postupně stejně
zcela zmizet. Zmíněné nové štítky, které
přijdou definitivně v roce 2021 a budou
se týkat praček, pračkosušiček, sušiček,
myček, chlazení a televizorů, už počítají
pouze s třídami A až G.
Rychlejší a dočasné řešení by nabídla
pouhá aktualizace anulovaného nařízení, kde by se změnil původní text, aby
vyhověl rozhodnutí tribunálu.
V takovém případě by se nadáRegulace Eco
le měřilo s prázdným sáčkem/
design zůstává
nádobou při započítání určité
v platnosti, a tak
kompenzace týkající se vyšší
návrat vysavačů
energetické náročnosti při vys vysokým
sávání s částečně zaplněným
příkonem na unijní
sáčkem – šlo by, zdůrazňujeme,
trh nastat nemůže.
o dočasné řešení, než by vznikl
Uváděné vysavače
standard pro testování z 50 %
musejí mít nadále
zaplněných vysavačů. Takopříkon maximálně
vý standard je nutné připravit
900 W.
a není to otázka několika málo
měsíců. Pakliže dojde k pouhé úpravě původního nařízení
týkajícího se energetických
štítků vysavačů, budou u nich
nadále používány třídy A+,

že i vysavač s příkonem 800 W dokáže
velice účinně pracovat. Štítky také velmi jednoduše informovaly o hlučnosti či
zpětné emisi prachu. V případě efektivity
sběru nečistot nebyla výpovědní hodnota
vždy přesná, protože některé firmy dodávaly k jednomu modelu spoustu speciálních hubic, díky nimž vysavač dosáhl
skvělých výsledků, ovšem na daném povrchu pouze s některou z těchto hubic. Při
použití standardní univerzální přepínatelné hubice nikoliv, což většina spotřebitelů netušila.
Celkově měly ale štítky spolu s Eco design regulací jednoznačně pozitivní dopad
na trh – zbavily ho nekvalitní neznačkové
čínské produkce, přiměly výrobce vylepšit
konstrukci vysavačů a vyvinout efektivnější motory. Návrat štítků, byť v upravené podobě, je tedy v zájmu spotřebitelů,
výrobců a prodejců, kteří díky nim mohou
prodávat vysavače podle jiného parametru
než zcela zavádějícího příkonu motoru.
Záhy po zrušení štítků si řada lidí
z branže začala klást otázku, zda má situace vliv na Eco design regulaci. Zde jednoznačně odpovídáme, že nemá. Štítky sice
aktuálně neexistují, přesto není na unijní
trh nadále dovoleno uvádět vysavače s příkonem vyšším než 900 W. Všechny další
podmínky této regulace jsou v platnosti
také. Návrat vysavačů s vysokými příkony
proto nehrozí.
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A++ a A+++. Nové štítky bez „plusek“
by pak Unie pro vysavače pravděpodobně zavedla až v nějaké další vlně, nikoliv
v roce 2021.
Přestože zrušení štítků vysavačů a následné zavedení těch nových bude pro spotřebitele silně matoucí, je to asi jediný možný postup. Přestat je zcela používat není
pro Unii pochopitelně variantou, obzvlášť
když jde o asi nejlepší porovnávací systém,
jaký zatím na světě vznikl. I kdyby nebyly
štítky pro vysavače nyní zrušeny, stejně by
nás za pár let čekal i v této kategorii přechod na nový systém s třídami A až G.

Co přinese změna měření dlouhodobě?
Na tuto otázku nemáme samozřejmě
žádnou přesnou odpověď. Předpokládáme ale, že i v zemích, kde dominovaly doposud sáčkové v ysavače, se
začne situace měnit. Sáčkové modely
nebudou při měření se sáčkem z poloviny plným dosahovat takové účinnosti. Zatímco cyklonové modely na dosavadní systém tak trochu doplácely,
bude tomu po příchodu nov ých štítků
naopak. V SELLu proto předpokládáme větší zaměření na cyklonovou
technologii také ze strany f irem, které

až doteď stavěly svůj byznys hlavně na
sáčkov ých modelech. Lze také očekávat pokračování, nebo i zesílení trendu akumulátorov ých modelů, kterých
se regulace a štítky zatím netýkají.
Ostatně společnost Dyson i kvůli nejistotě, zda v letité právní bitvě uspěje,
už loni oznámila, že chce nadále v y víjet jen akumulátorové modely. Síťově
napájené bude už jen v yrábět a nebude do nich dále investovat. Je však
možné, že své plány po zrušení štítků
a přechodu na nov ý způsob měření v ysavačů ještě přehodnotí.

Radek Hacaperka z APPLiA CZ:
Systém štítků plně podporuji, z postupu
Evropské komise nejsem ale nadšený
Zrušení energetických štítků vysavačů je v současnosti tématem
číslo jedna i pro českou pobočku Evropského sdružení výrobců
domácích spotřebičů APPLiA CZ. Na situaci, postup
EU i budoucnost jsme se zeptali jejího generálního ředitele
Radka Hacaperky.

Proč se podle vás Evropská komise proti rozhodnutí tribunálu, i přes váš apel,
neodvolala?
To já samozřejmě nevím, to ví jen Komise. Vysvětlení jsme žádné nedostali, takže
se můžeme pouze domnívat. Jedna z domněnek je, že by odvolání jen prodloužilo
současný stav a nic by vlastně nevyřešilo.
Druhou možností je potom to, že aktuální situace vytvořila Komisi prostor pro
posun parametrů u vysavačů a nastavení
nových energetických tříd již bez oněch
známých „plus“. Přestože bylo nařízení pro vysavače relativně mladé, pochází
z roku 2013, může nyní jít Unie cestou
novější varianty štítků, na kterou se bude
postupně přecházet.
Jak vnímáte postup Evropské komise
vy?
Problém vidím v tom, že vůbec nastala
současná situace, tedy že se Komise neujala jakési manažerské role a nedefinuje pro
dotčené subjekty, jak se chovat. Naopak,
nechává situaci řešit jednotlivé státy a jejich dozorové orgány, přestože jsou energetické štítky celoevropskou záležitostí.
Obecně za štítkováním stojím. Vždyť jde
o nástroj, který prokazatelně slouží ke kultivaci trhu a srovnání podmínek mezi jednotlivými konkurenty. Pokud ale zůstane
řešení stávající situace nadále na národní
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úrovni, tak se mohou podmínky v jednotlivých státech začít lišit. Zde je také potřeba zdůraznit, že je Česko jakousi spojnicí
mezi západem a východem a působí zde
obrovská koncentrace různých značek.
Některým z nich může bohužel tato situace umožnit, řekněme, „nesportovní chování“. Ještě bych chtěl na závěr zdůraznit,
že nebyl zrušen Eco design jako takový,
takže vysavače nesmějí nadále překročit
příkon 900 W. S tím zrušení štítků nesouvisí a tato legislativa nadále platí.
Jaké postihy hrozí prodejci v případě, že
štítky na již dodaných výrobcích nezakryje?
Toto není otázka na mě, ale na dozorové
orgány. Jak jsem řekl, ze všeho nejvíc jsem
zklamán, že Komise odsunula problém na
úroveň členských zemí a jejich dozorových
orgánů. Sankce tedy vycházejí z naší legislativy, která je na tu evropskou navázána,
a já doufám, že se nyní bude v ČR k této
situaci přistupovat s rozumem a citem.
Prozatím je komunikováno, že se nebude
věc řešit represivně. Výrobci by se ale měli
urychleně situaci přizpůsobit, pracovat
v souladu s platnou legislativou a deklarovat, že se snaží vše co nejrychleji uvést
do souladu s touto legislativou, toto se
samozřejmě netýká pouze výrobců. Své
povinnosti mají i prodejci. A obě skupiny

distribučního řetězce by měly začít na nápravě spolupracovat. U výrobců jde hlavně o to, aby nepoužívali štítky v reklamě
a aby přestali dodávat zboží z výroby
s neplatnými štítky. Prodejci by měli štítky
a informační listy stáhnout především, a co
nejrychleji, ze svých elektronických systémů. Zatím bych nechtěl vyvolávat paniku
a doporučovat stahování výrobků se štítky
z kamenných obchodů, toto by vedlo opět
k dalším nákladům. Zkrátka je nutné začít
situaci řešit, deklarovat maximální snahu
a součinnost, nikoliv však překotně, s velkými finančními náklady pro samotné firmy.
Jaký bude následující postup v přípravě aktualizovaných štítků? Opravdu
můžeme jejich nástup čekat už v lednu
2020?
Na evropské úrovni probíhají diskusní fóra k tomuto tématu. Varianty jsou
dvě: buď se změní jen to, co bylo vytčeno
v rozhodnutí soudního tribunálu, v té části
metodologické. A tam by skutečně mohlo
dojít k tomu, že začnou nové štítky platit
od roku 2020. Nebo půjde Unie cestou posunu parametrů pro definování energetických tříd, jako se děje v některých dalších
produktových skupinách (praní, mytí,
chlazení, TV). A tam je pravděpodobné,
že by začaly nové štítky platit s dalšími
produktovými skupinami v březnu 2021.

ANKETA
ROVATCÍM
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Jak vnímáte současnou situaci ohledně náhlé
změny v oblasti energetických štítků vysavačů?
Co pro vaši ﬁrmu změna znamená?
Marián Haluza

Josef Pos

To, že Soudní dvůr EU zrušil nařízení o energetickém
štítkování vysavačů a Evropská komise se proti tomuto rozhodnutí ve stanovené
době neodvolala, považujeme
za zásadní změnu situace na
trhu. Kvůli neexistenci přechodného období jsme museli okamžitě reagovat, přizpůsobit výrobní procesy i komunikaci našich výrobků.
V tuto chvíli už v našich továrnách nevyrábíme žádné
vysavače s evropskými energetickými štítky, odstraňujeme štítky ze zásob na skladě i z veškerých komunikačních a reklamních materiálů. Zároveň jsme připraveni maximálně pomoci svým obchodním partnerům,
kterým nabídneme aktualizovaný sortiment produktů.
Obecně jsme však podporovali a schvalovali úmysl regulace, která má na trhu zajistit efektivitu, poskytnout
spotřebitelům transparentnost a pomoci jim při rozhodování o nákupu. Ve spolupráci s obchodními partnery proto nyní budeme hledat jiné cesty, jak zajistit co
nejlepší přehlednost pro zákazníky i bez energetických
štítků.

Náhlé zrušení energetických
štítků vnímám jako velkou komplikaci pro naši společnost jakožto jednoho z lídrů na poli
prodeje vysavačů, pro celý trh
s vysavači jako takový. Jsme průkopníci a lídři implementace energetických štítků u vysavačů nejen
v České republice, ale i na Slovensku. Lokálně jsme investovali finanční prostředky v řádech milionů korun do zavedení,
osvěty a vysvětlení koncovému zákazníkovi, co energetický
štítek znamená a proč se podle něj má při výběru vysavače
orientovat. Proto nás nyní přepadá jistý pocit zmaru.
Nejhorší variantou, která mohla nastat, je právě
okamžité zrušení energetického štítku bez jakékoliv
možnosti přechodného období pro implementaci nové
směrnice. Víme, že energetické štítky na vysavače se
s určitostí znovu na náš trh vrátí. Nicméně po dobu, po
kterou nebudou platit, a bavíme se o období jednoho či
dvou roků, než vznikne nový energetický štítek, způsobí značnou dezorientaci a nemalé komplikace nejen
pro všechny výrobce a dodavatele vysavačů, ale také pro
prodejce a spotřebitele.
Těžko odhadovat, jak se v tomto období trh zachová.
Za značku Hoover vnímáme neoddiskutovatelnou příležitost pro nastavení a budování trhu multifunkčních
tyčových vysavačů, které nejsou energetickým štítkem
zatíženy. Naše investice budou v následujících měsících
směřovat právě do tohoto segmentu.

Senior category manager
BSH domácí spotřebiče

Igor Pifka

Produktový manažer Dyson
Solight Holding
Aktuální nařízení Evropského
soudu rušící povinnost používání energetických štítků je výsledkem právní námitky, kterou podala společnost Dyson
proti Evropské komisi ohledně
nařízení o energetickém označování vysavačů. Hlavním důvodem k podání námitky byla situace, kdy byl spotřebitel při svém nákupním
rozhodování uváděn v omyl. Původní dobrá myšlenka
zjednodušit spotřebitelům orientaci v nepřeberném
množství výrobků vzala za své již v době svého vzniku.
Způsob testování zcela opomíjel reálné používání vysavače v domácnosti, které je výrazně odlišné od laboratorních podmínek. Efektivita vysávání či energetická
náročnost se s plnícím se sáčkem či sběrným boxem snižuje, a tudíž se výsledek liší od deklarovaných hodnot
uváděných na energetickém štítku. Vysavače společnosti
Dyson využívají k separaci nečistot patentovanou cyklonovou technologii a jsou známy svou snadnou údržbou.
Použitá bezsáčková technologie Dyson zajišťuje neklesající sací výkon po celou dobu životnosti spotřebiče,
navíc je maximálně ekologická a snižuje celkové náklady uživatele.

Obchodní ředitel
Candy Hoover ČR

Roman Šebl

Sales manager Small Appliances
Electrolux
S možnou změnou jsme počítali, protože soudní spor ohledně
štítků probíhal už delší dobu.
Celá společnost Electrolux ale
vyjadřuje politování nad tím, že
byly energetické štítky vysavačů
zrušeny, protože jsou potřebné
ke zlepšení orientace zákazníků
v nabídce na trhu. Nicméně nám samozřejmě nezbývá
než se situaci přizpůsobit. Parametry vycházející z nařízení o Eco designu však zůstávají, takže budeme nadále
uvádět na trh vysavače s optimální energetickou účinností. Otázkou samozřejmě je, co lze očekávat za reakci od
spotřebitele, kterému se za poslední roky vtloukaly do
hlavy watty, pak 4A a nyní? Myslím, že dobrým směrem
bude pokračovat v komunikaci úspory energie a tichosti, která je dnes vnímána jako velký benefit, a zákazníci
touží po tichém vysavači. To je myslím dobrý směr, ve
kterém chce pokračovat i naše značka.
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Proč zvolit
žehlicí systém
Laurastar?
Švýcarský specialista na pokročilou žehlicí techniku
přináší na trh jedinečné, mimořádně funkční
a výkonné výrobky, které dokážou nepopulární
domácí práci zjednodušit natolik, že vaši
zákazníci budou nakonec litovat pouze
toho, že žehlicí systém nebo parní
generátor Laurastar nepořídili do
své domácnosti už dřív.
Připravenost k žehlení za 3 minuty
Celý žehlicí systém včetně plného parního
výkonu i aktivního prkna je připravený k práci během
pouhých 3 minut od zapnutí.

Aktivní 3D plocha
Žehlicí plocha 3D Active
velmi účinně narovnává
veškeré typy látek, ať už
jsou extra jemné, jako
hedvábí, nebo nepoddajné,
jako len. Díky účinné
distribuci páry stačí jediné
přejetí po textilu a daná
oblast je dokonale hladká.
S Laurastar vyžehlíte
během pár desítek vteřin
zcela dokonale i košili
včetně límečku a rukávů.

Jemná suchá pára díky dvojitému ohřevu
Takzvaná DMS neboli Dry Micro Steam odlišuje výrobky
Laurastar od konkurence. Pára vznikající v parním
generátoru integrovaném v samotném prkně je následně
ještě ohřívána v žehličce, aby měla vysokou teplotu 150 °C.
Naopak u běžných generátorů nebo napařovacích žehliček
má pára často teplotu i pod 100 °C, kvůli čemuž rychle
chladne, kondenzuje a voda zůstává v textilu. Systémy
a parní generátory Laurastar používají horkou suchou
páru, která zajistí dokonalé vyžehlení a maximální hygienu.
V prádle nezůstává vlhkost také díky integrovanému
ventilátoru v prknu, které vzduch nasává nebo vyfukuje.

Eliminace 99,999 % bakterií
Výrobky Laurastar jsou ideálním řešením do světa,
kde v posledních letech výrazně klesla teplota při praní.
Mnohé úsporné programy praček používají i 20°C vodu,
a nedokážou tak eliminovat bakterie, roztoče či plísně.
Horká suchá pára z žehlicích systémů a generátorů
Laurastar ale zabíjí až 99,999 % bakterií a 99,9 % plísní.
Prádlo je tak po vyžehlení hygienicky čisté. A díky suché
páře v něm nezůstává vlhkost, v níž by se mikroorganismy
mohly opět množit.

Jediná univerzální teplota
pro všechny látky
Nejvyspělejší systémy a generátory Laurastar
nevyžadují žádné nastavení teploty žehlicí
plochy. Používají totiž univerzální
a bezpečnou teplotu, která je natolik nízká,
že je můžete nechat klidně ležet
v horizontální poloze na oblečení. Žádné
poškození nehrozí. Jak je ale možné, že i přes nízkou
teplotu žehlicí plochy poskytuje Laurastar tak dokonalé
výsledky? Klíčem je vysoký parní výkon suché jemné páry,
která je pro oblečení nejvhodnější.

Ventilátor se 4 rychlostmi
Při žehlení často zápasíme
s nepoddajnými látkami či kluzkými
textiliemi. Integrovaný ventilátor
přímo v prkně žehlicího systému
Laurastar v základním režimu vyfukuje vzduch a vytváří
vzduchový polštář –po oblečení, ubrusech či ložním
prádle stačí přejíždět bez nutnosti vše neustále narovnávat
a posouvat, o to se stará vzduchový polštář. Dokonalý
výsledek jediným přejetím žehličky bez jakékoliv námahy.
V režimu nasávání vzduchu pak můžete na prkně
jednoduše zafixovat kluzké typy látek, jež mají tendenci
z něho neustále padat.

Detekce pohybu žehličky
Patentovaná technologie Sensteam detekuje u nejvyšších
modelů jakýkoliv pohyb žehličky a automaticky aktivuje
páru. Již není potřeba mačkat pro aktivaci páry žádné
tlačítko. Pouhý pohyb stačí k tomu, aby měl uživatel
k dispozici stabilní výstup páry.

Maximální uživatelský komfort
Součástí žehlicích systémů Laurastar
je ochranné pouzdro na žehlicí
plochu pro péči o choulostivé látky,
háček pro toto pouzdro přímo na
prkně, plocha pro odložení žehličky,
bezpečný prostor pro stabilní
uskladnění žehličky po skončení
žehlení (bez ohledu na teplotu
žehlicí plochy) a flexibilní držák parní
hadice pro snadný pohyb žehličky
po celém prknu.

Propojení s aplikací
Model Smart U, vlajková loď žehlicích systémů Laurastar,
disponuje Bluetooth konektivitou. Spojit ho můžete
se svým telefonem a pomocí speciální aplikace získat
pomoc a rady, jak výrobek používat a jak pečovat o různé
typy látek.

Snadné skládání oblečení
Prkno žehlicího systému Laurastar obsahuje vodicí linky,
které vám pomohou snáze složit různé typy oblečení.
Dokonalé komínky tak zvládne vytvořit úplně každý.

Vodní nádržka s filtrem
Generátor s nádrží na vodu jsou
umístěny v noze žehlicího prkna.
Doplňování vody lze provádět i během
žehlení, protože je zásobník na vodu
vyjímatelný. Samozřejmě obsahuje
výměnný vodní filtr, který chrání bojler
a další části systému před vodním kamenem.

Snadné skladování a manipulace
Žehlicí systém je připraven k provozu za pouhé 3 minuty.
Složit a rozložit ho netrvá déle než několik vteřin –ve
složeném stavu je zařízení široké pouhých 20 cm, a tak
ho pohodlně uskladníte v komoře nebo skříni. Přesun
usnadňují integrovaná kolečka.

Opravitelný produkt po dobu 10 let
Společnost Laurastar u svých výrobků garantuje jejich
opravitelnost po dobu 10 let. Vaši zákazníci mají jistotu, že
jim jejich žehlicí systém nebo parní generátor bude sloužit
dlouhé roky.

Every kitchen has a heart. And it’s you! But the world of kitchens
has one too, beating tirelessly – and that’s Kitchen Show. It’s been
inspiring our visitors for 10 years and has consistently been blowing
minds with myriads of ideas and the latest trends, as well as the
kitchen furniture and appliances on show. How is this achieved?
By putting in our expertise and mixing it with the secret ingredient:
our heart and soul.

1-2-3 MARCH 2019
BUDAPEST ARENA
Media partners:

Celebrity chefs in action, tips and tricks:

GRAND STAGE

konyhakiallitas.hu I facebook.com/konyhakiallitas I instagram.com/konyhakiallitas m/
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Nové kategorie se odhalují

Vedle standardních výrobků, jakými jsou
napařovací žehličky a parní generátory,
posilují další, doposud okrajovější kategorie. Na jedné straně jsou to napařovače
či unikání kombinace žehličky a napařovače, s níž přišel loni na podzim Tefal.
Nejvyšší úroveň uživatelského komfortu
pak nabízejí žehlicí systémy. Tímto termínem jsme se v časopise rozhodli od
nynějška nazývat pouze řešení, která
kombinují žehličku, generátor a aktivní prkno, kdy tyto tři prvky tvoří jeden
celý produkt. Celosvětově je na tomto
trhu tak trochu osamocenou jedničkou
švýcarská značka Laurastar, která změnou distributora v závěru loňského roku
zahájila mnohem aktivnější působení
v Česku. Dokládá to i toto vydání
SELLu. Jedinou adekvátní konkurencí pro
Laurastar je u nás žehlicí systém FashionMaster od německé značky Miele.

Žehlení netrhá rekordy,
o dražší techniku
ale zájem roste
Už několik let za sebou píšeme o žehličkách
jako spíše o stagnujícím trhu. Výjimkou
byly dlouhou dobu parní generátory, ale dle
posledních zjištění GfK ani ty loni nerostly
(viz strana 25). Potěšující je alespoň to,
že stoupaly prodeje dražších řešení.

Prostor v tomto produktovém přehledu
jsme se rozhodli rozdělit mezi všechny
popsané kategorie – napařovací žehličky,
parní generátory, napařovače a žehlicí
systémy. Najdete v něm tedy jak cenově
dostupné výrobky pro širokou základnu
spotřebitelů, tak zařízení, která sice prodejní rekordy nepochybně trhat nebudou,
ale zase jsou maržově mnohem zajímavějším artiklem. Jsme v redakci zvědaví
na data z trhu na konci letošního roku –
nepředpokládáme, že by začal trh s žehlicí technikou zázračně růst, ale velkou
otázkou je, zda bude pokračovat rostoucí
zájem o dražší výrobky.

Nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích se lidé snaží najít způsoby, jak se vyhnout
žehlení. Pomáhají s tím při správném nastavení sušičky prádla, zejména ty s parními
funkcemi, popřípadě parní pračky. Nepopulární žehlení vytěsňujeme ze svých životů také pořizováním různého oblečení či ložního prádla, které žehlení nevyžaduje.
Přesto bychom žehličku nebo lépe parní stanici nezavrhovali. Důvodem není ani tak
dokonalé vyhlazení prádla, ale výrazný pokles prací teploty za posledních deset patnáct let, a to i pod 20 °C, kvůli kterému nedochází k eliminaci bakterií a roztočů
během praní. Pokud nemá uživatel parní pračku, především tu, v níž vzniká opravdu
horká pára v samostatném generátoru, nikoliv jen odpařováním z vany pod bubnem, je
žehlička a především parní generátor nejsnazší cestou k hygienickému ošetření všech
látek. Motivace zákazníků pořídit výkonnou stanici se sice mění, ale důvody, proč
žehlit, nehrají velkou roli, pokud se zboží prodává. Výkonnějším parním generátorům
se na trhu navzdory celkovému negativnímu trendu v sektoru žehlicí techniky dařilo,
protože je s nimi žehlení nejrychlejší a nejsnazší.
Sell • Leden-únor 2019 • 17

Žehlicí systémy a napařovače:
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Laurastar
SMART i
• 3,5 baru

Dostupnost: v prodeji

• Aktivní prkno
s ventilátorem

• 2× ohřívaná suchá pára
• Konektivita

Přestože jde o cenově nejdostupnější žehlicí systém z nové řady Laurastar SMART, spadá tento výrobek
do vysoce prémiového segmentu žehlicí techniky. Co za to nabízí? Komplexní řešení pro maximálně
rychlé a pohodlné žehlení s profesionální žehličkou, integrovaným parním generátorem a aktivním
prknem vybaveným ventilátorem. Tato kombinace zajišťuje, že naprostou většinu ploch vyžehlíte jediným přejetím. Zásadní je u výrobků Laurastar i dvojitý ohřev páry – nejprve v generátoru a poté ještě
v žehličce. Díky tomu je aplikována na textilie suchá pára o teplotě cca 150 °C, která maximálně usnadňuje žehlení a současně zabíjí 99,999 % bakterií. Celý výrobek lze snadno složit a skladovat bez čekání
na vychladnutí žehličky. Systém můžete spojit pomocí Bluetooth s chytrým telefonem a využít různých
funkcí v aplikaci.

T8DBG68SC
Miele
8 kg

FashionMaster B 3847
• 4 bary
• Aktivní prkno
• Žehlicí plocha
•
napařovač
s•voštinovou
strukturou
• Samostatný
A++
•s ventilátorem
400 l / 105 l
Standardní
kompresor
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Řešení od německé společnosti Miele také cílí na nejnáročnější zákazníky. Tvoří ho aktivní
prkno s ventilátorem, parní generátor, žehlička a samostatný napařovač. Výrobce zdůrazňuje
přítomnost displeje pro snazší nastavení, jednoduchou montáž a demontáž a stabilní parní výstup 100 g/min.

Dostupnost: v prodeji

Philips
Steam&Go GC363/30
• Konstantní pára:
24 g/min.

Dostupnost: jaro 2019

• Kartáč pro péči
o silnější tkaniny

• Vyjímatelná nádržka
na vodu

Žhavou novinkou v portfoliu značky Philips je tento kompaktní napařovač, který obsahuje
odnímatelnou 70ml nádržku na vodu přímo v rukojeti. Snadno se přenáší i používá – stačí
jen nalít vodu a zapojit zařízení do zásuvky. Napařovač je dodáván s vakem odolným proti
teplu a kartáčem, který pomůže při napařování silnějších látek. Při horizontálním napařování pomáhá zvýšit účinnost ohřívací destička SmartFlow, s níž stlačíte tkaniny podobně
jako s klasickou žehličkou. Jejich vyhlazení je díky tomu jednodušší. Přívodní kabel má
délku 3 m.

Tefal
AEG QT1020E0
IXEO
• Konstantní pára: 35 g/min.
• Připravenost za 45 vteřin

• Kombinace žehličky
a napařovače

• Žehlicí prkno
součástí výrobku

Loni na podzim se na trhu objevil poměrně originální výrobek od značky Tefal, který kombinuje kompaktní žehličku, parní generátor a napařovač. Součástí celého řešení je dokonce menší
žehlicí plocha, která je různě polohovatelná pro horizontální a vertikální použití. IXEO není
určen pro žehlení velkého množství prádla najednou, spíše pro rychlou péči o jednotlivé kusy
oblečení, případně napařování závěsů i jiných textilií. Připraven k použití je za 45 vteřin od zapnutí. Zásobník na vodu má objem 1 l.

Dostupnost: v prodeji
Sell • Leden-únor 2019 • 18

De'Longhi mění obaly svých káv
a uvádí na trh novou kávovou směs
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Parní generátory:

Beko
SGA 8328 D
• 7,2 baru
• Pára: 155 g/min.

• Parní ráz: 450 g
• 2600 W

• Titanová žehlicí plocha
SteamXtra

Značka Beko pokračuje v rozšiřování své nabídky malých domácích spotřebičů včetně žehliček a parních generátorů. Její nejvýkonnější model vstupuje na trh v těchto dnech.. Zaujme ovládacím panelem
s displejem či režimem Smart Eco s automatickou regulací teploty a páry. O zachycování vodního kamene se stará systém Calc-Collector s vyjímatelnou jednotkou, kterou postačí jednou za čas vyprázdnit.
Samozřejmostí jsou automatické vypnutí či bezpečnostní zámek. Nádržka na vodu je vyjímatelná a má
objem 1,8 l. Délka napájecího kabelu je 1,8 m, hadice páry 1,6 m.

Dostupnost: únor 2019

Braun
CareStyle Compact IS 2044
• 5 barů
• Pára: 120 g/min.

• Parní ráz: 350 g

• 2200 W

Nejkompaktnější parní generátor na trhu uvedla loni na podzim německá značka Braun,
patřící v kategorii žehlení a přípravy jídla italskému De’Longhi. Její novinka je díky
svým rozměrům i přímým konkurentem dražších žehliček, které pochopitelně překonává
v množství produkované páry – konstantní výstup i parní ráz jsou na zhruba dvojnásobných hodnotách. Eloxovaná žehlicí plocha je v zadní části zahnutá, takže se při pohybu
zpět nezaseknete o žádné zipy nebo knoﬂ íky. Zabývat se nemusíte ani nastavováním teploty díky systému iCare, který používá jednu univerzální teplotu pro všechny látky. Součástí
výrobku je také odvápňovací kazeta a nádržka na vodu o objemu 1,3 l.

Dostupnost: v prodeji

DOMO
AEG
DO7110S
• 7,5 baru
• Pára: 160 g/min.

Dostupnost: únor 2019

• Parní ráz: 450 g

• 3000 W

Nový vysoce výkonný parní generátor představila před pouhými pár týdny značka DOMO.
Výrobek se chlubí bojlerem s vysokým tlakem 7,5 baru a schopností žehlit prádlo i ve více vrstvách. Nechybí přehledný panel s kontrolkami stavu vody, odvápnění a nastaveného množství
páry – k dispozici jsou 3 stupně parního výstupu. Teplotu keramické žehlicí plochy můžete nastavit od 70 do 225 °C. Nádržka na vodu o objemu 1,8 l je vyjímatelná.

Electrolux
QuickSteam EDBS3360
• 5 barů
• Pára: 125 g/min.

• Parní ráz: neuvádí

• 2350 W

Loni zařadila společnost Electrolux do své nabídky nový parní generátor z řady QuickSteam s jednoduchým ovládacím panelem s podsvícenými ikonami a rychlým ohřevem za 90 vteřin od zapnutí. Součástí
generátoru je žehlička s keramickou žehlicí plochou a 25 napařovacími otvory. Z dalších specifikací
jmenujme samočisticí systém, regulovatelnou teplotu či systém proti odkapávání vody. Po 10 minutách
nečinnosti se přístroj sám vypne. Nádržka na vodu má objem 1,2 l.
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Dostupnost: v prodeji

OBLIBA OCHUCENÝCH
NEPERLIVÝCH VOD STOUPÁ
VYROBIT

SI

DOMÁCÍ

NEPERLIVOU

LIMONÁDU

JE

NYNÍ JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ NEŽ KDY DŘÍV. ELEKTRICKÝ
VÝROBNÍK OVOCNÝCH NÁPOJŮ DOMO JI DOKÁŽE
NEJEN VYROBIT A OCHLADIT, ALE I VYDAT. NABÍZÍ
TAK KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ S NEJVYŠŠÍM UŽIVATELSKÝM
KOMFORTEM.

Nový produkt ze stáje značky DOMO
je důsledkem zvýšeného zájmu populace o zdravou stravu i pitný režim.
Už i do našich restaurací dorazil trend
kohoutkové vody obohacené o čerstvé
ovoce. Naopak „bublinky“ jsou na ústupu, protože naše trávicí ústrojí kysličník uhličitý těžko zpracovává.

Řešení „vše v jednom“
od značky DOMO
Domácí
limonádovník
DOMO
DO9197LD, nazývaný také marketingovým jménem „My Lemonade“, je
poměrně jednoduchý přístroj s 15 cm
vysokou základnou, aby se pod jeho
integrovaný kohoutek pohodlně vešla
sklenice. Svým vzhledem je vlastně dost
podobný mixéru. Nádoba z nezávadného tritanu (BPA free) o objemu 4 litrů
s elektricky poháněnou vrtulkou na dně
je lehká, pevná a snadno čistitelná. Přístroj je možné využít pro výrobu ovocné vody nebo také jen pro ochlazení již
hotového nápoje.
Obsluha tohoto jedinečného přístroje je velmi jednoduchá. Do nádoby
se zasune vložka s ovocem, zeleninou
nebo bylinkami a následně se do džbánu
naleje voda. Do hlavní vložky lze ještě
vsunout další menší díl s ledem. Po zapnutí se jednak vnitřní prostor nádoby
osvětlí, což působí efektně, a hlavně se
voda v nádobě začne poměrně rychle a intenzivně obohacovat výtažky
z vložených surovin, případně ochlazovat ledovou vložkou, díky již zmíněné
vrtulce. Výhodou je, že se celý proces
zrychlí a všechny suroviny nebo led lze
snadno a rychle vyměnit.
„My Lemonade“ od značky DOMO
je ideálním řešením, jak mít vždy po
ruce zdravý a levný nápoj pro celou rodinu či kolektiv v kanceláři. Přístroj má
příkon 10 W a po 3 hodinách provozu
se automaticky vypne. Náklady na jeho
provoz zůstávají na úplném minimu.
Pěkný vzhled je podtržen nerezovým
výpustným kohoutem.

www.domo-elektro.cz
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T8DBG68SC
Hoover
8 kg

IronVision PRB 2500 011
• 6 barů
• Parní ráz: neuvádí
• 2500 W
•
Pára:
120
g/min.
• A++
• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Přestože jsou na českém trhu hlavní doménou značky Hoover vysavače a velké domácí spotřebiče, dodává také parní generátory a žehličky. Tento model používá keramickou žehlicí plochu,
bojler vyvíjející tlak 6 barů a vyjímatelnou nádržku na vodu o objemu 2 l. Žehličku můžete samozřejmě uzamknout na samotném generátoru a celý výrobek snadno přenášet. Kromě běžného
nastavení teploty je k dispozici ještě doplňková funkce Eco, která sníží spotřebu energie redukcí
tvorby páry o 30 %.

Dostupnost: v prodeji

Imetec
9136Z ECO
• 5 barů
• Pára: 120 g/min.

• Parní ráz: 260 g

• 2300 W

Tento parní generátor nevyžaduje žádné nastavování, protože nabízí jedno ideální nastavení páry a teploty pro všechny typy textilií. Aktivací funkce Eco se sníží spotřeba energie
o 25 % při zachování vysokého výkonu. Žehlicí plocha je vyrobena z nerezu. Odvápňovací
systém je tvořen čisticí výpustí bojleru. Nádoba na vodu má objem 0,5 l a je vyjímatelná.

Dostupnost: v prodeji
Laurastar
AEGXtra
Lift
• 3,5 baru
• Pára: neuvádí

• Parní ráz: neuvádí

• 2200 W

Nenechte se zmást tím, že švýcarský výrobce prémiových parních generátorů a žehlicích systémů neuvádí jejich parní výkon. Firma totiž používá svůj vlastní systém dvojitého ohřevu páry,
aby z žehličky vycházela suchá extra horká pára (150 °C), která zajišťuje vysoce účinné a hygienické žehlení. Tento model je aktuální novinkou, která byla teprve nedávno představena
a v řadě Lift je vlajkovou lodí. V prodeji v barvě hliníku nebo titanu. Využívá pulzní páru a tiché
čerpadlo, stejně jako model Lift Plus. Liší se ovšem použitím profesionální ultratenké žehličky
s hliníkovou 3D žehlicí plochou a automatickým termostatem.

Dostupnost: březen 2019

Tefal
Pro Express Ultimate+ GV9620E0
• 8 barů
• Pára: 180 g/min.

Dostupnost: březen 2019
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• Parní ráz: 650 g

• 2600 W

Část věnovanou parním generátorům uzavírá žhavá novinka značky Tefal, která disponuje
skutečně nadstandardním výkonem díky vysokotlakému bojleru. S 8 bary jde o nejvýkonnější generátor značky Tefal. Z inovativních funkcí u novinky najdete technologií Smart
Steam, která pomocí inteligentního čidla pozná pohyb žehličky a zajišťuje automaticky
výdej páry. Žehlicí plocha je typu Durilium AirGlide Autoclean (vícevrstvá keramická
plocha s vrchní vrstvou z paladia). Tefal u tohoto modelu deklaruje intenzivní dezinfekci
textilií – eliminováno je až 99,99 % bakterií. Nádoba na vodu má objem 1,9 l a je vyjímatelná. Sběrač vodního kamene je také vyjímatelný.

Napařovací žehličky:
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Braun
TexStyle 7 Pro SI 7042 GR
• 2400 W
• Konstantní pára:
• Eloxovaná žehlicí plocha
•
50 lg/min.
• Parní
A++ ráz: 220 g
•až400
/ 105 l
• Standardní kompresor
•
Šířka 70z cm
• Total
No Frost
42asi
dB(A)
Žehlička
druhé nejvyšší řady značky
Braun
je v prodeji od jara 2017.•Její
největší devízou je žehlicí

plocha nazývaná 3D BackGlide a vyrobená z velmi odolného eloxalu. Plocha má zaoblenou a nahoru
prohnutou zadní část, takže při pohybu dozadu se s ní nezaseknete o zipy nebo knoﬂ íky. Braun také
vyzdvihuje její špičku s přesnou aplikací páry na oděvy, což pomáhá se žehlením hůře přístupných míst.
Proti odkapávání používá žehlička systém anti-drip s digitálně řízenou teplotou, což je výrazně přesnější
a účinnější systém než tradiční termostat. Vznik mokrých skvrn na oblečení je tak minimalizován. Nádržka na vodu má objem 300 ml. Přívodní kabel délku 2,5 m.

Dostupnost: v prodeji

ETA
Tiara II 1269 90000
• 2400 W
• Parní ráz: 130 g

• Konstantní pára:
až 40 g/min.

• Eloxovaná žehlicí
plocha

Loni zařadila do svého portfolia značka ETA několik nových modelů žehliček včetně tohoto. Jedná se o cenově dostupné řešení, kterému nechybí funkce samočištění ani trvalý
odvápňovací systém. Nastavení teploty probíhá tradičním otočným voličem. Flexibilní napájecí kabel má délku 2,5 m a nádržka na vodu objem 400 ml.

Dostupnost: v prodeji
Imetec
AEG
9583Z
• 2000 W
• Parní ráz: 80 g

• Konstantní pára:
až 20 g/min.

• Žehlicí plocha z nerezu

Z nabídky značky Imetec jsme vybrali žehličku v kombinaci zelené, šedé a bílé, která se řadí do
segmentu cenově dostupných řešení. Žehlička používá samočisticí odvápňovací systém Calc-Clean, umožňuje i suché žehlení a nepostrádá integrovaný rozprašovač. Její nádržka pojme 250 ml
vody. Přívodní kabel má délku 2 m.

Dostupnost: v prodeji

Philips
Azur GC4908/80
• 3000 W
• Parní ráz: 250 g

• Konstantní pára:
až 55 g/min.

• Žehlicí plocha
SteamGlide Elite

K uvedení na trh chystá nizozemský výrobce nové modely v rámci své řady žehliček Azur. V tomto
případě nepůjde o žehličku se systémem OptimalTEMP s jednou bezpečnou teplotou pro všechny látky. Určena je zákazníkům, kteří naopak preferují vlastní nastavení teploty. Díky vysokému
příkonu 3000 W slibuje Philips rychlé nahřátí žehličky a vysoký parní výkon. Žehlicí plocha je
označována jako SteamGlide Elite – z oficiální specifikací se ale nedozvíte, o jaký konkrétní materiál jde. Nám se podařilo na internetu vypátrat, že by mělo jít o keramický povrch. Vodní kámen
v žehličce zachycuje vyjímatelný kolektor Quick Calc Release, který stačí jednou za čas vypláchnout. Zásobník na vodu má objem 300 ml a přívodní kabel délku 3 m.

Dostupnost: jaro 2019
Tefal
AEG
Ultimate
Pure FV9834E0
• 3000 W
• Parní ráz: 240 g

• Konstantní pára:
až 55 g/min.

• Žehlicí plocha Durilium
AirGlide Autoclean

V závěru loňského roku představila francouzská značka zcela novou řadu žehliček Ultimate Pure,
které mimo jiné podrobně prezentuje spolu s dalšími novinkami v tomto vydání na stranách 32 a 33.
Do redakčního přehledu jsme vybrali model v modro-černé barvě. Stejně jako další zástupci nové řady
používá inovativní fi ltr Micro-Calc, který zabraňuje usazování vodního kamene i vzniku skvrn od
něj, protože fi ltruje veškerou páru. Filtr je vyjímatelný a lze ho snadno vyčistit, kdykoliv je to potřeba.
Žehlicí plocha Durilium AirGlide Autoclean je dle informací od výrobce vícevrstvá keramická plocha
s vrchní vrstvou z palladia. Nádržka na vodu má 350 ml a napájecí kabel 2 m.
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Dostupnost: v prodeji

Panelový trh GfK/ Česká republika

I-XII 2014/2015

Struktura a vývoj trhu

Prodej v ks/Kč/%

ŽEHLIČKY NA ČESKÉM TRHU PODLE GfK

14 : I-XII 2015

I-XII 2014

Prodej v Kč/%
I-XII 2015

12
24V %
MEZIROČNÍM SROVNÁNÍ1
NEDOSÁHL PRODEJ
ŽEHLIČEK VÝSLEDKŮ Z
PŘEDCHOZÍHO ROKU,
I KDYŽ JEN TĚSNĚ. ZA 42
14 %LOŇSKÝ LEDEN AŽ
ŘÍJEN KLESL V OBRATU
O 1 %, POPTÁVKA SE
VE SLEDOVANÝCH
ODBYTOVÝCH CESTÁCH2
SNÍŽILA O 2 %. DO
ČERVENÝCH ČÍSEL SE
DOSTALY NEJEN KLASICKÉ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY, ALE
45
I ŽEHLICÍ SYSTÉMY.

I-XII 2014 : I-XII 2015

14
29 %
ŽEHLIČKY

Panelový trh GfK/Česká republika

Prodej v ks/%
I–X 2017 I–X 2018

Hodnota prodeje v Kč/%
I–X 2017 I–X 2018

-2%

KLASICKÉ.
NAPAŘOVACÍ
ŽEHLIČKY

15 %
72,8

0%

72,5

6%

KLASICKÉ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

85,9

SUCHÉ
ŽEHLIČKY

0,7

6,2

SUCHÉ ŽEHLIČKY
ŽEHLICÍ SYSTÉMY
CESTOVNÍ ŽEHLIČKY

-9%

ŽEHLICÍ
SYSTÉMY

-2%

-1 %
3,2
6,3
4,2

3,2
5,8
5,1

20%

100 %
100 %
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23,7

23,4

100 %

100 %

22%

A+++
A++
A+
A
CESTOVNÍ
ŽEHLIČKY

7,2

2,1

41

Na celkové hodnotě prodeje za 14 sledovaných skupin
malých domácích elektrospotřebičů 3 se žehličky podílely
v uvedeném období 5 %. Do ztrát se kromě nich dostaly
ještě další tři produktové skupiny (nejvýrazněji kuchyňské
roboty a mixéry), převážná část sledovaného sortimentu
% se například
100výrobkům
%
však zůstala v plusu, 100
dařilo
pro
úpravu vzduchu či dentální hygieně. Výkon sektoru se za
prvních deset měsíců roku 2018 přiblížil k 7 %, obdobné
srovnání před rokem nicméně skončilo s přírůstkem téměř
o 12 %.

Struktura a vývoj trhu

Meziroční srovnání celkového objemu prodeje žehliček
v jednotlivých měsících ledna až října loňského roku ukázalo na ztrátovější první polovinu roku. Následně již prodej
v kusech meziročně stagnoval (v červenci a srpnu) či se
mírně zvedl (v září a říjnu).
Zatímco klasické napařovací žehličky i žehlicí systémy, které dohromady zajistily od ledna do října minulého
roku 96 % celkového obratu skupiny, meziročně ztratily, do
kladných číslech se dostaly cestovní verze a v obratu také
suché žehličky. U těchto čtyř základních typů meziročně
v různé míře narostla průměrná prodejní cena 4 , největším
tempem u žehlicích systémů – o 7 %, a zmírnila tak pokles
tohoto segmentu v hodnotě na 2 %.

Klasické napařovací žehličky

Průměrná cena v Kč/%
I–X 2018 : I–X 2017

-2%

44
86,4

I–X 2017/2018
Prodej v ks/Kč/%

Necelé dvě třetiny celkové poptávky zajistily modely
v ceně do 1 200 korun. Tento sortiment nebyl za prvních

deset měsíců loňského roku z hlediska prodaného množ3 %jako v předchozím roce. U nejlevnějších
ství tak úspěšný
modelů spotřebitelská poptávka meziročně klesla. Cenový průměr prodaných napařovacích žehliček nicméně zůstal zhruba na stejné celkové částce jako před rokem –
na 1 100 korunách.
K nejprodávanějším patřily modely s keramikou na
žehlicí desce, které odpovídaly téměř za 60 % objemu
prodeje – avšak ty v meziročním srovnání ztratily, zatímco
jiné druhy potahu než keramika si u spotřebitelů získaly
na větší oblibě – a v korunovém vyjádření již odpovídaly
za 40 % trhu napařovacích žehliček.
Bezmála 8 % prodejů v kusech ještě zajistily modely
s nerezovou plochou. V objemu i hodnotě však tento sortiment v meziročním srovnání ztrácel. Naopak do plusu
– dokonce dvouciferným tempem – se dostaly výrobky
s žehlicí plochou z hliníku. Z obratu napařovacích žehliček
tvořily necelá 4 % – podobně jako výrobky s nerezem.

Žehlicí systémy s generátorem

Objem prodeje tohoto segmentu (který ještě za rok 2017
ve srovnání s rokem 2016 narostl dvouciferně v objemu i
hodnotě) meziročně klesl o necelých 10 %, přesto se části
nabídky – a to především té dražší – dařilo. Konkrétně
systémy v ceně od 6 tisíc korun dokázaly meziročně mírně
zvýšit objem i hodnotu prodeje. V průměru za žehlicí systémy s generátorem kupující zaplatili v období ledna až října
loňského roku 5 tisíc korun, ve stejném období před rokem
vydali o 300 korun méně.

Zdroj:
Zdeněk Bárta
Market Insights Director CZ&SK, GfK Czech
GfK Czech, oddělení Market Insights, 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, Market Insights Directora CZ&SK (zdenek.barta@gfk.com).
1 Meziroční srovnání odpovídá období I–X 2018 vs. I–X 2017.
2 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, Cash & Carry, obchodní domy, nespecializované čistě internetové prodejny a IT prodejny).
3 Kávovary, rychlovarné konvice, fritézy, kuchyňské roboty a mixéry, elektrické hrnce a pánve, zubní hygiena, zastřihovače vlasů,
vysoušeče vlasů, kulmy, holicí strojky a epilátory, žehličky, vysavače, odšťavňovače/lisy, přístroje pro úpravu vzduchu.
4 Vážena počtem prodaných kusů, zaokrouhlena na stovky korun.

Zažijte excelentní
ergonomický design
s novými parními
generátory řady
CareStyle 5

Vyjímatelná nádobka na vodu

Nový design a nové funkce

Braun hrdě přestavuje
nový parní generátor CareStyle 5
Nový CareStyle 5 poskytuje žehlicí výsledky té nejvyšší kvality rychleji díky první
technologii 3D FreeGlide na světě – standardní u všech žehliček společnosti Braun.
Její nahoru zahnutá žehlicí plocha garantuje skluz 360°. Můžete se pohybovat zpětně přes jakoukoliv překážku jakými jsou
například knoflíky či kapsy.
Dále celá řada CareStyle je vybavena
technologii DoubleSteam, jež produkuje více než dvojnásobek páry vytvořené obyčejnými napařovacími žehličkami.
Nyní tak ušetříte 50% času díky jedineč-

né kombinaci technologii 3D FreeGlide
a DoubleSteam. To znamená, že nyní můžete přejet jednotlivé místo jen jednou a ne
dvakrát. A pro ještě rychlejší žehlení CareStyle 5 také obsahuje ten nejlepší žehlicí
povrch: EloxalPlus.
A co víc, CareStyle 5 je nejergonomičtějši
žehlička s parním generátorem společnosti Braun, která byla znovu navržena a vybavena novými ergonomickými vlastnostmi.
Jednou z nejvýznamnějších změn je vylepšená rukojeť žehličky a zároveň i rukojeť
nádržky na vodu. Obojí má nyní nové
pohodlnější úchopové zakončení k dosažení většího pohodlí a optimální kontroly
při přenosu plné nádržky na vodu. Součás-

tí CareStyle 5 je přirozeně i chytrý režim
iCare společnosti Braun, díky němuž jsou
oděvy chráněny bezpečnou teplotou pro
jakékoliv typy látek, stejně tak jako v režimu
Eco teplotou pro choulostivé látky. Celkově vzato, CareStyle 5 nabízí skvělou kombinaci inovativních vlastností a vynikající
ergonomie pro rychlé a prvotřídní výsledky
při žehlení.
Oba modely jsou vybaveny novou komfortní úpravou pro optimální ovládání a snadné
použití. Takže bez ohledu na to, jestli preferujete žehlící maraton nebo žehlení kus
po kusu – máte prádla na žehlení hromady
nebo jen trochu – pokud hledáte rychlejší
výsledky a méně komplikací, tak je CareStyle 5 ta správná volba.
Úspora Času

Extra velká vyjímatelná
nádržka na vodu
Nový parní generátor CareStyle 5 je vybaven extra velkou vyjímatelnou nádržkou na
vodu. Při žehlení s parním generátorem je
jedna z překážek časté a únavné doplňování vody. Uživatel musí parní generátor
vzít přenést k umyvadlu a po ztrátě spousty času může znovu začít žehlit. Tento scénář je už ale s novým CareStyle 5 minulostí
a to díky XL nádržce na vodu. Nová vyjímatelná nádržka vám umožňuje snadné na-

Novinka

CareStyle 5
IS 5145
Easy lock removable

Novinka

CareStyle 5
IS 5145
Easy lock removable Dark

DoubleSteam technologie
FreeGlide 3D technologie

plnění, přenášení a také uskladnění. Parní
generátor CareStyle 5 vám tak představuje
další krok k daleko rychlejšímu žehlení.

kGlide – světovou jedničku mezi žehlicími
plochami. Ta umožnuje volný pohyb přes
jakoukoliv překážku, v libovolném směru.
Žádné zasekávání na těžko přístupných
švech a záhybech. Není třeba neustále
upravovat oděv na žehlicím prkně a ztrácet čas nad dodatečným dožehlováním
nové vytvořených záhybů. Zaoblené
a zkosené hrany žehlicí plochy umožnují žehlicí ploše klouzání po prádle bez
námahy – přes knoflíky, švy a zipy - a to
i dozadu.

ke vzniku tenčích vrstev vodního kamene
na dně a spodních hranách bojleru. Systém Ultimate FastClean nabízí jednoduchý
a unikátním systém odvápnění, který spočívá v pouhém vylití obsahu bojleru spolu se zbytky vodního kamene do nádoby
nebo dřezu. Nově je proces odvápnění jednodušší, rychlejší a bez námahy. Zákazník
může dále používat běžnou kohoutkovou
vodu. Ani u nových modelů není potřeba
žádný chemický odvápňovač a nevznikají
tak zákazníkovi dodatečné náklady.

Jedinečnost

Životnost

Lehkost

3D zaoblená plocha
ve stylu Snowboardu

4x rychlejší odvápnění

Nejlehčí žehlička značky Braun

Společným jmenovatelem častých problémů domácích spotřebičů je vodní kámen,
který je největším nepřítelem při každodenním používání. Problém se středně tvrdou
a tvrdou vodou se týká většiny území České republiky. U předchozích zmíněných
kategorií je mnohdy pro zákazníky přirozené produkty odvápňovat, a to z důvodu
zachování kvality vody a chuti připravovaných nápojů. U žehliček a parních generátorů to bývá nezáživná nutnost. Pravidelné
odvápňování je nicméně důležité. Pokud
k němu nedochází, častým následkem
bývá problém s odkapávající vodou ze
žehlicí plochy. Proto nový CareStyle 5
přichází s technologií odvápnění Ultimate
FastClean. Díky tomuto systému dochází

Nový parní generátor CareStyle 5 nabízí
nový ergonomický vzhled a tvar žehličky.
Žehličky jsou nyní oproti předchozím modelům lehčí, takže i zákazníci, kteří preferují lehký typ žehličky si přijdou na své.
Pohodlnější tak bude zejména vertikální
žehlení oděvů na ramínku, nebo vyvěšených záclon. Nově má žehlička prémiovou
měkkou rukojeť, aby bylo uchopení žehličky pohodlnější a bezpečnější. To je důležité
právě při vertikálním žehlení, které je klíčovou výhodou parních generátorů.

Žehlicí plochy parních generátoru Braun
svým unikátním tvarem připomínají oblíbenou zimní výbavu, snowboard. Všechny modely rady Braun CareStyle mají
nahoru zaoblenou žehlicí plochu 3D Bac-
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CES 2019

Ohebné telefony
a televize budou
ještě letos. Konektivita
proniká už
i do koupelen
Veletrh CES, jehož tři písmena
v názvu znamenají Consumer
Electronics Show neboli „veletrh
spotřební elektroniky“, je největší
a nejdůležitější akcí svého druhu
na světě. Věhlasné firmy i téměř
neznámí inovátoři z celého světa
představují v Las Vegas žhavé
novinky, zlepšováky a pomocníky
pro naše domácnosti. Na letošním
ročníku zaujaly nejvíce ohebné
displeje u televizorů a mobilů,
jichž se dočkáme ještě letos.
Nervozitu může u leckoho
vyvolávat postupující míra
propojení zařízení, kdy Google
Asistenta nebo Amazon Alexu
najdete už i v plyšových hračkách
či zrcadlech v koupelně.
Připravit výběr několika zajímavostí
z největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě není jednoduché. Při procházení doslova kilometrů hal v Las Vegas
jsme narazili na stovky skutečně zajímavých zařízení, která by si zasloužila publicitu. Technologičtí nadšenci nechť raději
vyťukají například www.zive.cz, kde najdou spoustu podrobností o konkrétních
výrobcích, vychytávkách a inovacích.
Co by ale mohlo zaujmout prodejce domácích spotřebičů? Myslíme, že primárně
zařízení, která nejsou pouhými koncepty a prototypy, ale v podstatě finálními
produkty chystanými během pár měsíců
k uvedení na trh. Pár výstřelků si ale samozřejmě v této stručné reportáži neodpustíme.
Ohebný smartphone jako tématu CES
Největší rozruch vyvolala na trhu chytrých telefonů už v listopadu do té doby
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VIDEO

https://youtu.be/YBuQoZZYagE

https://bit.ly/2TMemov

Na zajímavé novinky z veletrhu se můžete blíže podívat také
v našem krátkém video sestřihu, který jsme pro vás připravili
přímo v Las Vegas. V tištěné verzi časopisu, prosím, naskenujte
QR kód chytrým telefonem nebo použijte odkaz pod kódem
pro manuální zadání.

prakticky neznámá čínská firma Royole – jako první ukázala tolik očekávaný
smartphone s ohebným displejem a prvenství vyfoukla všem velkým značkám,
jako jsou Samsung či Huawei. Na CES
měla poměrně velký prostor hned u vchodu do jedné z hal. Její v Číně již prodávaný
telefon FlexPai byl ale v praxi jen těžko
použitelný. Padající aplikace, zpožděné
reakce i přílišná robustnost zařízení ukázaly, že Royole coby výrobce komponent
u svého primárního byznysu nejspíš nadále zůstane. Mobil FlexPai získal firmě nebývalou publicitu a o tu jí nejspíš uvedením produktu na trh šlo. Ohebné telefony
každopádně letos dorazí – očekává se, že
je uvedou minimálně Huawei a Samsung.
V době vydaní už by měly být výrobky
obou firem odhaleny.
Schovejte svůj televizor
Davy lidí tísnící se u vchodu do expozice
značky LG naznačovaly, že je zde k vidění něco opravdu převratného. Působivá
prezentace obsahovala první srolovatelný
televizor na světě – LG OLED TV R
z vlajkové řady Signature. Televizor je
skryt přímo ve stolku, z něhož ho lze ne-

chat částečně nebo zcela vysunout ven pro
různé režimy použití. Jedná se o plnohodnotný OLED displej se 4K rozlišením,
přičemž funkce srolování nepřináší žádné
snížení obrazové kvality. Cena prvního
65palcového modelu nebyla zatím oznámena, nicméně je jisté, že se začne prodávat ještě letos. Kromě tohoto modelu
se můžete těšit také na klasické OLED
televizory s ještě vyšším 8K rozlišením,
včetně 88palcového modelu.

Chytrá lednička ještě chytřejší
Přestože se u nás vzhledem k vysoké
pořizovací ceně, skoro 130 tisíc korun,
americká lednice Samsung Family Hub
neprodává, na veletrzích poutá nemalou
pozornost už od své první verze. Mnoho
čínských firem následně koncepci zkopírovalo, ale pokud jde o chladicí technologie a odladění softwaru, Samsung nadále
vede. Na CES byla k vidění poslední verze Family Hub 4.0 s novou základní obrazovkou, na které mohou sdílet členové
domácnosti poznámky či fotky, a to přímo
ze svých telefonů či tabletů. Ve fázi vývoje má pak Samsung Family Hub schopný

REPORTÁŽ
ROVATCÍM

TOTO používá speciální ultra hladký povrch, který minimalizuje ulpívání
i těch nejmenších částic, ultrafialové záření, fotokatalýzu i nový cyklonový typ
splachování. Samozřejmostí je automatické čištění, automatické otevření víka
detekcí přítomnosti člověka či vyhřívání
sedáku. Záchod je dodáván s dálkovým
ovladačem.
Další smart novinkou do koupelny je
například zrcadlo od Capstone Connected Home s integrovaným displejem, připojením a funkcemi Google Asistenta.
V podstatě jde o takový tablet, na němž
vyřídíte během ranní hygieny nejdůležitější e-maily či se podíváte, jaké bude
počasí.

kameru a systém, díky kterým rozpozná
vložené jídlo. Uživatel jen určí, zda jsou
potraviny mražené, nebo čerstvé. O veškeré nastavení a přípravu se už postará
trouba. Vyrobeno bylo pouze 2 000 kusů,
cena je 799 dolarů.

Hned vedle této novinky se pak nacházel koncept trouby s takzvanou rozšířenou realitou – na jinak průhledném skle
dvířek se zobrazovaly informace, recepty
a rady, kam umístit pekáč, jak dosáhnout
lepších výsledků atd.

rozpoznávat automaticky vložené potraviny, podle nichž pak na displeji nabídne
možné recepty a ohlídá i trvanlivost jídla.
První elektrická motorka
Harley-Davidson
Málokdo při vstupu do expozice Panasonicu čekal, že uvidí motorku, navíc od
legendárního amerického výrobce, ale
právě tato novinka patřila mezi největší
hity japonské značky. Její divize Panasonic Automotive dodala pro tento unikátní
stroj baterii. Motocykl nazvaný LiveWire
je v podstatě neslyšný a necílí na tradiční
zákazníky „Harleye“, spíš se snaží oslovit zcela novou skupinu lidí. A to i díky
smart funkcím a zabudované konektivitě.
Dojezd na jedno nabití je necelých
180 km. V Americe se novinka prodává za
29 799 dolarů.
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Trouba, která pozná jídlo a další
novinky od Whirpoolu
O automatickém rozpoznávání jídla už
jsme se zmiňovali v části věnované lednici Samsung, ale na podobných řešeních
pracují prakticky všechny velké značky.
Whirlpool na CES odhalil a přímo na
místě prodával troubu, kterou vyvinula
jeho inovátorská sekce W Labs. Nejde
o mikrovlnku, nýbrž o pečicí troubu
vhodnou k umístění na kuchyňskou linku – v Americe velmi populární věc pro
ranní rozpékání pečiva. Trouba obsahuje

Značka KitchenAid, která patří od
roku 1986 společnosti Whirlpool, na
CES ukázala svůj první kuchyňský robot s funkcí vaření. Zdá se, že budou mít
Kenwood a Tefal v této kategorii konečně
konkurenci.

Chytrý záchod
Nebývale okázale nasvícené bílé porcelánové „mísy“ dávaly tušit, že před sebou
nemáme obyčejný záchod. Takový by na
veletrh CES ani nikdo nevezl. Potvrdila to i cena úctyhodných 13 000 dolarů.
Model NEOREST NX2 od společnosti
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ROVATCÍM
REPORTÁŽ

Autonomní taxíky přímo ve Vegas
Bohužel se nám nepoštěstilo, že by nám
byl během pobytu takový vůz přidělen,
ale aktuálně jezdí v ulicích Las Vegas rovných 30 autonomních vozů služby Lyft,
která je v USA největším konkurentem
společnosti Uber. Samozřejmě sedí v každém voze i řidič, který může v případě potřeby zasáhnout, protože jde nadále o testování schopností a systémů těchto vozů.
Ve výstavních halách veletrhu se to různými koncepty autonomních aut jen hemžilo. Velký důraz byl kladen na prostředky
veřejné dopravy, zejména „shuttly“ pro
letiště apod. Na fotce vize společnosti
Bosch, která se vývoji systémů pro autonomní řízení věnuje již několik let.
Virtuální realitě zase o krok blíž
Pokud jde o virtuální realitu, čteme o ní
již několik let, ale součástí běžného života
rozhodně není. U počítačových her se výrobci potýkají s obrovskými nároky na výkon, jednotlivá řešení s mnoha tělovými
senzory působí nemotorně. Jsme zkrátka
na začátku. Určitý posun by mohla přinést například nová technologie HTC

Vive Pro Eye, která sleduje, kam se právě
díváte – počítač může následně data využít pro zpracování obrazu a vykreslovat
v plné kvalitě jen tu část, kam míří váš
zrak. Další firmy ukázaly i spoustu doplňkových zařízení pro virtuální realitu,
například zde na fotce (kromě jiného)
senzor pohybu nohou pro posun ve hře,
aniž byste vstali z křesla.

cesory se skrývají pod laciným plastovým
hávem. Není tomu tak u všech, většina
taková bohužel je.

Nástup robotů
Bez ohledu na to, v jaké sekci výstavy jste
se nacházeli, robotičtí společníci pronikli
letos všude. Někteří na sebe vzali podobu
plyšových hraček, jiní pojízdných usměvavých postaviček, jako vystřižených
z kreslených filmů, a nechyběli ani ti humanoidního vzezření. Mohou pomáhat
v muzeích, při nákupech či na letištích, ale většina je určena pro zábavu či
vzdělávání. I v robotice pro domácnosti
jsme však stále na úplném začátku cesty,
protože největší podíl robotů má zatím
jako hlavní úkol přitahovat návštěvníky
k daným expozicím na veletrzích. Když si
zařízení prohlédnete blíže, zjistíte, že jde
o neohrabané hračky, jejichž čipy a pro5G sítě
Rok 2019 je takovou předehrou před
příchodem mobilních sítí páté generace
(5G), které mají díky obrovským přenosovým rychlostem a bleskurychlé odezvě změnit náš přístup k obsahu – rozdíl
mezi lokálně uloženým a online se bude
postupně stírat. Připravenost deklarovala
spousta firem – hlavně pokud jde o prvky
pro infrastrukturu a komponenty pro mobilní telefony.
Lubor Jarkovský

Objevte celou kávovou kolekci De'Longhi

ESPRESSO
GOURMET

ESPRESSO
PRESTIGE

SENZORICKÝ
PROFIL

SENZORICKÝ
PROFIL

PRAŽENÍ

PRAŽENÍ

INTENZITA

INTENZITA

PŮVOD

PŮVOD

SALVADOR, GUATEMALA
BRAZÍLIE, JÁVA

1000g

250g

PERU, BRAZÍLIE, KOLUMBIE,
INDIE, INDOČÍNA

1000g

250g

Senzorický profil

Senzorický profil

Tato směs se skládá z 80 % kávy Arabica a z 20 % kávových zrn Robusta.
Promytá Arabica pocházející ze Salvadoru a Guatemaly dodává této směsi
osobitou ovocnou chuť a příjemnou nakyslost. Brazilská přírodní Arabica
zvýrazňuje strukturu šálku, sladkost a květinové tóny. Vybraná promytá Robusta
pocházející z ostrova Jáva skvěle dodává tělo a velmi jemnou kořeněnou chuť.

Směs 65 % kávy Arabica a 35 % asijské kávy Robusta. Tři odrůdy kávy Arabica.
První je Santos, přírodní Arabica, která je dobře vyvážená a vyznačuje se průměrnou
hustotou a elegantní sladkostí s výraznou dochutí kakaa a jemnými tóny švestek. Další
dvě odrůdy zastupují „promytou kávu Arabica“. Jedna pochází z Kolumbie (nádech
medu, čerstvého másla a jemné květinové tóny bergamotu a pomeranče) a druhá
z Peru (náznak čerstvých květin). Robusta pochází z Indie a Vietnamu a dodává
směsi strukturu a kořeněné tóny.dodává tělo a velmi jemnou kořeněnou chuť.

ESPRESSO
100%
ARABICA

ESPRESSO
CLASSIC

SENZORICKÝ
PROFIL

SENZORICKÝ
PROFIL

PRAŽENÍ

PRAŽENÍ

INTENZITA

INTENZITA

PŮVOD

PŮVOD

BRAZÍLIE,
PERU

1000g

250g

KOLUMBIE,
BRAZÍLIE, INDIE

1000g

250g

Senzorický profil

Senzorický profil

Směs kávových zrn Arabica z Brazílie a Peru. Brazilská přírodní Arabica
z regionu Santos přispívá ke sladkosti a struktuře šálku. Z Peru je do směsi
přidána „promytá Arabica“: při použití tohoto dodatečného kroku zpracování
v místě původu jsou kávová zrna ponechána asi 3 dny v nádržích s vodou.
Fermentace ovlivní chuť kávy, která se vyznačuje větší svěžestí a výraznější
kyselostí a vůní.

Směs dvou druhů kávy Arabica a jedné Robusty. Lehká a příjemná kyselost promyté
kávy Arabica z Kolumbie se kombinuje se sladkostí brazilské kávy. Indická Robusta
dodává směsi tělo a přetrvávající dochuť koření, pepře a sušeného ovoce.

Novinky v žehlení u značky Tefal
Zapomeňte na skvrny od vodního kamene nebo manuální nastavování páry
Maximálně zjednodušit a urychlit žehlení včetně péče o samotnou žehličku nebo parní generátor, to je cílem nejnovějších modelů
značky Tefal, které postupně přicházejí od loňského podzimu na trh. Některé novinky jsou již v prodeji, jiné se objeví v průběhu března.
Jaké zajímavé produkty můžete pro své obchody začít objednávat? Na to se podíváme v následujícím článku.
Tefal Ultimate Pure

Nejvýkonnější žehlička značky Tefal brání vzniku
skvrn od vodního kamene
Již v listopadu loňského roku byla představena nová řada žehliček Ultimate Pure, v níž se snoubí vysoký výkon spolu s vysokým uživatelským komfortem. Všechny tyto modely jsou totiž
vybaveny unikátním systémem proti pronikání vodního kamene (částice větší než 0,2 mm) do parních kanálků a dále na oblečení. Sbohem tak můžete dát nepříjemným skvrnám, které často běžné žehličky vytvářejí. Díky vysokému příkonu až 3200 W
nabízejí žehličky Ultimate Pure nejen velmi rychlé nahřátí, ale
i kontinuálně vysoký výkon během celé doby žehlení a soustavný výstup páry až 60 g/min. Parní ráz činí až 260 g.
samočisticím povrchem. Zapomenout nesmíme ani na praktickou funkci Automatic Steam, která dle vybraného druhu prádla nastaví optimální parní výstup. Chybět nemůže ani systém
Anti-drip proti odkapávání a bezpečnostní prvky v podobě automatického vypnutí (po 30 vteřinách v horizontální poloze,
po 8 minutách ve vertikální).

Tefal Pro Express Ultimate+

S těmito parametry si žehličky řady Ultimate Pure poradí s odolnými záhyby a nepoddajnými látkami. Nová řada také používá
žehlicí plochu Durilium AirGlide Autoclean, která kombinuje
dokonalou kluznost s optimální distribucí páry a katalytickým

www.tefal.cz

Inteligentní parní generátory, které samy dávkují páru
Nová produktová řada obsahuje dva parní generátory vybavené inteligentním čidlem Smart Steam, které detekuje pohyb
žehličky a automaticky zajistí výdej páry. Šikovná inovace a extra vysoký parní výkon umožní vašim zákazníkům žehlit rychle
a s maximální efektivitou. Konkrétně dosahují novinky nepřetržitého výstupu páry až 180 g/min. a až neuvěřitelného parního
rázu 650 g. Čerpadlo pracuje pod tlakem až 8 barů, a tato řada
tak přináší na trh dosud nejvýkonnější parní generátory značky Tefal. Ovládání zařízení tvoří intuitivní panel Direct Control,
který je díky umístění v rukojeti vždy po ruce – najdete na něm

Nejvyšší modely řady používají 6,6barové čerpadlo a dokážou vyvinout stabilní parní výkon 120 g/min. a parní ráz
až 450 g. Tyto hodnoty znamenají velmi rychlé a jednoduché
žehlení všech látek. U vyšších modelů současně nemusíte nastavovat teplotu, protože používají zcela bezpečnou univerzální teplotu pro všechny typy látek. Hladký pohyb po nich má na
starost žehlicí plocha Durilium AirGlide s vynikající kluzností
a odolností.

5 přednastavených voleb, dokonalou kombinaci teploty a páry
pro každou látku. Žádné zdržování při změně nastavení pro
různé typy látek nehrozí. Oba modely používají nejmodernější
žehlicí plochu Durilium AirGlide Autoclean, kterou jsme již popisovali v části o napařovacích žehličkách Ultimate Pure. Parní
generátory se ale mohou pochlubit také schopností eliminovat
až 99,99 % bakterií v prádle díky vysokému tlaku a velkému
množství produkované páry.

Tefal Express Anti-calc

Parní generátory s jednoduchým
odvápněním
Poslední velkou novinkou, kterou Tefal
aktuálně představuje, je řada parních
generátorů Express Anti-calc tvořená kompaktnějšími modely s vysokým
výkonem a účinnou technologií proti
usazování vodního kamene. V generátorech se nachází praktický typ sběrače
vodního kamene, který se už osvědčil
u napařovacích žehliček Tefal. Je samozřejmě vyjímatelný, takže usnadňuje údržbu,
zajišťuje delší životnost výrobku a zvyšuje
uživatelský komfort.

Všechny novinky již můžete objednávat pro své obchody
u českého zastoupení společnosti Groupe SEB. U všech prezentovaných výrobků zaručuje výrobce opravitelnost po dobu minimálně 10 let.

Tefal
Ultimate
Pure

Příkon

Kontinuální
výstup
páry

Parní ráz

Nastavení páry
a teploty

Filtr mikročástic
vodního
kamene

Žehlicí
plocha

Přesná
špička

Objem
nádržky
na vodu

Délka přívodního
kabelu

Barva

Dostupnost

FV9834E0

3000 W

55 g/min.

240 g

automatická pára

ano

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

350 ml

2,5 m

sametově
modrá

v prodeji

FV9844E0

3200 W

60 g/min.

250 g

automatická pára

ano

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

350 ml

2,5 m

azurově
modrá

v prodeji

FV9865E0

3000 W

60 g/min.

250 g

automatická pára

ano

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

350 ml

2,5 m

zlatá

březen 2019

FV9845E0

3200 W

60 g/min.

260 g

automatická pára

ano

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

350 ml

2,5 m

broskvová

v prodeji

Tefal Pro
Express
Ultimate+

Příkon

Kontinuální
výstup
páry

GV9610E0

2600 W

GV9620E0

2600 W

Parní ráz

Tlak
páry

Nastavení
páry
a teploty

Žehlicí
plocha

Přesná
špička

Objem
vyjímatelné
nádržky
na vodu

Sběrač
vodního
kamene

Ochranný kryt
a madlo

Barva

Dostupnost

180 g/
min.

650 g

8 barů

6 voleb

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

1,9 l

ano

ne

černo-stříbrná

březen
2019

180 g/
min.

650 g

8 barů

6 voleb

Durilium
AirGlide
Autoclean

ano

1,9 l

ano

ano

černo-stříbrná

březen
2019

Tefal
Express
Anti-calc

Příkon

Kontinuální výstup
páry

Parní ráz

Tlak páry

Nastavení
páry
a teploty

Žehlicí
plocha

Objem
vyjímatelné nádržky
na vodu

Sběrač
vodního
kamene

Barva

Dostupnost

SV8011E0

2800 W

120 g/min.

400 g

6,1 barů

ruční
nastavení

Durilium
AirGlide

1,8 l

ano

bílo-šedá

březen 2019

SV8030E0

2800 W

120 g/min.

410 g

6,2 barů

automatické

Durilium
AirGlide

1,8 l

ano

bílo-červená

březen 2019

SV8053E0

2800 W

120 g/min.

440 g

6,6 barů

automatické

Durilium
AirGlide

1,8 l

ano

modro-bílá

březen 2019

SV8055E0

2800 W

120 g/min.

450 g

6,6 barů

automatické

Durilium
AirGlide

1,8 l

ano

černo-bílá

březen 2019
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GFK TEMAX

GfK TEMAX:
Poslední čtvrtletí 2018 opět
přineslo meziroční růst
Trh s technickým spotřebním zbožím dlouhodobě roste a závěr loňského roku nebyl výjimkou.
Jedinou kategorií, na kterou tvrdě dopadají změny v chování spotřebitelů a technologický vývoj,
je sektor foto s téměř 30% poklesem v hodnotě v meziročním srovnání posledního kvartálu let
2018 a 2017. Pokud jde o velké a malé domácí spotřebiče, zde převažují pozitivní zprávy včetně
celkového dynamického růstu obou těchto skupin.
Velké domácí spotřebiče

V závěrečném čtvrtletí loňského roku
vykázal tento trh růst v hodnotě o 6,1 %
a celkově za celý rok 5,2 %. Vždy jde
o čísla vycházející z meziročního srovnání uvedených období. GfK informuje
o celkovém růstu napříč kategoriemi.
K určitému zvratu došlo na trhu varných
desek a vestavných trub, které byly doposud
v červených číslech a ve čtvrtém kvartálu
naopak rostly. Velkým překvapením není,

Důležité trendy Q4/2018
• Růst průměrné ceny u většiny kategorií malých spotřebičů
• Velká dynamika u sušiček a růst chlazení
• Pokles u odsavačů par a malých spotřebičů pro přípravu jídla
že nejvíce růstový byl v hodnotě segment
sušiček. Velmi se dařilo také chladicí technice. Negativní vývoj tak postihl
v posledním čtvrtletí pouze odsavače par.

Malé domácí spotřebiče

Více než 9% růstem se může pochlubit
celý sektor malých spotřebičů, který za
celý rok 2018 ve srovnání s rokem předcházejícím vyrostl v hodnotě o 6,5 %.
GfK udává jako nejvíce rostoucí kategorie
kávovarů, elektrických zubních kartáčků, elektrických hrnců/pánví a přístrojů
na úpravu vzduchu. Zásadní informací
potom je, že byli spotřebitelé ochotní investovat ve většině kategorií do dražších
výrobků, takže rostla jejich průměrná
cena. Zdá se však, že segmentu „food
prep“, tedy zejména kuchyňských robotů
a mixérů, se již trh nasytil, takže zde došlo k poklesu jeho hodnoty v meziročním
srovnání Q4/2018 a Q4/2017.

Další sektory

I další oblasti technického spotřebitelského zboží byly v černých číslech s jedinou výjimkou – sektor foto v posledním
kvartálu klesl v meziročním srovnání
o 29,4 % a za celý rok o 31 %. Čísla jsou to
sice dramatická, ale nikoliv šokující, protože přesun pozornosti spotřebitelů od samostatných přístrojů pro pořizování fotek
k chytrým telefonům trvá už několik let.
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Připravte si doma stejně dobrou kávu jako v kavárně.

Kávovary Sage jsou navrženy tak, aby zajistily všechny 4 klíčové prvky potřebné
pro přípravu lahodného šálku vynikající kávy - přesně jako špičkové profesionální přístroje.

19-22 gramů

+/−
+/
/− 1°C

Dávka mleté kávy 19–22 g

Absolutní kontrola teploty

Některé kávovary umožňují dávkování
jen 11–13 g, což je podstatně menší
množství, než je potřeba k přípravě
dobré kávy. Oproti tomu kávovar Sage
je dodáván se sítky, které umožňují
připravovat kávu právě z 19–22 g.

Rozdíl mezi nevýraznou a vyváženou
kávou může způsobit i drobná změna
teploty vody. Kávovary Sage používají
technologii digitální kontroly teploty,
která dokáže detekovat a minimalizovat
výkyvy teploty během extrakce kávy.

Hedvábně jemná mléčná pěna
s mikrobublinami

Nízkotlaká preinfuze
a tlak 9 barů během extrakce

Abyste mohli vytvořit tu správnou
mléčnou pěnu s mikrobublinami,
potřebujete dostatečný tlak v parní
trysce, který v mléce během pěnění
vytvoří tisíce drobných bublinek.

Nízký tlak na začátku extrakce způsobí,
že mletá káva v sítku do sebe nasákne
trochu vody a nabobtná. Následnou
extrakcí při plném tlaku získáte
lahodnou a vyváženou kávu.

Opravdu kvalitní káva × Tradiční automatické kávovary
Latté art s hedvábně
jemnou pěnou

Velké bubliny
v napěněném mléku

tvořenou
mikrobublinami.

bez vyvážené chuti z nesprávně
provedeného procesu pěnění.

Plná chuť

Slabá, až vodnatá chuť

díky správně namleté
kávě z čerstvých zrn.

kvůli nesprávně zvolené
hrubosti mletí.

Optimální chuť

Kompromis v chuti

dosažená extrakcí při přesné
teplotě, která nejlépe vyhovuje
použitým kávovým zrnům.

Kdykoli jsme hovořili
o automatickém
kávovaru, vždy se
dělal kompromis
v chuti... To je již
minulost.

vzniká kolísáním teploty,
vytváří hořkost a pachuť.

Vyváženost chuti

Hořkost

zajištěná nízkotlakou preinfuzí
a tlakem při extrakci kávy do 9 barů.

může dominovat, pokud není tlak
při extrakci správně nastaven.

SES990 | SAGE the Oracle® Touch
Automatizovaná obsluha na dotykovém displeji zjednodušuje způsob, jak
si vytvořit svoji oblíbenou kávu ve třech jednoduchých
krocích – mletí kávy, uvaření kávy a úprava mléka. Můžete si snadno
nastavit sílu kávy, texturu mléka nebo teplotu podle své chuti. Pak si
pod svým vlastním jménem uložíte nastavení tak, jak vám nejvíc chutná.
Můžete si vytvořit a uložit až 8 osobních nastavení své kávy.
Vložili jsme baristu do našeho stroje Sage.
DMOC: 62 990,- | www.sagecz.cz

BES875 | SAGE the Barista Express™
Espresso přístroj se zabudovaným mlýnkem
na kávu s nerezovými mlecími kameny
umožňuje mlít potřebné množství kávy
přímo do držáku s možností nastavení
hrubosti. Elektronický PID zajišťuje stabilitu
teploty vody během celého procesu. Systém
nízkotlakového přespaření zajišťuje postupné
zvyšování tlaku, který se tak rovnoměrně
rozprostře po povrchu kávy ve filtru.
DMOC: 18 990,- | www.sagecz.cz

www.sagecz.cz
Sílu kávy, texturu
mléka či teplotu
podle vlastní chuti.
To vše si nastavíte
na displeji a uložíte
pod svůj profil

Braun pro ženy
Nejhladší pokožka a permanentní
odstranění chloupků se Silk-expert Pro 5
Dosud nejlepší IPL systém německé
technologie od značky Braun přichází na
český trh. Novinka nabídne nejvyšší úroveň
bezpečnosti, dlouhou životnost s 10 úrovněmi
intenzity záblesků, dvakrát větší rychlost
ošetření a ještě vyšší přesnost spolu
s maximální šetrností k pokožce. Nový design
o 15 % menší a o 25 % lehčí ve srovnání
s Braun Silk-expert 5 pro snadné uchopení
a ošetření bez námahy.
Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL (Intense
Pulsed Light), tedy intenzivního pulzního světla, již dávno není
výhradní doménou specializovaných kosmetických salonů.
Spotřebitelské IPL pro použití v domácnosti vyrábí Braun již
několik let, přičemž nyní uvádí na trh novou řadu Silk-expert
Pro 5, s níž lze dosáhnout trvalého odstranění chloupků už za
4 týdny od prvního použití. Novinka kombinuje celý soubor
technologií a inovací, které ve výsledku přinášejí to nejlepší IPL
od značky Braun v historii.

Nejbezpečnější IPL díky systému SensoAdapt

Odstín pokožky není na celém těle stejný, čemuž musí
odpovídat i nastavení intenzity IPL. Díky speciálnímu snímači
SensoAdapt s UV ochranou detekuje Braun Silk-expert Pro 5
odstín kůže, a to 80× za vteřinu, aby přizpůsobil sílu záblesků
přesně danému místu a odstranění chloupků bylo jak účinné,
tak zcela bezpečné. Celkem pracuje přístroj
s 10-ti úrovněmi záblesků.

Nejrychlejší IPL díky inovovaným zábleskům

Ve srovnání se staršími modely značky Braun je novinka
2× rychlejší a k ošetření obou nohou vám vystačí při nejnižší
úrovni energie méně než 5 minut. Takzvaný „klouzavý režim“
určený právě pro větší oblasti, jako jsou kupříkladu nohy,
spouští totiž záblesky v řadě a celý proces tím urychluje.

Nejvyšší přesnost a šetrnost k pokožce

Při péči o menší a citlivější partie stačí použít nástavec
na obličej, pomocí kterého odstraníte chloupky i z tváře.
Co se týče výkonu samotného přístroj, má uživatelka celkem
3 standardní režimy použití – normální, šetrný a extra šetrný.

Nejdelší životnost – až 400 000 záblesků

Modely v nové řadě Silk-expert Pro 5 se pyšní také rekordní
životností 400 000 záblesků, což je o 30 % více než
u předchozí generace Silk-expert 5.

Nejchytřejší péče o pokožku

Při používání nového IPL od značky Braun můžete využít
i aplikaci Silk-expert Pro. Ta vám pomůže s plánováním
a sledováním postupu ošetření pokožky. Cesta k ještě
dokonalejším výsledkům nebyla nikdy snazší.
Nové modely Braun Silk-expert řady 5 doplní na trhu ještě
cenově dostupnější řada Silk-expert Pro 3. V obou řadách
budou vždy 4 různé sady IPL s odlišnou sadou příslušenství.
Pro více informací a objednávku kontaktujte společnost Orbico.

www.braun.cz

Braun pro muže
Dokonalé vousy díky nejnovějším
zastřihovačům a multifunkčním sadám
Přestože mnoho mužů nadále preferuje to
nejhladší oholení, stále více jich chce pracovat
se svými vousy, přesně je tvarovat a zkracovat
na požadovanou délku. Na dynamický trh
zastřihovačů přináší Braun pro letošní sezonu
několik novinek ve dvou produktových
řadách. Objednávat pro své zákazníky
můžete zastřihovač Braun BeardTrimmer
s 39 nastaveními délky vousů a nové
MultiGroomingKits tvořené zastřihovačem
s velkým množstvím výměnných hlav
a příslušenství pro péči o celé tělo včetně vlasů.
Obě novinky se pyšní použitím kvalitní německé technologie
a používají doživotně ostré kovové břity spolu se senzorem
AutoSense, který přizpůsobuje výkon zastřihovačů hustotě
vousů. Nastavení rychlosti je tak optimalizováno zcela
automaticky bez zásahu uživatele. Uživatelé také určitě ocení
kvalitní Li-Ion akumulátorovou baterii s výdrží až 100 minut
provozu na jedno nabití. Plně se dobije za pouhou hodinu
a v případě vybití stačí pouhých 5 minut nabíjení, abyste
zastřihovač mohli rychle jednou použít. Podívejme se nyní na
každý z nich blíže.

Zastřihovač Braun BT7040

Co člověk, to unikát. Vysoce individuální nastavení i výsledky
nabízí nejnovější generace zastřihovače vousů od značky
Braun, k níž jsou dodávány hned 2 nástavce poskytující volbu
střihu od 0,5 mm do 20 mm. A to v 39 krocích po půl milimetru.
Příslušenství tohoto nejvybavenějšího modelu obsahuje
nástavec s mini holicí planžetou pro detailní střih a nástavec pro
dosažení precizních detailů. Strojek je samozřejmě omyvatelný
pod tekoucí vodou. Prezentovaný model je dodáván ještě
s dobíjecím stojanem a kosmetickým pouzdrem. A zapomenout
nesmíme ani na strojek Gillette Fusion 5 ProGlide s technologií
Flexball pro dokonale hladké oholení tváře.

Multifunkční zastřihovač Braun MGK7020

Druhou novinkou pro pány v portfoliu značky Braun je sada
MGK7020. Jedná se o řešení typu 10 v 1, které se postará
skutečně o celé tělo od vlasů přes vousy až po chloupky
na těle, v uších a v nose.
Model MGK7020 je vlajkovou lodí řady a obsahuje nejbohatší
balení příslušenství, které tvoří 4 nástavce na vousy (0,5 mm
až 21 mm), 2 nástavce na zastřihování vlasů (také 0,5 mm
až 21 mm), mini holicí planžeta, další nástavce pro precizní střih
a hlava pro zastřihování v uších a nose. Chybět pak nemůže
holicí strojek Gillette Fusion 5 s technologií Flexball. Veškeré
příslušenství včetně strojku můžete používat bez obav ve sprše
a čistit ho pod tekoucí vodou.
Nové modely zastřihovačů budou v prodeji v různých sadách
lišících se výbavou a množstvím příslušenství.
Pro více informací a objednávku kontaktujte společnost Orbico.

www.braun.cz

Praní s Beko | Rychle, pohodlně a úsporně
Nové funkce praček Beko pro pohodlnější a rychlejší praní:
AddXtra | AutoDosing | Program Hygiene a sušičky Beko

Možnost přidání prádla AddXtra
Konec osamělým ponožkám na dně koše
Nečekejte se zapomenutou ponožkou do dalšího praní
a přidejte ji k ostatním, i když už zrovna perete. S možností
přidání prádla AddXtra lze u vybraných programů rychle
a bez čekání přidat všechny zapomenuté kousky, takže
žádná ponožka už nemusí čekat osamělá na dně koše.

Automatické dávkování AutoDosing
Vezme si jen tolik, kolik opravdu potřebuje
Automatické dávkování pracího prostředku šetří čas i peníze.
Zásobník pojme prací gel až na 23 pracích cyklů a při každém
praní jej nadávkuje přesně tak akorát, aby nedocházelo
k jeho plýtvání a výsledek praní byl vždy na jedničku.

Program Hygiene a sušička Beko
Ideální pár pro hygienicky čisté prádlo
Pračka a sušička Beko jsou klíčem, jak na dokonale čisté
prádlo bez alergenů. Většinu alergenů, jako jsou pyly, chlupy
či zbytky pracích prostředků nejprve odstraní program
Hygiene praček Beko. Pak přichází na řadu sušička Beko.
Ta odstraní případné zbytky nečistot a šetrně usuší každý
typ textilie. Výsledek? Krásně čisté a měkké prádlo, které
ocení nejen maminky a osoby s citlivou pokožkou.

Žehlení s Beko | Efektivně a šetrně k oblečení

Speciální žehlicí plocha SteamXtraTM
Šetrná i k nejjemnější halence
Parní stanice a žehličky Beko jsou šetrné k nejjemnějším tkaninám, ale
i k pevné džínovině. Jejich plocha SteamXtra žehlí beze stop, s méně usilí,
ale přesto efektivně díky přesně rozmístěným otvorů pro výstup páry.

Automatická regulace Smart Eco
Chytré ovládání pro bezpečné žehlení
S automatickou regulací teploty a páry Smart Eco je ovládání parní stanice
či žehličky naprosto snadné. Navíc je zárukou bezpečného vyžehlení všech
druhů látek. Prostě další krok, jak mít neoblíbené žehlení rychleji za sebou.

Parní stanice | SGA 7126 P
Parní stanice | SGA 8328 D
Napařovací žehlička | SIM 7124 B
Keramická plocha SteamXtraTM
Trojnásobný bezpečnostní systém vypnutí
Funkce samočištění a odvápnění
Možnost vertikálního žehlení
Příkon: 2400 W | Parní ráz: 150 g/min
Kontinuální distribuce páry: 40 g/min

Titanová plocha SteamXtraTM
Automatická regulace Smart Eco
Vertikální napařování závěsů a oděvů
Tlak čerpadla páry: 7,2 barů
Příkon: 2800 W | Parní ráz: 450 g/min
Kontinuální distribuce páry: 155 g/min

Keramická plocha SteamXtraTM
Automatická regulace Smart Eco
Vertikální napařování závěsů a oděvů
Tlak čerpadla páry: 6 barů
Příkon: 2600 W | Parní ráz: 220 g/min
Kontinuální distribuce páry: 110 g/min
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Absurdita jménem
„český Black Friday“

AMERIČANÉ NÁM
MOHOU ZÁVIDĚT.
ZATÍMCO TAMNÍCH
325 MILIONŮ
SPOTŘEBITELŮ
MUSÍ ČEKAT NA
SLAVNÝ „ČERNÝ
PÁTEK“ CELÝ
ROK A PAK SE
V BLÁZNIVÉM
BĚSNĚNÍ
O VÝROBKY
PORVAT BĚHEM
PÁR HODIN, ČEŠI SI
UŽÍVAJÍ SLEVOVÉHO
LUXUSU NONSTOP.
NEBO NE?

Slevová akce „Black Friday“ má v Americe svou tradici, své
kouzlo a především svůj smysl. Firmy mají možnost zbavit se
před Vánocemi staršího naskladněného zboží nebo zaujmout
masu nějakou až opojnou nabídkou, ovšem s velmi limitovaným počtem kusů. Vyvolávají tak v nakupujících doslova pudy
lovce, který jen vyměnil mamuta nebo jelena za těžko dosažitelné zlevněné zboží. Natěšení zákazníci se pak vrhají do obchodů, prahnou po extra výhodném nákupu a často přestávají
přemýšlet nad tím, zda vůbec danou věc potřebují. Ti, kteří
nejsou ochotni se o zboží téměř poprat, dostanou během Black
Friday určitý reklamní kopanec, kterým fi rmy zvyšují šanci, že
si pak tito lidé koupí dané zboží v klidu a v pohodě později, samozřejmě za standardní cenu. To všechno přece dává dokonalý
smysl, ne? Jedinou otázkou je, proč Češi tento dokonale promyšlený a dlouhé roky fungující americký stroj importovali, bez
skrupulí vyházeli téměř všechna jeho ozubená kolečka a ponechali si jen nablýskanou prázdnou „kastli“. Nejenomže se standardní Black Friday v předvánočním období u nás protahuje
z jednoho dne na celé týdny, ale on pokračuje dál v lednu, únoru…, v podstatě celoročně. Název ani způsob jeho komunikace se nemění. Otupělý zákazník už na slavný název, pro americké milovníky konzumu hotové zaklínadlo, nereaguje. Proč
by? Vždyť už dávno pochopil, že se o zlevněné zboží nemusí
poprat. Není kam spěchat, koupí ho vlastně kdykoliv. Black
Friday byl u nás vykastrován a naprosto zničen. Co nechápu, je, proč se během roku pořádaným slevovým akcím neříká jinak, proč je nadále používán termín „Black Friday“, jehož reklamní i významovou hodnotu to kontinuálně pohřbívá.
Až přijde ten pravý „černý pátek“ letos, určitě se během něj
prodá spousta výrobků.
O tom nepochybuji. Nic výjimečného však na nákupu
v tento den nebude, protože
úplně stejně budeme moci
nakoupit v dalších týdnech
téměř až do Vánoc. A to je
škoda. Adrenalin a vzrušení si přece Black Friday
zaslouží. Bez něho to je jen
další tuctová slevová akce,
na které já osobně již dávno prakticky nereaguji…
a mám pocit, že nás přibývá.

Lubor Jarkovský
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Celoroční „grilovačka“
s německou značkou Severin

Elektrický BBQ gril Severin
PG 8541 můžete používat
bez obav ve městech., aniž
byste obtěžovali kouřem své
sousedy.

Grilování přestává být výhradní doménou jarních výjezdů na chaty a chalupy či letních večerů
v zahradách. Díky elektrickým grilům opékají zdravým způsobem maso a zeleninu tisíce lidí po celý
rok. Na trend kontaktních grilů postupně navázaly i plnohodnotné elektrické alternativy velkých grilů
na uhlí. Jednu z nejširších nabídek těchto výrobků má tradiční lídr německého „grilovacího“ trhu,
značka Severin.
Jedna z nejstarších značek v oboru domácích spotřebičů, německý Severin,
založený už v roce 1892, je jasným číslem jedna v kategorii elektrických
grilů s obrovským náskokem před konkurencí. Jeho tržní podíl překračuje
hranici 25 %. Jasně to vypovídá jak o síle značky, tak kvalitě jejích produktů.
Firma disponuje širokým portfoliem elektrických grilů různých druhů od
velmi populárních raclettových přes žhavé novinky, jako jsou plancha grily,
až po novodobé hity v podobě BBQ grilů s poklopem nebo tradičních kontaktních modelů. A nechybějí ani velké japonské teppan yaki varianty.
Celoroční prodeje, vsaďte ve svém obchodě na raclette
Raclettové grily jsou ideálním řešením pro menší i větší večírky, příjemná
posezení s přáteli či rodinou. Z přípravy jídla dělají zábavu a ještě zintenzivňují sociální rozměr „společné večeře“. Nejspíš i proto se prodávají velmi
dobře po celý rok bez ohledu na sezonu nebo počasí.
Nejúspěšnější model Severin RG 2341 s lávovým kamenem se v průběhu
roku dočká náhrady, jíž bude inovovaný a designově ještě zdařilejší model
RG 2344. Doporučit můžeme i celokamenný model RG 2343. Ale pozor,
i zde plánujeme uvedení novějšího modelu RG 2346. V obou případech
získají vaši zákazníci gril o velikosti 46 × 23 cm s velmi praktickou extra
dlouhou přívodní šňůrou (cca 200 cm).
Za pozornost pak určitě
stojí také kombinace raclettového grilu a fondu, kterou
právě uvádíme na trh. Tento
všestranný model hledejte pod
označením RG 2348.

Následujte moderní trendy, zalistujte plancha grily Severin
Nebát se připravit kvalitnější maso? S těmito nerezovými grily Severin
opravdu nemusíte. Například model PG 8620 je vybaven teplotní sondou,

jakou znáte z vybavenějších vestavných trub. Přímo na displeji grilu lze sledovat teplotu uvnitř masa a dosáhnout přesně takového stupně propečení,
jaký máte nejraději. Zejména do interiérů pak doporučujeme gril PG 8630
s unikátní funkcí odsávání kouře. Navíc má dvě teplotní zóny a otočné
grilovací desky.
Aktuální hit – BBQ grily
s minimem kouře a zápachu
Velký úspěch sklízejí nyní na trhu takzvané BBQ grily, zejména se základnou
na nožičkách. Používat je lze i bez ní přímo na stole. Většina těchto modelů
značky Severin se vyrábí přímo v Německu.
Spotřebitelé se nemusejí bát je pořídit ani do městského bytu a používat je
v létě na svém balkoně, protože grily produkují minimum kouře a zápachu.
Jak? Pomáhá jim v tom speciální grilovací vana naplněná vodou. Jsou navíc
skladné, snadno se čistí a po připojení do zásuvky s nimi lze začít téměř
ihned s přípravou jídla. Z této kategorie doporučujeme především model
PG 8548. Určitou specialitou je gril PG 8541, stojací model s poklopem
s integrovaným teploměrem.
Potřebuje zákazník
velký gril? Doporučte teppan yaki
v XXL verzi
Z velkoplošných grilů
v japonském stylu pro
vás máme například
model KG 2397 s grilovací plochou o velikosti 1 933 cm² nebo menší model KG 2388 se speciální
extra horkou zónou určenou pro přípravu steaků.
Klasika, která nestárne – kontaktní grily
Severin v různých velikostech
Severin nezapomíná ani na tradiční kontaktní grily, které poslouží také k přípravě toustů či panini. Na výběr máte mezi kompaktním modelem KG 2394
a velkým KG 2392. Větší je dodáván s vyměnitelnými deskami – hladkými
a vroubkovanými.

www.bvz.cz

PRAČKY A SUŠIČKY SAMSUNG SKLÍZÍ
ÚSPĚCHY V NEZÁVISLÝCH TESTECH
Značka Samsung uvedla loni na jaře zcela novou generaci svých praček QuickDrive spolu s designově sladěnými
sušičkami. V zářijovém vydání časopisu dTest pak obsadila velmi dobré pozice v obou kategoriích včetně první příčky při
srovnání se 17 dalšími modely. Nezávislý test tak potvrdil mimořádnou kvalitu praček a sušiček značky Samsung, které
zajišťují kvalitní výsledky při minimální spotřebě. Pračky QuickDrive navíc dokážou výrazně zkrátit dobu praní.
Časopis dTest podrobil testu celkem
18 praček a 14 sušiček v druhé polovině
loňského roku včetně nejnovějších modelů
řady QuickDrive. Celkovým vítězem se stala
9kg pračka QuickDrive WW90M649OPM/ZE
s výsledným hodnocením 71 %.

pohyb ve směru dopředu a dozadu. Deska
se může otáčet i v opačném směru, čímž
vzniká revoluční dynamický prací účinek, při
kterém prací síly, působící ve dvou směrech
současně, rychle, šetrně a důkladně odstraňují veškeré nečistoty a zaručují intenzivní
a úplný prací cyklus.
Jedinečná technologie QuickDrive společnosti Samsung byla také podrobena
nezávislému testování společnosti Intertek,
největší světové organizace specializující se
na testování a kontroly. Intertek potvrdil, že
technologie QuickDrive dosahuje stejného
pracího účinku a zajišťuje stejnou úroveň
péče o tkaniny jako stávající pračky, ovšem
při kratší délce pracího cyklu.

QUICKDRIVE POD
DROBNOHLEDEM

Technologie QuickDrive společnosti Samsung zkracuje dobu praní až o 50 % a přináší 20% úsporu energie bez jakéhokoli
vlivu na prací účinek. Pračka je vybavena
speciálním bubnem Q-Drum sestávajícím
z hlavního velkého bubnu a nezávisle rotující desky umístěné na zadní straně. Na rozdíl
od běžných praček, které během pracího
cyklu prádlem opakovaně otáčejí nahoru
a dolů, pohybuje pračka prádlem v bubnu
ve směru shora dolů, přičemž deska umístěná v zadní části pracího bubnu přidává ještě

Buben Q-Drum v pračkách QuickDrive se
otáčí jedním směrem, zatímco jeho zadní
stěna se může otáčet směrem opačným.
Vzniká vířivý efekt, díky kterému se zkracuje
doba běžných programů až o polovinu.

Automatické dávkování
detergentů již v dubnu!

Společnost Samsung chystá na letošní
duben uvedení nové řady praček WW8800,
která nabídne funkci Auto Optimal Wash
využívající moderních senzorů a zásobníků
na tekuté detergenty. Pračka si sama pak
odebere množství potřebné pro vyprání
konkrétní náplně bubnu. Dostupná bude
funkce také u nové řady pračkosušiček
WD8800.

NOVÝ BUBEN Q-DRUM

V předchozím textu jsme zmínili i nový buben Q-Drum, který v pračkách QuickDrive
nahrazuje doposud používaný Diamantový buben. Nový buben má odlišně řešený
povrch, díky kterému zůstává v prádle dle
interních měření školitele společnosti Samsung Petra Jirků až o 20 % méně vody. Nižší
zbytková vlhkost znamená v návaznosti při
plné náplni o cca 25 minut kratší dobu sušení v sušičce, což přináší další úsporu nákladů
na elektřinu.

ECOBUBBLE A DALŠÍ FUNKCE

Pračky QuickDrive nabízejí také další špičkové technologie vyvinuté společností
Samsung, jako například EcoBubble, což je
funkce dosahující vynikajícího pracího účin-

ku mísením vody a vzduchu, které vytváří
jemnou prací pěnu. Tato pěna snadněji
proniká tkaninou a maximalizuje účinnost
pracího prostředku i při nízkých teplotách
vody.
Přídavnou funkcí vycházející z technologie EcoBubble je takzvaný Bubble Soak
pro velmi zašpiněné prádlo. Jde o přídavný
20–30minutový cyklus, volitelný k programům Bavlna, Denim, Ložní prádlo a Dětské,
kdy je prádlo důkladně namáčeno v aktivní
pěně. Odolné skvrny povolí a následné praní je definitivně odstraní.

Systém EcoBubble umožňuje snížení teploty
vody bez vlivu na kvalitu praní. Nižší teplota znamená i nižší spotřebu a šetrnější péči
o prádlo.

CHYTŘEJŠÍ PRAČKY
S PODPOROU IOT PŘISPÍVAJÍ
K POHODLÍ UŽIVATELŮ

ADDWASH

Nejen modely řady QuickDrive nabízejí známá dvojitá dvířka AddWash s výklopnou
částí pro bezpečné přidání zapomenutého
prádla kdykoliv během probíhajícího pracího cyklu. Mnoho výrobců umožňuje pozastavit praní a běžná dvířka otevřít, jenže
v jejich případě se zámek odblokuje pouze
při určité bezpečné hladině vody. Pokud je
hladina vyšší a hrozil by únik vody, dvířka
zůstanou uzamčena a prádlo přidat nelze.
U Samsung AddWash toto nehrozí. Jediným
omezením je zablokování dvířek z bezpečnostních důvodů při programech nebo nastaveních teploty praní na 50 °C a více.

Technologie QuickDrive využívá během
praní mnoha chytrých funkcí zvyšujících
uživatelský komfort. Všechny uváděné modely jsou připraveny využít výhod internetu věcí (IoT) a mohou se pochlubit pracím
asistentem Q-Rator.

Zapomenuté prádlo lze u většiny programů
kdykoliv během praní vhodit sekundárními
dvířky AddWash do bubnu, aniž by hrozil
únik vody.

KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO

Dokonalý pár – bonus až 7 000 Kč
pro vaše zákazníky

Uvnitř všech prezentovaných praček samozřejmě najdete také keramické topné
těleso Ceramic Heater+ opatřené novým
typem antiadhezivního povrchu zaručujícího, že se na tělese oproti tradičním topným
tělesům usazuje o 55 % méně vodního
kamene, což zajišťuje dlouhou životnost
a zachování výkonu.

Při prezentaci praček a sušiček ve vaší prodejně byste měli spotřebitele upozornit na
právě probíhající akci „Dokonalý pár“, kdy
lze při koupi pračky a sušičky Samsung získat zpět na účet až 7000 Kč. Menší bonus lze
získat i při nákupu samotné sušičky, pokud
zákazník doloží vlastnictví pračky Samsung.
Akce platí do 30. dubna 2019. Registraci lze
provádět do 14 dnů od nákupu výrobků. Více
informací na: www.samsung-bonus.eu

MOTOR S DIGITÁLNÍM
INVERTOREM

potřeb spotřebiče. Motor se proto vyznačuje vynikající energetickou účinností,
minimálním hlukem a dlouhodobým výkonem. Nikoho asi nepřekvapí, že pračky
QuickDrive odebírají až o několik desítek
procent méně energie, než vyžaduje nejúspornější energetická třída A+++. Kvalitu
a spolehlivost motoru podtrhuje poskytovaná 10letá záruka.

DESIGN A OVLÁDACÍ PANELY

Všechny novější pračky, pračkosušičky
i sušičky jsou a budou vybaveny moderním digitálním invertorovým motorem
se schopností měnit rychlost otáček dle

Společná pro všechny pračky, pračkosušičky a sušičky Samsung je přítomnost
českých a slovenských názvů programů.
Cenově dostupnější modely mají horní
část s ovládáním v bílé barvě, jako je celý
spotřebič, zatímco vyšší modely se chlubí
designovým stříbrným panelem. Současně
jsou některé z nich osazeny dvířky v designech Crystal Gloss nebo Crystal Blue, které
patří mezi spotřebiteli k velmi populárním.

Pračky Samsung
dTest 9/2018

Výsledné hodnocení

Počet produktů v
testu

Kapacita

Energetická třída

Max. otáčky odstřeďování

QuickDrive

AddWash
ano

WW90M649OPM/ZE

71 % - vítěz testu

18

9 kg

A+++

1400 ot./min.

ano

WW80M644OPW/ZE

68%

18

8 kg

A+++

1400 ot./min.

ano

ano

WW90M740NOA/ZE

68%

18

9 kg

A+++

1400 ot./min.

ano

ano

WW80K6414QW/LE

67%

18

8 kg

A+++

1400 ot./min.

ne

ano

WW80J5446DW/ZE

63%

18

8 kg

A+++

1400 ot./min.

ne

ne

WW80J5446FW/ZE*

63%

18

8 kg

A+++

1400 ot./min.

ne

ne

WW80J5446EW/ZE*

63%

18

8 kg

A+++

1400 ot./min.

ne

ne

Sušičky Samsung
dTest 9/2018

Výsledné hodnocení

Počet produktů v
testu

Kapacita

Energetická třída

Tepelné čerpadlo

Osvěžení vzduchem

Filtr 2 v 1

DV90N62632W/ZE

71%

14

9 kg

A+++

ano

ano

ano

* Do testu časopisu dTest byla vybrána pračka Samsung WW80J5446DW/ZE.
Modely WW80J5446FW/ZE a WW80J5446EW/ZE se od ní liší pouze barvou

www.samsung.cz

Inovace
a ověřená
kvalita

TwinCooling chladnička
RB37J5018SA/EF

QuickDrive pračka
WW90M649OPM/ZE

Robotický vysavač
POWERbot
VR20M707CWD/GE

• 365 litrů díky SpaceMax
• Optimální podmínky
pro potraviny
s TwinCooling Plus

• Až 2× rychlejší praní
bez kompromisů
• Kvalitní a úsporné praní
v pěně díky EcoBubble

• 4 nastavitelné dveřní
přihrádky

• Samočištění bubnu odstraní
99,9 % bakterií

• 130W motor s 40× vyšším
sacím výkonem*
• Automatické čištění kartáče
• Chytré nastavení úklidu
pomocí aplikace
* Sací výkon: Samsung VR7000 (VR20M7070WD,
VR20M7050WS) při srovnání s dřívějším modelem
VR10F71UCAC.

Revoluční technologie praček QuickDriveTM snižuje čas praní až o 50 % a energetickou spotřebu
až o 20 % bez kompromisů. Buben pračky se otáčí v opačném směru než zadní stěna bubnu.
Díky tomu se prádlo v bubnu víří rychleji a tím se vypere za polovinu času, účinněji,
ale zároveň i šetrně.

SKUPINA VÝROBKŮ • PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

Autodávkování detergentů
jako trend pro rok 2019
Integrované zásobníky na tekutý prací prostředek a aviváž
nejsou žádnou revoluční novinkou. Společnost BSH s nimi
v podobě systému i-DOS přišla už v roce 2010 a podobné
řešení nabídla záhy i značka Hotpoint u svého tehdejšího top
modelu v úspěšné řadě Aqualtis. Trh ale nebyl na novinku
připraven a trvalo dalších skoro deset let, než se z ní začala
stávat masová záležitost napříč celým trhem.
Automatické dávkování detergentů je v kategorii praček jako No Frost u lednic, který se prosadil až po dlouhých letech, zejména díky přístupu a strategii společnosti Samsung. Pokud
jde o pračky, zde sehrála roli jak určitá „tvrdohlavost“ ze strany BSH, tak změny v chování
spotřebitelů a jejich přístupu k automatizaci. Před deseti lety hleděli na podobné funkce
často s nedůvěrou, nástup „smart“ řešení a prvků chytré domácnosti tento postoj nepochybně změnil. Automatické dávkování tak kromě Bosch/Siemens a Miele nyní mají nebo
již brzy mít budou z hlavních hráčů také AEG, Amica, Beko, Hoover a Samsung. Pračky
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tohoto typu se ve větší míře začaly objevovat loni a letos se s nimi doslova roztrhne
pytel, a kdo je mít nebude, měl by situaci
rychle napravit. Většina trhu bude logicky své novinky prezentovat a propagovat.
Funkce autodávkování detergentů tak bude
komunikována koncovým zákazníkům
z mnoha zdrojů, což bude mít za následek
dvě věci – za pravé budou spotřebitelé přesvědčeni, že jde o zásadní „novinku“, a za
druhé k ní budou mít větší důvěru, protože
nebude součástí jen kampaně jedné firmy.
V redakci magazínu SELL patříme
mezi dlouhodobé podporovatele systému
automatického dávkování pracích prostředků, který eliminuje při praní lidský
element ve velmi důležité oblasti – dávkování. Podle všech možných studií, ale
i našich vlastních zkušeností dávkuje většina lidí detergenty „od oka“, a tedy většinou
špatně. To má neblahý vliv na spotřebu,
kvalitu praní i prádlo samotné. V tomto
případě je nástup automatizace tedy žádoucí a důležitý.

AEG
Serie 8000 L8FBC69SCA
• A+++ – 50 %
• 9 kg
• 1600 ot./min.

Dostupnost: květen 2019

• Automatické
dávkování detergentů

•Konektivita
•Invertorový motor

Největší letošní novinkou u značky AEG budou pračky s funkcí AutoDose. Zajímavé je, že v podání AEG bude používat AutoDose čtyřkomorovou přihrádku pro různé druhy pracích prostředků – např. i zásobník určený primárně na aviváž bude možné použít pro prací prostředek. Měnit
zdrojový zásobník bude uživatel moci v nastavení podle toho, jaký typ prádla pere a jaký konkrétní
prostředek je nejvhodnější. Nová pračka se dále chlubí velkým LED displejem, přímým sprchováním, parními programy a konektivitou. V aplikaci My AEG můžete sledovat stav detergentů
v zásobnících nebo využít dalších speciálních programů. Hlučnost při praní je maximálně
47 dB(A), při ždímání 77 dB(A). Rozměry: 85 × 60 × 60,5 cm (v × š × h)

T8DBG68SC
Amica
8 kg

Dream Wash PPS 8423 BSIW
• A+++
• Automatické
• Parní programy
• 8 kg
dávkování detergentů
• Invertorový motor
• A++
• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
• 1400 ot./min.
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Amica představila svou novou řadu praček Dream Wash už v průběhu loňského roku včetně vyšších
modelů se zásobníkem na detergenty. Tuto funkci nazývá jako OptiDose. Do přehledu zařazujeme
model s kapacitou na 8 kg prádla, který se chlubí hloubkou pouhých 47 cm. Nechybí množstevní
automatika, parní funkce využívající integrovaný parní generátor a bohatá nabídka programů včetně
speciálních pro praní outdoorového oblečení. Amica také zdůrazňuje přítomnost šetrného bubnu Soft
Drum, speciálního čisticího programu pro samotnou pračku či funkci Add+ pro přidání prádla i během praní, pokud to umožňuje hladina vody. Při praní vydává pračka hluk 54 dB(A), při odstřeďování
78 dB(A). Rozměry: 85 × 59,5 × 47 cm (v × š × h)

5

Pračky na českém trhu
podle GfK

/%

2015

29 %

%

Zdroj:
Zdeněk Bárta
Market Insights
Director CZ&SK,
GfK Czech

Prodej praček narůstá pozvolna. Za leden až říjen
roku 2018 se ve sledovaných odbytových cestách
meziročně zvýšil o 2 %, obdobné srovnání před rokem skončilo s přírůstkem o jeden procentní bod.
Drobný růst poptávky vykázal sortiment zpředu
plněných praček standardních rozměrů a pračky
plněné shora, dvouciferným tempem rostly prodeje
praček se sušičkou.

Dostupnost: v prodeji

Pračky s předním plněním ve standardní hloubce na
rozdíl od provedení slim obratově za uvedené období posílily, mírně se zvýšila také jejich průměrná
cena. Zájem kupujících se u praček zpředu plněných
u 60cm hloubky postupně přesouval od nejlevnějších modelů do 9 tisíc korun k dražším, dvouciferně
se zvedl prodej v kusech u výrobků v ceně od 9 do
13 tisíc korun. Naopak s posunem poptávky k levnější nabídce se potýkalo provedení slim, u něhož
objemově získal například segment do 6 tisíc korun
na úkor praček jen mírně dražších.
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Candy
Bianca BWM 1410PHO7/1-S
• A+++ – 40 %
• 10 kg

• 1400 ot./min.
• Parní programy

• Konektivita
• Invertorový motor

Nová řada praček Bianca od italské Candy se postupně rozšiřuje o nové modely. Nás zaujal tento
s nadstandardní kapacitou 10 kg s dvířky v matně bílé barvě. Bílý je také ovladač Smart Ring, který kombinuje kompaktní displej s voličem funkcí a programů. Z hlavních funkcí zmiňme kupříkladu systém
Mix Power Jet+, který smíchává vodu a prášek ve speciální komoře a následně emulzi vstřikuje přímo na
prádlo v bubnu. Díky tomu pere pračka efektivně už při 20 °C, zkracuje časy programů a umožňuje prát
bílé a barevné dohromady. S touto technologií se pak pojí funkce Zoom pro praní jakéhokoliv prádla
za pouhých 59 minut. Pomocí integrace spotřebiče do domácí sítě lze mít o jeho fungování přehled na
chytrém telefonu, nechat si poradit s různými funkcemi a využít další speciální programy. Hlučnost je
59 dB(A) při praní a 78 dB(A) při ždímání. Rozměry jsou: 85 × 65 × 60 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Bosch
Serie 6 WAT28690BY
• A+++ – 30 %
• Automatické dávkování
• Dotykový displej
•
kg
• Invertorový
motor
•9
A++
•detergentů
400 l / 105 l
• Standardní
kompresor
•
ot./min.
• 1400
Šířka 70
cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Německý Bosch právě chystá uvedení nového modelu pračky se systémem i-DOS, tedy
automatickým dávkováním pracích prostředků. Tradiční je u této značky také funkce
VarioPerfect s možností prodloužení pracího programu při snížení spotřeby, či naopak jeho
zkrácení, kdy pračka spotřebuje energie více. Bosch zdůrazňuje ve specifikacích i šetrný buben VarioDrum, motor EcoSilence Drive (invertor) a nízkou hlučnost 48 dB(A) při praní
a 73 dB(A) při odstřeďování. V programové nabídce najdete vedle klasických voleb ještě speciální cykly pro outdoorové oblečení s impregnací či extra rychlé programy na 15 a 30 minut.
Rozměry: 84,8 × 59,8 × 59 cm (v × š × h)

Dostupnost: duben 2019

Haier
HW80 B14636 DD
• A+++ – 50 %
• 8 kg

• 1400 ot./min.
• Antibakteriální ochrana

• 16 programů
• Přímý pohon

Z portfolia čínského výrobce, který je v procesu akvizice italské Candy, zařazujeme pračku
s extra nízkou spotřebou 97 kWh za rok (dle odhadu) a motorem Direct Motion, jak Haier
nazývá přímý pohon bez použití řemene. Pračka díky němu vydává během odstřeďování i přes vysokou rychlost 1400 ot./min. hluk na úrovni 67 dB(A). Při praní je hlučnost
56 dB(A). Haier u všech svých praček včetně této vsází na antibakteriální technologií ABT, která s 99,8% účinností chrání přihrádku na prací prostředky a těsnění dvířek.
Ovládání tvoří klasický otočný volič doplněný velkým LED displejem. V případě potřeby
je možné vybraný program zrychlit, přidat prádlo během praní či zvýšit intenzitu praní.
Rozměry: 85 × 59,5 × 55 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Hoover
AEGAWMPD 413LH8R/1-S
AXI
• A+++ – 40 %
• 13 kg
• 1400 ot./min.

• Automatické dávkování
detergentu
• Parní programy

• Umělá inteligence
a konektivita
• Invertorový motor

Mimořádnou pračku právě uvedla na trh značka Hoover. Kromě vysoce nadstandardní kapacity, která přijde vhod po delší dovolené nebo při praní pokrývek a polštářů, disponuje novinka
množstvím moderních funkcí a technologií. Nechybí konektivita a spojení s aplikací v telefonu, podpora hlasových asistentů od Google a Amazonu (zatím ne v češtině), umělá inteligence
AXI, díky níž se pračka učí, jak ji používáte, a poradí i s vhodnou dobou pro spuštění programu
podle aktuální předpovědi počasí. Pozornost také zaslouží systém Care Dose pro automatické
dávkování detergentů ze zásobníku (700 ml prací prostředek, 300 ml aviváž), systém Total Care
pro praní bílého a barevného dohromady nebo parní funkce. K ovládání slouží dotykový displej s češtinou a slovenštinou. Pračka vydává za chodu hluk 50 dB(A), při ždímání 78 dB(A).
Rozměry: 85 × 59,5 × 72 cm (v × š × h)
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Dostupnost: únor 2019

SKUPINA VÝROBKŮ • PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

Indesit
BWA 71283X W EU
• A+++
• Push&Wash – praní bez
• Program pro praní
•
kg
sportovní
obuvikompresor
•7
A++
•nastavování
400 l / 105programu
l
• Standardní
•
ot./min.
• Standardní
• 1200
Šířka 70
cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)motor
Tato cenově dostupná jednoduchá pračka ze stáje značky Indesit cílí na méně náročné uživatele
a ty, kteří se nechtějí praním příliš zabývat. Vedle standardního voliče programů v jejím ovládacím
panelu najdete tlačítko Push&Wash, po jehož stisknutí se ihned spustí univerzální program pro
běžně zašpiněné prádlo. Funkce je navíc navržena tak, aby odstranila více než 20 běžných skvrn
za pouhých 45 minut, a to bez namáčení. Kromě toho jsou k dispozici další programy, jako Water
Balance Plus, který je určen pro menší várku prádla (uspoří až 70 % vody, 50 % energie a 35 %
času), nebo cykly Sportovní obuv nebo Gym Kit (péče o sportovní oblečení). Hlučnost při praní
činí 51 dB(A) a při odstřeďování 82 dB(A). Rozměry: 84,5 × 59,5 × 56 cm (v × š × h)
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Dostupnost: v prodeji

LG
F104J8JS2W

Dostupnost: v prodeji

• 1400 ot./min.
• Parní programy

• Konektivita
• Přímý pohon

Společnost LG dlouhodobě staví svůj byznys s pračkami na motoru DirectDrive, tedy
přímém pohonu bubnu bez použití řemene. V přehledu uvádíme velkokapacitní model
s 6 druhy pohybů bubnu pro různé druhy prádla a skvrn a parními funkcemi TrueSteam,
díky nimž pračka eliminuje až 99,9 % alergenů. Pára také slouží k osvěžení prádla nebo
coby „parní aviváž“, kdy prádlo změkčí bez použití chemie. Co se týče konektivity, používá
systém Smart Th inQ od LG, s nímž lze ovládat spotřebiče na dálku, stahovat nové prací
programy a provádět diagnostiku. Výrobce dále zdůrazňuje přímé sprchování TurboWash,
díky kterému se zkracuje standardní program na 59 minut. Hlučnost při praní je 55 dB(A)
a při odstřeďování jen 73 dB(A). Rozměry: 85 × 60 × 61 cm (v × š × h)

Pokračování
na str. 50

PRAČKY
INDESIT
INNEX:
2 VTEŘINY
1 TLAČÍTKO
0 STAROSTÍ

1400

Model pračky BWE 71453X WSSS EU

• A+++ – 40 %
• 10 kg

Jednoduše stiskněte jediné
tlačítko pro zapnutí, výběr
a začátek pracího programu
Funkce Push&Wash

2 sec.

Funkce je navržena tak, aby efektivně
odstranila více než 20 běžných typů skvrn za
pouhých 45 minut, a to jedním stisknutím tlačítka.

Automatické čištění
Vyčistí a ochrání vaši pračku pouhým

stisknutím jednoho knoflíku.

www.indesit.cz
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SKUPINA VÝROBKŮ • PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

Philco
PLD 16106 Crown
• A+++ – 30 %
• Funkce proti
• Otevření dvířek
• 10 kg
pomačkání prádla
do úhlu 175 °C
• 1600 ot./min.
• Invertorový motor
Z portfolia značky Philco jsme vybrali vlajkovou loď s vysokou 10kg kapacitou, spolehlivým invertorovým motorem a ovládacím panelem v češtině. Buben Crystal je tvarovaný pro šetrnou péči o prádlo
a prodloužení jeho životnosti. O tu se můžete postarat také volbou nižší teploty vody už od 20 °C.
Kdo chce mít méně pomačkané prádlo, může volitelně aktivovat funkci AntiCrease, která upraví
odstřeďování a současně po skončení programu v určitých intervalech pohne s bubnem, aby prádlo
nezůstalo dlouho ležet. Programová nabídka čítá 15 položek, kde najdete speciální cykly pro praní
sportovního oblečení, džínů nebo vlny. Můžete si také uložit oblíbené nastavení do paměti „Můj program“ a následně ho pro rychlé použití snadno vyvolat. Hlučnost při praní je 56 dB(A) a při ždímání
78 dB(A). Rozměry: 85 × 60 × 59 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Samsung
WW8800 WW10M86INOA/LE
• A+++ – 50 %
• Automatické dávkování
• QuickDrive – dvojitý
•
pohyb
bubnu kompresor
• 10
A++kg
•detergentů
400 l / 105 l
• Standardní
•
ot./min.
• Invertorový
• 1600
Šířka 70
cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)motor
Letos v dubnu přijde značka Samsung s novou řadou praček WW8800, která spadá do kategorie QuickDrive. Nové modely budou vybaveny systémem Auto Optimal Wash, který prádlo
váží, zjišťuje jeho typ a znečištění a v neposlední řadě sám dávkuje potřebné množství pracího
prostředku z integrovaného zásobníku. Novinka spadající do prémiové kategorie dále nabízí
konektivitu (aplikace Q-rator), dvířka AddWash a systém EcoBubble (vč. BubbleSoak na odstraňování zažrané špíny). Nechybí funkce Eco Drum Clean+ pro čištění bubnu až od 99,9 %
bakterií a odolné keramické topné těleso. Třešničkou na dortu je potom vnitřní osvětlení bubnu.
Pračka patří mezi velmi tiché i navzdory vysokým otáčkám při ždímání. Během praní nepřekračuje hlučnost 49 dB(A) a během odstřeďování 72 dB(A). Rozměry: 85 × 60 × 60 cm (v × š × h)

Dostupnost: duben 2019

Siemens
avantgarde WM14U840EU
• A+++ – 40 %
• Automatické
• Konektivita
• 10 kg
dávkování detergentů
• Invertorový motor
• 1400 ot./min.
Vlajková loď značky Siemens zaujme na první pohled svým jedinečným designem s velkým
dotykovým displejem v plné barvě a dvířky s modrým podsvícením po obvodu. Nepostrádá automatické dávkování pracích prostředků nazývané i-Dos, speciální program na
odstranění 16 nejodolnějších typů skvrn či super rychlý 15minutový program. U běžných
pracích cyklů pak lze zrychlit jejich průběh až o 65 % aktivací funkce varioSpeed. Primární volbou by měl ale být plně automatický program řízený pomocí senzorů – délka praní
pak záleží na množství prádla a jeho zašpinění. Pračka také využívá systém Home Connect pro vzdálené ovládání, kontrolu a diagnostiku pomocí chytrého telefonu. Všimněte
si také rekordně nízké hlučnosti pračky – 46 dB(A) při praní a 72 dB(A) při ždímání.
Rozměry: 84,8 × 59,8 × 62,2 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Whirlpool
AEG
FreshCare+
FWF71483B CZ
• A+++
• 7 kg
• 1400 ot./min.

• Osvěžování prádla
po skončení praní

• Parní programy
• Indukční motor

Nové modely z řady FreshCare+ připravuje k uvedení na český trh značka Whirlpool. Celkem
přijdou tři nové pračky ve standardní hloubce a dvě typu „slim“. Do přehledu jsme vybrali klasický model s hloubkou a kapacitou na 7 kg prádla. Hlavní devízou zůstává funkce FreshCare+,
která pomocí páry udržuje v bubnu prádlo svěží po dobu až 6 hodin od skončení praní. Páru
ale nové modely používají i k osvěžení oblečení 20minutovým programem Steam Refresh nebo
k důkladné dezinfekci přídavnou funkcí Steam Hygiene (zde je použita extra horká pára). Hlučnost pračky při praní je 51 dB(A) a při odstřeďování 83 dB(A).
Rozměry: 84,5 × 59,5 × 57,5 cm (v × š × h)
Sell • Leden-únor 2019 • 50

Dostupnost: duben 2019

Proč Amica DreamWash?

samy dávkují detergent, pro parní programy
používají výkonný parní generátor.
Značka Amica vstoupila uvedením řady DreamWash do nové etapy své historie. Na trhu nabídla moderní, technologicky vyspělé a nadstandardně vybavené pračky a sušičky, které snesou srovnání i s výrobky
tradičních hráčů na tomto poli. V některých oblastech dokonce některé z nich překonává – například
pro parní funkce Steam Touch nepoužívá jen pouhé napařování, kdy se zahřívá voda pod bubnem, nýbrž
skutečný parní generátor, díky němuž je účinnost páry výrazně vyšší.
Pračky DreamWash jsou tiché, spolehlivé a úsporné

Kromě již zmíněné páry, kterou můžete využít jak v rámci
klasických pracích programů pro narovnání vláken, zvýšení hygieny i účinnější odstranění skvrn, tak samostatně pro
osvěžení prádla, nabízejí vybrané pračky řady DreamWash
například automatické dávkování detergentu. Systém Opti
Dose použije samozřejmě pouze tolik pracího prostředku,
případně aviváže, kolik ho opravdu potřebuje. Při běžném používání vydrží zásoba v nádržkách na více než 20 cyklů. Stačí
tedy jen vložit prádlo do bubnu, nastavit program a spustit
praní.
Zákazníci si u nové pračky často přejí její nízkou hlučnost.
Když přidáte energetickou úspornost a spolehlivost, budou z této kombinace nepochybně nadšeni. Dosaženo toho
je u praček DreamWash pomocí invertorového motoru Logic
drive 2.0. Vybrané modely také spotřebují až o 35 % méně
energie, než vyžaduje energetická třída A+++.

Parní pračka
Amica DreamWash >> PPF 9423 BSIW

• Energetická třída: A+++
• Kapacita: 9 kg
• Max. počet otáček: 1400 ot./min.
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 54 dB(A) / 78 dB(A)
• LCD displej
• Opti Dose – automatické dávkování detergentů
• Steam Touch – parní praní (generátor páry)
• Add+ – možnost přidat prádlo během praní
• Invertorový motor

ním z největších problémů v kategorii sušiček s tepelným
čerpadlem a nastupující systém a samočištění ho účinně řeší.
V případě značky Amica jsou sušičky vybaveny čerpadlem,
které nasává kondenzovanou vodu do spodní nádržky, odkud
je vstřikována na výměník tepla. Ten zůstává díky oplachu čistý
i uvnitř mezi kovovými pláty, což je prostor, který u běžných
sušiček nejde v domácnosti vyčistit. Samočištění probíhá každých 50 minut a aktivujte se také vždy po skončení programu.
Také u sušiček lze využít parních funkcí a i v nich pracuje
Amica s generátorem páry, z něhož je pak pomocí trysky vstřikována přímo do prostoru bubnu. Pára se používá buď na konci
programu pro snížení pomačkání prádla a neutralizaci mikroorganismů, nebo v rámci krátkého programu pro osvěžení
textilií.
Pokud vaši zákazníci kupují set pračky a sušičky Amica, měli
byste jim doporučit pořízení mezikusu s výsuvem, který slouží
jako pult na koš pro snadné vkládání a vyndáváni prádla ze
sušičky.

www.amica-group.cz
Parní sušička s tepelným čerpadlem
Amica DreamWash >> SUPF 923 W

Sušičky DreamWash sázejí na samočištění

Pokud jde o sušení prádla, neztratí se sušičky Amica v tvrdé
konkurenci také. Jako jedny z mála na trhu totiž nabízejí funkci samočištění, díky níž si uchovávají stabilně nízkou spotřebu
a vysokou efektivitu. Zanášení kondenzátoru je aktuálně jed-

• Energetická třída: A+++
• Kapacita: 9 kg
• Hlučnost: 66 dB(A)
• LCD displej
• Steam Touch – parní praní (generátor páry)
• Samočištění – proplach filtru během sušení
• Invertorový motor

Úzká pračka Philco šetří místem,
nikoliv však výbavou

S pračkami Philco pro malé prostory neděláte kompromis mezi místem a výbavou.
Malé pračky jsou vybaveny stejně jako velké a zajistí vám perfektní péči o veškeré prádlo.
Superlim pračky s hloubkou od 37 cm pracují úsporně a nabízejí užitečné programy pro
hygienickou čistotu, hospodárnější využití pracích prostředků nebo pro usnadnění žehlení.
Invertorový motor

Technologická špička v konstrukci
motorů. Tento bezkartáčový motor
využívá elektromagnetického
pole, ve kterém je menší tření než
v motoru asynchronním, čímž dochází
k menšímu opotřebení součástek.
Zároveň mají motory této konstrukce
menší spotřebu. Invertorový motor - to
je dlouhá životnost, nízká spotřeba
a nízká hlučnost.

AntiAlergický program

Speciálně nastavený program, který
kombinuje intenzivní praní, několik
máchání v průběhu a na konci pracího
cyklu, spolu s konstantní teplotou
a délkou praní. Kombinace těchto

parametrů pracího programu zajistí
vynikající výsledek praní, požadovaný
především pro praní prádla, které
vyžaduje zvláštní péči - prádlo
malých dětí a alergiků. Prádlo je
dokonale vypráno a vymácháno
tak, že je zbaveno zbytků pracích
prostředků, některých bakterií, alergií
a plísní.

Crystal buben

Crystal buben je speciální struktura
povrchu bubnu, konstrukce unašeče
prádla v bubnu a tvarování vnitřního
skla dvířek. Tyto tři komponenty mají
zásadní vliv na úroveň mechanického
poškození prádla při praní. V Crystal
bubnu prádlo klouže po jemném

vodním filmu, je otáčeno ergonomicky
tvarovaným unašečem, který
nezatrhává prádlo, a lehce klouže
po skle dvířek. Crystal buben - to je
prodloužená životnost prádla.

AquaBall

Speciální technologie AquaBall
zamezuje úniku pracího prostředku
z vany pračky do odtokové hadice, kde
zůstane nevyužit a odteče do odpadu.
U standardních praček zůstane
takto nevyužito zhruba 10 % pracího
prostředku. AquaBall zajistí využití
až 100 % nadávkovaného pracího
prostředku, vy tak nevyhazujete
peníze v podobě nevyužitého pracího
prostředku do odpadu.

is a registered trademark used under licence from Electrolux Home Products, Inc.

www.philco.cz

Pračky z nové řady Chiva se AntiCrease
Odstřeďování prádla je rozděleno do
pohybují v cenové relaci do
několika etap a směrů, aby nevznikla
10 000 Kč, jedná se však
jedna koule zmuchlaného prádla.
o plně vybavené spotřebiče Zároveň, pokud nevyndáte prádlo
z pračky ihned po skončení pracího
s širokou škálou programů
programu, bude prádlo v určitých
v úsporných kategoriích.
časových intervalech načechráváno
Uspokojí náročné ednotlivce tak, aby nezůstalo dlouho ležet
stejně dobře jako rodiny
v bubnu na jedné hromadě. Bude
tak minimalizováno jeho pomačkání
s malými dětmi, kterým
a prádlo se bude dobře a bez zvýšené
navíc nabídnou topení
námahy žehlit.
s 10letou zárukou
Vlna Woolmark Apparel Care
a speciální antialergický
Program na šetrné praní vlněných
program.
NiHeater, topení
s 10letou zárukou
Topení v automatických pračkách
je jeden z komponentů, který je
nejvíce náchylný k poškození. Pokud
se tak stane, automatická pračka
nehřeje a uživatel nevypere prádlo.
V lepším případě je prací program
delší a dražší. Vodní kámen je jednou
z hlavních příčin nefunkčnosti topení,
tedy celé pračky. NiHeater, topení
s 10letou zárukou v některých
modelech praček Philco je vyrobeno
inovativní technologií s použitím
přímesi niklu, který odpuzuje hořčík
a vápník - hlavní prvky vodního
kamene. Na NiHeater topení s 10letou
zárukou se proto vodní kámen
neusazuje.

oděvů, certifikovaný a schválený
společností Woolmark, který využívá
přesného měření množství vody,
teploty lázně a jemných pohybů bubnu,
které jsou potřebné k šetrnému
a přitom vysoce účinnému praní vlny.

Senzorické řízení

Pomocí několika senzorů pračka
vyhodnocuje kolik a jakého typu prádla
jste vložili do pračky. Tyto informace
jí umožňují nejen optimalizovat prací
programy, čímž vám ušetří peníze při
praní prádla, ale zároveň přispívají
k ochraně přístroje.

36,2
cm

Turbo

Doplňková funkce k pracímu
programu, která zkrátí dobu praní
až o 35 % v závislosti na zvoleném
programu a typu tkaniny. Tuto
doplňkovou funkci lze použít pro
všechny programy určené pro praní
bavlny a syntetických tkanin.

Množstevní automatika

Automatická pračka optimalizuje
spotřebu vody a elektrické energie
podle množství a druhu prané textilie
tak, aby nejen uspořila vaše peníze, ale
zároveň bylo prádlo dokonale vyprané.

PŘEDEM PLNĚNÁ
PRAČKA S HLOUBKOU
POUHÝCH 36,2 CM
PLDSA 1273 Chiva

PŘEDSTAVUJEME SLUŽBY+
Bezplatný servis +36 měsíců
Za spolehlivost spotřebičů Philco ručíme, a proto nabízíme zákazníkům ZDARMA navíc službu „BEZPLATNÝ SERVIS
+36 MĚSÍCŮ“, která přináší registrovaným uživatelům 3 roky pozáručního servisu po uplynutí dvouleté zákonné
záruční lhůty, to znamená celkem 5 let bez starostí.

10 let záruka na motor
Ke všem spotřebičům Philco, které jsou vybaveny inovativním INVERTOROVÝM motorem, nabízíme
ZDARMA službu „10 let ZÁRUKA NA MOTOR“. Výrobky vybavené invertorovým motorem najdete v produktové
kategorii chladniček, mrazniček, praček a velmi brzy uvedeme na trh výrobky z kategorie sušiček prádla a myček
nádobí. Tuto službu získáváte k vámi zakoupenému spotřebiči automaticky bez nutnosti registrace.

10 let záruka na topení
Ke všem pračkám Philco z designové řady Chiva nabízíme ZDARMA službu „10 let ZÁRUKA NA TOPENÍ“. Tuto službu
získáváte k vámi zakoupené pračce automaticky bez nutnosti registrace. Topení v automatických pračkách je jeden
z komponentů, který je nejvíce náchylný k poškození. Pokud se tak stane, automatická pračka nehřeje a vy nevyperete,
nebo je prací program delší a dražší.

„Vrchovky“ začínají
získávat prémiové funkce
Shora plněné pračky mají oproti těm předem plněným mnoho
výhod – například lépe usazený buben, možnost přidávat
prádlo skutečně kdykoliv během praní či jednodušší instalaci
v menších prostorech. Přesto nehrají na trhu prim a jejich
podíl dlouhodobě pomalu klesá. Většinou totiž postrádají
nejmodernější funkce, což se snaží někteří výrobci změnit.
„Vrchovky“ mají tak trochu podobnou pozici jako sporáky na trhu s varnou technikou,
kde technologickou špičku získávají do vínku výhradně vestavné trouby. U praček ale nejsou přece jenom nůžky rozevřeny tolik. Navíc se objevily a objevují v katalozích novinky, které nepostrádají invertory nebo přímý pohon, konektivitu, smart funkce nebo parní

programy. Z očekávaných novinek jsme
v redakci zvědaví hlavně na chystanou novou řadu Electrolux PerfectCare, která má
navázat na stejnojmenné předem plněné
pračky téže značky. Na trh bude uvedena
v květnu – v přehledu ještě jejího zástupce
nenajdete.
Určitou nevýhodou u vrchem plněných
praček je jejich maximální kapacita, která
se už před lety zastavila na 8 kg. Zákazníci
začínají konečně pomalu chápat, že pračka s vysokou kapacitou, klidně přes 10 kg,
není zbytečným luxusem nebo řešením pro
početné rodiny. A zájem o velkokapacitní
předem plněné modely každým rokem roste. Reﬂektuje to ostatně i náš přehled na
straně 45. Navzdory tomu mají „vrchovky“
stále své zákazníky a nejnovější modely dokazují, že s předem plněnými kolegyněmi
drží vcelku krok.

AEG
Serie 8000 LTX8E373C
• A+++ – 30 %
• 7 kg

Dostupnost: v prodeji

• 1 300 ot./min.
• Parní programy

• Invertorový motor

V závěru loňského roku uvedla značka AEG na trh nové modely nadstandardně vybavených shora plněných praček. Ty nejsou rozhodně úplně běžným artiklem, protože prémiový segment není
u „vrchovek“ nijak objemný. Vybraný model používá invertorový motor, technologii ProSteam (přídavek páry k praní pro menší pomačkání prádla či osvěžení prádla samostatným parním programem) a systém ÖKOMix, který mísí detergent s vodou mimo buben a na prádlo aplikuje až hotovou emulzi. Z programové nabídky AEG zdůrazňuje hlavně přítomnost cyklu ÖKOPower, který
vypere běžně zašpiněné prádlo za pouhých 59 minut. Samozřejmě nechybí množstevní automatika
ProSense. Zákazníci nepochybně ocení také vyjímatelnou násypku na detergent. Pračka za chodu
vydává hluk 49 dB(A) a při odstřeďování 79 dB(A). Rozměry: 89 × 40 × 60 cm (v × š × h)

Brandt
BT653HQE
• A+++ – 10 %
• 1 300 ot./min.
• Digitální programátor
• 6,5 kg
• Invertorový motor
s displejem
• A++
• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
•
Šířka
70
cm
•
Total
No
Frost
• 42díky
dB(A)
Úsporná pračka francouzské značky je poháněna invertorovým motorem,
kterému je ještě o 10 %

úspornější, než vyžaduje energetická třída A+++. Disponuje pokročilým ovládacím panelem s velkým
displejem a otočným voličem a LED indikátorem zvoleného programu. Co se týče programové palety,
je na výběr 12 položek včetně OptiA 39 min, Flash 25 min, Džíny, Jemné nebo Kojenecké prádlo.
Volitelně lze aktivovat například funkce pro intenzivní praní nebo zkrácení programu. V základních
specifikacích nad textem si také všimněte velmi nízké úrovně hlučnosti – 48 dB(A) praní a 74 dB(A)
odstřeďování. Rozměry: 85 × 40 × 60 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Candy
AEG Vita CVST G384DM-S
GrandÓ
• A+++
• 8 kg

Dostupnost: v prodeji
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• 1 400 ot./min.
• Smart funkce (NFC)

• Standardní motor

Zákazníkům, kteří hledají vrchem plněnou pračku s velkou kapacitou, můžete nabídnout například tento model od italské Candy s některými inovativními technologiemi. Jednou z takových
je například MixPower Systém+ pro rozpouštění prášku s vodou ve speciální komoře. Prádlo je
pak výslednou směsí sprchováno přímo v bubnu. Pračka díky tomu pere rychleji a efektivněji,
a to už ve vodě od 20 °C. Důležitým prvkem je i technologie Smart Touch pro spojení pračky
s chytrým telefonem pomocí NFC. Pomocí aplikace pak může uživatel stahovat více než 40 speciálních pracích cyklů, sledovat statistiky používání či pračku nastavovat. Candy dále zmiňuje
použití technopolymeru na dvířkách bubnu pro šetrnější kontakt při otvírání. Pračka vydává
hluk na úrovni 58 dB(A), při ždímání 78 dB(A). Rozměry: 85 × 40 × 60 cm (v × š × h)
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Hoover
One Fi Extra HNFTS S384TAH-S
• A+++ – 30 %
• 8 kg

Dostupnost: v prodeji

• 1 400 ot./min.
• Konektivita

• Invertorový motor

V průběhu února byla uvedena tato novinka od značky Hoover s nadstandardní výbavou a specifikacemi. Vysoká kapacita, nízká spotřeba, invertorový motor, parní programy a konektivita
(wi-fi i NFC), to jsou hlavní devízy tohoto modelu. Zmiňme ještě 12 základních programů a více
než 40 v aplikaci Wizard v mobilním telefonu, pomalé otevírání dvířek a potažení dvířek bubnu
technopolymerem. Ovládání je tvořeno dotykovým displejem a dotykovým ovládacím kruhem, jímž
Hoover nahradil tradiční otočný volič programů. Samozřejmostí je i zde systém pro rozpouštění prášku
s vodou ve speciální komoře. Díky invertoru nepřesahuje hlučnost pračky 48 dB(A), při ždímání pak
79 dB(A). Rozměry: 85 × 40 × 60 cm (v × š × h)

Indesit
BTW E71253P (EU)
• A+++
• 1 200 ot./min.
• Turn&Wash
•
kg
••Standardní
motor
–•praní
otočením
voliče
•7
A++
400 l / 105
l
Standardní
kompresor
•
Šířka
70
cm
•
Total
No
Frost
•
42
dB(A)
Loni představila značka Indesit novou řadu shora plněných praček Turn&Wash. Do přehledu
zařazujeme model na 7 kg prádla. Největší devízou nové řady praček je program „Turn&Wash“,
který lze spustit bez jakéhokoliv dalšího nastavování. Slouží k praní běžného denního prádla
a trvá pouze 45 minut. Vedle něho jsou na výběr standardní programy i 5 rychlých cyklů s dobou
trvání menší než 59 minut. Z doplňkových funkcí stojí za pozornost volba pro odstranění skvrn
s 3 nastavitelnými úrovněmi odolnosti. Udávaná hlučnost činí 58 dB(A) při praní a 77 dB(A)
při ždímání. Rozměry: 90 × 40 × 60 cm (v × š × h)

Dostupnost: v prodeji

Philco
PLD 1273 TL
• A+++
• 7 kg

Dostupnost: v prodeji

• 1 200 ot./min.
• Program Eko 20 °C

• Standardní motor

Ve stáji značky Philco naleznete 2 shora plněné pračky. Do přehledu jsme zvolili model
s vyšší kapacitou, který pracuje v energetické třídě A+++, optimalizuje spotřebu podle typu
a množství prádla a má širokou paletu 18 programů. Volitelně lze aktivovat funkce Hygiena+, Snadné žehlení nebo Extra máchání. Podrobněji rozvádět odložený start nebo pozvolené otevírání bubnu- soft opening je asi zbytečné. Za chodu vydává pračka hluk na úrovni
61 dB(A), ve fázi odstřeďování je to 77 dB(A). Rozměry: 86,5 × 40 × 60 cm (v × š × h)

Whirlpool
AEG 65231
TDLR
• A+++ – 20 %
• 6,5 kg

• 6. smysl Colours15°
• 1 200 ot./min.

• Přímý pohon bez řemene

U modelu značky Whirlpool naleznete přímý pohon nazývaný ZEN, na který poskytuje výrobce 20letou záruku. Pračka je díky němu spolehlivější, tišší a úspornější. Pozornost věnujte určitě
i velkému displeji, bohaté nabídce programů s rychlými cykly (15 nebo 30 minut) a inteligentní
technologii 6. smysl Colours, s jejíž pomocí pračka nastavuje nejvhodnější parametry praní.
Stejně jako předem plněný model v tomto přehledu má i ten vrchem plněný program Colours15°
– ochrana barev a energetická úspora při zajištění stejně kvalitního praní jako v běžné pračce
při 40 °C. Hlučnost při praní je 49 dB(A) a při ždímání 71 dB(A). Rozměry: 90 × 40 × 60 cm
(v × š × h)

Dostupnost: v prodeji
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Whirlpool představuje široký
sortiment praček včetně novinky
v designu W Collection
Zásadní novinky v kategorii praček i sušiček si přichystala pro letošní rok značka Whirlpool. Na trh již v těchto
dnech přicházejí nové modely včetně těch prémiových s přímým pohonem a barevným displejem vsazeným
přímo do dvířek pračky. Připraveny jsou i inovované modely řady FreshCare+ včetně sušiček nebo novinky
SupremeCare s automatickým dávkováním detergentu a aviváže ze zásobníku.

Pračky W Collection a vybrané
modely Supreme Care nabídnou
automatické dávkování pracích
prostředků z integrovaných
zásobníků

W Collection
Prémiové provedení a funkce v nejlepší pračce Whirlpool
Představte si pračku, která pojme sebevětší prádlo, v níž vyperete několik přikrývek najednou, pračku, která náplň přesně zváží
a zjistí míru zašpinění,, aby následně s naprostou přesností nadávkovala prací prostředek z integrovaného zásobníku, pračku, která
je extrémně tichá a spolehlivá, pračku, která nabízí nejmodernější
ovládání. Taková je vlajková loď značky Whirlpool FRR 12451
v nejmodernějším designu W Collection.
Nová pračka s přímým pohonem ZEN a ještě o 50 % nižší
spotřebou energie, než vyžaduje energetická třída A+++, se pyšní barevným dotykovým displejem MySmartDisplay zasazeným
přímo do dvířek. Její velký buben nabízí vysoce nadstandardní

www.whirlpool.cz

kapacitu na 12 kg prádla a chybět nemohou ani prémiové funkce,
jako je například 6. smysl PrecisionDose s automatickým dávkovacím systémem na až 50 pracích cyklů a přesným dávkováním dle znečistění a objemu prádla. Dále pak bohatá programová
nabídka, možnost ovládání a kontrola na dálku pomocí aplikace
v chytrém telefonu. Novinka je také vybavena populární funkcí FreshCare+ pro provětrávání prádla po skončení praní, aby
prádlo zůstalo svěží a voňavé, i když zůstane v bubnu po dobu
až několika hodin od vyprání. Na motor s přímým pohonem ZEN
poskytuje Whirlpool 20letou záruku.
Pračky SupremeCare s přímým pohonem
a automatickým dávkováním detergentu
Pračky této řady jsou již nějakou dobu na trhu, ale letos můžete
očekávat zajímavé novinky. Například Model ZENDOSE BL9 na
9 kg prádla nebo model ZENDOSE BL8 na 8 kg prádla. Jak už
jejich označení napovídá, oba používají přímý pohon ZEN
a jsou navíc vybaveny systémem 6. smysl AutoDose, který je
tvořen automatickým dávkovačem detergentu a aviváže na až
20 pracích cyklů. Pračky si ze zásobníku odeberou pouze takové množství pracích prostředků, jaké je pro danou várku skutečně
potřeba. Tím se šetří nejen prášek a aviváž, ale i voda a energie,
protože programy pracují výrazně efektivněji a s větší přesností.
Tento pokročilý systém dokáže zajistit úsporu až 22 litrů pracího
prostředku za rok. Díky motoru ZEN jsou tyto pračky též velmi
tiché a spolehlivé, zároveň disponují také oblíbenou technologií
FreshCare+, která provzdušňuje prádlo až 6 hodin po skončení
cyklu parou. Očekávat je můžete v květnu letošního roku.

Sušičky se
samočisticím filtrem
Sušičky se sladěným designem s pračkami se objevily začátkem tohoto roku
a postupně budou přibývat další modely. Důležitou
novinkou je u vybraných
modelů samočištění filtru AutoCleaning, díky
kterému si udržují efektivní
provoz ve třídě A+++ či za
její spodní hranicí po celou dobu své životnosti. Uživateli navíc
odpadá nepříjemná povinnost filtr kondenzátoru pravidelně kontrolovat a čistit. Leckoho pak určitě zaujme, že také vybrané sušičky nově nabídnou funkci FreshCare+, která v jejich případě zajistí provzdušňování oblečení pomocí speciálního pohybu bubnu
a ohřevu prádla. Díky tomu zabrání nejen vzniku nežádoucích pachů, ale také eliminuje bakterie a pomačkání prádla i tehdy, když jej
nevyndáte ze sušičky okamžitě po skončení programu.

Novinky v řadě FreshCare+
Úspěšná řada praček z popradské továrny Whirlpool přichází na trh
v nové generaci s černými dvířky, českými/slovenskými popisy
programů místo piktogramů a plnohodnotnými parními programy Steam Hygiene (extra horká pára pro intenzivní hygienu
v rámci pracího programu) a Steam Refresh pro 20minutové osvěžení prádla.
U řady FreshCare+ musíme zdůraznit, že stejnojmennou funkci pro
udržení svěžího prádla v bubnu po dobu až 6 hodin od skončení
samotného praní nyní nabízejí jak pračky v plné hloubce, tak modely slim, a dokonce pračkosušičky.
Unikátní systém FreshCare+ udrží prádlo svěží i po ukončení pracího cyklu díky
speciálnímu provzdušňování párou. FreshCare+ zabraňuje tvorbě zápachu způsobeného běžnými bakteriemi, pokud prádlo zůstane v pračce třeba i jen pár hodin.
Jestliže nemáte čas na jeho vyjmutí, pak
je tento systém ideálním řešením, jak zajistit, aby prádlo zůstalo
měkké a svěží uvnitř pračky až 6 hodin po skončení praní.
Pomocí této funkce neustále cirkuluje vzduch v bubnu, což
zabraňuje tvorbě zápachu a udržuje prádlo ve správné úrovni
vlhkosti.
Funkci FreshCare+ lze zvolit již při nastavování pracího programu nebo i během cyklu a zároveň ji lze kdykoliv zrušit.

„Nenápadné“ novinky aneb vestavné pračky
a pračkosušičky
Přestože nejsou vestavné pračky v tak intenzivním světle reflektorů jako ty volně stojící, najde se na trhu mnoho zákazníků,
kteří chtějí pračku zabudovat do nábytku v koupelně nebo jinde

v domácnosti. Pro ně
má Whirlpool hned
dvě pračky, přičemž
doporučujeme hlavně model BI WMWG
71484E EU s extra tichým motorem. Vejde
se do něj 7 kg prádla
a pracuje v energetické
třídě A+++. K dispozici
je také pračkosušička
BI WDWG 75148 EU
s kapacitou na 7 kg pro
praní a 5 kg pro sušení.
Pračkosušičky Whirlpool šetří prostor
V dynamicky se rozvíjející kategorii praček kombinovaných se
sušičkou byste neměli opomenout několik novinek. Na první pohled určitě zaujme model FWDG96148SBS EU v neotřelé stříbrné barvě, který má kapacitu na 9 kg / 6 kg prádla, nabízí funkci
FreshCare+ a nese označení energetické třídy A. Kdo hledá maximální kapacitu, měl by zvolit model FWDD 117168 WS EU na
11 kg / 7 kg prádla. Opět nechybí FreshCare+ a provoz v energetické třídě A. Obě pračkosušičky jsou samozřejmě vybaveny
technologií 6. smysl.

Vrchem plněné pračky do malých prostor
Whirlpool se také nadále chlubí velmi širokým portfoliem vrchem plněných praček včetně modelů s přímým pohonem ZEN, technologií 6. smysl a provozem v energetické třídě A+++. Vlajkovou lodí
nabídky je nadále model TDLR 70230 s kapacitou na 7 kg prádla,
odstřeďováním při až 1200 ot./min., motorem ZEN, velkým přehledným displejem a snadno vyjímatelnou násypkou na prací prášek.

Senzory inteligentní technologie 6. smysl vyhodnotí množství prádla v pračce nebo sušičce,
následně se parametry praní
a odstřeďování nebo sušení automaticky přizpůsobí tak, aby
bylo dosaženo ideálních výsledků
a výrazné úspory energie, vody
i času.
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Spotřebiče značky Bosch splňují ta nejvyšší očekávání. Díky
preciznímu zpracování a smyslu pro detail spojují nejmodernější
technologie a dokonalý design. I proto jsou nejprodávanější značkou
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

Překvapivě jednoduché.
dnoduché.
Jednoduše perfektníktní

Prohlédněte si spotřebiče od značky Bosch: www.bosch-home.cz

Spotřebi
Spotřebiččeeznačky
značkyBosch
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Prohl
Prohléédněte
dnětesisispotřebi
spotřebičečeododznačky
značkyBosch:
Bosch:www.
www.boschbosch-home.
home.czcz
* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018.
* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018.

Ideální pár pro čisté
a suché prádlo.

Pračka a sušička Beko se rychle a šetrně
postarají o čisté a suché prádlo, takže
budou mít vaši zákazníci o starost méně.
beko.cz

