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Amica koupila značku Fagor
a v Česku rozšiřuje tým

• NÁVRAT ŠPANĚLSKÉ
LEGENDY JE V PLÁNU
• MILAN JURÁNEK NOVOU
POSILOU LOKÁLNÍHO TÝMU

Italský SMEG zařazuje
vyšší rychlost
V ČESKU SPOJUJE SÍLY
S POTTEN & PANNEN

Skupiny výrobků

SUŠIČKY A PRAČKOSUŠIČKY
VYSAVAČE – KLASICKÉ,
TYČOVÉ A ROBOTICKÉ

Nastal bod zlomu?

ELECTROLUX NEPOJEDE LETOS NA
ŽÁDNÝ VELKOOBCHODNÍ VELETRH

De’Longhi La Specialista

LÍDR TRHU VSTUPUJE DO NOVÉHO
SEGMENTU – EXKLUZIVNÍ
VIDEO ROZHOVOR S KLÁROU
NEUGEBAUEROVOU, BRAND
MANAŽERKOU ZNAČKY

PRAČKY
A SUŠIČKY
BEKO, KTERÉ
PORAZÍ VŠECHNY
VÝMLUVY

Vyperte své výmluvy
Pračky a sušičky Beko
Pračky a sušičky Beko se postarají o prádlo rychle, a přesto šetrně. Vybavili
jsme je takovými programy a technologiemi, aby vašim zákazníkům ušetřili
práci a nemuseli s prádlem trávit zbytečně moc času. Díky tomu nezmeškají
žádnou schůzku, všechno prádlo bude vyprané a suché včas a konečně zbyde
čas i na cvičení. A pokud ne, tak ale na prádlo už se od teď nikdo nevymluví.

A jaká je výmluva vašich
zákazníků, proč ještě nemají doma
novou pračku a sušičku Beko?

beko.cz

Pračky a sušičky Beko
Najdete na straně 16

Výmluva č. 69:
„Sušení v sušičce trvá dlouho
a žere hodně elektřiny.“
Sušičky Beko s RapiDry
hybridním sušení suší úsporně
a čas sušení lze zkrátit.

Výmluva č. 8:
„To už bez sušičky
nestihnu vyprat.“
Pračka Beko
s AirTherapy vypere
i vysuší až 1 kg prádla.

Výmluva č. 17:
„Rychlé programy
neperou a ničí prádlo.“

Výmluva č. 19:
„Stejně budu prádlo věšet,
protože to sušička nedosuší.“
Sušičky Beko mají účinnost
sušení třídy A, takže usuší
opravdu perfektně.

Pračka Beko
s AquaTech pere o 50 %
rychleji a šetrněji.

Nejtišší
bezsáčkový
vysavač na trhu

www.rowenta.cz

ŠPIČKOVÝ
VÝKON

VELKOOBJEMOVÝ
ZÁSOBNÍK NA PRACH

HLUČNOST
POUHÝCH 67dB (A)

ZACHYTÍ AŽ
99,98 % PRACHU

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
držíte v rukou největší SELL, jaký jsme pro vás v jeho více než jedenáctileté historii připravili.

A to nejen s ohledem na přidaných 28 stran, ale i dvě videa, která jsme stihli natočit a publikovat.
Stejně intenzivně, jako jsme my pracovali na zářijovém vydání, pracuje většina z vás už od srpna na

letošní podzimní a předvánoční sezoně. Dynamika trhu nabírá na obrátkách jak v prodejích, tak
v zákulisí. Velkou novinkou je například nástup matadora segmentu domácích spotřebičů
Milana Juránka do společnosti Amica nebo rozšíření týmu značky JURA a příprava stěhování do
nových prostor, kde vznikne i veřejnosti přístupný showroom. Dočkat bychom se měli v průběhu

příštího roku. A to není rozhodně vše. Už od ledna se dostane značka Haier pod křídla zdejší

pobočky Candy Hoover a Jan Šach nás na IFA informoval, že se můžeme těšit na hodně
zajímavé věci. Firma se bude soustředit primárně na technologicky vyspělé a zajímavé modely
vyšší třídy. Krátce po návratu do Prahy jsem se pak zúčastnil slavnostního představení značky
Smeg českému trhu. Možná se teď zarazíte, protože značka Smeg zde přece funguje už řadu

let. Došlo ale k překvapivému vývoji, kdy kategorii malých spotřebičů této značky má nově

v distribuci Potten & Pannen. Dosavadní distributor Elettromec samozřejmě v činnosti pokračuje

v segmentu spotřebičů velkých. A těsně před uzávěrkou pak k mým uším doputovala ještě jedna zásadní

a velká novinka. Mimozemšťan Alzák totiž prý podlehl svodům čínské krásky Midea a něco spolu
pro český trh pečou. O tom ale více až někdy příště. Mezitím se vrhněte na našich aktuálních 84 stran
plných novinek a informací o přicházejících spotřebičích, inovativních technologiích i byznysu jako
takovém.

Příjemné čtení přeje

Lubor Jarkovský
šéfredaktor

Nové multimediální
centrum domácnosti
Chytrá chladnička Family Hub se stane centrem domácnosti
a díky spoustě chytrých funkcí usnadní a zpříjemní život každé rodině

Přehled
a plánování potravin

Propojení rodiny

Zábava

Chytrá domácnost

RS68N8941SL

Samsung Family Hub
První skutečně chytrá chladnička na světě,
která změní celou domácnost
Samsung Family Hub není pouhou chladničkou, je branou k propojení zařízení, chytrých pomocníků i členů
domácnosti. Tradiční magnety, lístečky či stíratelné tabulky nahrazuje tabletem integrovaným do svých dvířek.
Poznámky, vzkazy nebo nákupní seznamy se sdílejí nejen na displeji, ale i telefonech celé rodiny. Family Hub
pomůže při vaření, zobrazí recepty, nasdílí nákupní seznamy nebo dokáže zrcadlit obraz televize z obýváku.
Dokonce nahradí v kuchyni hi-fi systém a přehraje hudbu například z populární služby Spotify. Třešničkou na dortu
je sdílení obrazovky telefonu a funkce vyřizování hovorů. Možnosti jsou takřka nekonečné a systém se nadále vyvíjí,
aby vycházel vstříc současným trendům, životnímu stylu a potřebám uživatelů.

Family Hub 4.0
Chladnička míří na český trh již
se čtvrtou generací systému
Family Hub a přináší vašim
zákazníkům tu nejlepší verzi,
jakou doposud Samsung
vyvinul. Součástí nového
systému je i takzvaný Family
Board pro sdílení různého
obsahu mezi členy domácnosti.
Nechybí možnost vytvořit
pro každého profil s vlastním
obrázkem, jménem i barevným
laděním (až 6 účtů).

Family Board pro celou rodinu
Základní obrazovka nazvaná
Family Board slouží jako sdílený
virtuální prostor, který lze
využít k zobrazování fotek,
vzkazů a widgetů (např. pro
přehrávání hudby). Celou
nabídku si může každá rodina
upravovat a barevně nastavovat
podle požadavků a přání
jednotlivých členů. Obsah se
zrcadlí i na všechna mobilní
zařízení přihlášená
k dané lednici a vše lze na

dálku také upravovat. Nikomu tak už neunikne žádná sdílená zpráva
či fotka, ať už na 21,5” LCD displeji samotné lednice, nebo na jeho
vlastním mobilu či tabletu. Family Hub rozezná různé uživatele
prostřednictvím jejich hlasu a nabídne jim jejich vlastní rozhraní
– tatínek si může nechat zobrazovat nejnovější zprávy, maminka
nejnovější módní trendy a děti rychlý přístup k oblíbeným hrám.
Vaření, recepty a nákupní
seznamy
Lednice Family Hub otevírá
díky svému displeji dveře také
do světa interaktivní přípravy
jídel pomocí receptů, z nichž lze
exportovat ingredience přímo
do nákupního seznamu.
Ten má pak uživatel k dispozici
i v aplikaci Family Hub ve svém
telefonu a v obchodě si může
položky postupně odškrtávat.
Přehled obsahu chladničky
Family Hub vám umožňuje vést
si seznam uložených potravin
s aktivací upozornění na
jejich exspiraci. Pomocí dvou
integrovaných kamer
v chladicím oddílu se lze
kdykoliv na dálku podívat, jaké
potraviny doma ještě jsou
a co není potřeba kupovat.
Také můžete některé potraviny
označit a přidat ke snímku
vnitřního prostoru poznámku,
aby další rodinní příslušníci
věděli, kde přesně na ně čeká
svačina nebo co je potřeba
daný den sníst. Fotografie se
aktualizuje vždy po otevření
a zavření dvířek.
Propojení s dalšími zařízeními
Díky bezdrátové konektivitě
(wi-fi i Bluetooth) lze
chladničku propojit s mnoha
přístroji. Výrobky z dílny
společnosti Samsung pak
můžete v rámci systému
SmartThings ovládat na dálku
a sledovat jejich provoz na
displeji lednice. S lednicí lze
spojit dokonce kompatibilní
výrobky třetích stran, jako jsou
kupříkladu chytré zvonky
ke vchodovým dveřím, takže vás Family Hub upozorní na příchozího
i vám ho ukáže a umožní s ním hovořit.

Sledování televize i streamovacích služeb
Family Hub dokáže nahradit v kuchyni televizor. Na displeji lze
pomocí funkce Mirrorlink sdílet obraz a zvuk z kompatibilních
televizorů Samsung, ať už jde o klasické vysílání, nebo různé
streamovací služby. Dokonce lze displej samotného televizoru
vypnout a sledovat obsah pouze na chladničce, aby v obývacím pokoji
nebo ložnici zařízení zbytečně neběželo. Podobně funguje Mirrorlink
také ve spojení s mobilním telefonem, který lze pak používat na
displeji lednice, kam se jeho displej zrcadlí.
Poslech hudby
Integrované reproduktory
nabízejí dostatečný výkon
nejen pro sledování televize
nebo vyřizování hovorů, které
samozřejmě můžete v případě
propojení s telefonem na
chladničce přijímat či iniciovat,
ale také poslech hudby.
Odesílat ji lze do chladničky
bezdrátově z externích zařízení
nebo streamovat pomocí
nainstalovaných aplikací,
jako je například Spotify. Přes
webový prohlížeč využijete
i další populární služby, jako
YouTube, kde lze sledovat
videa nebo jen poslouchat
muziku.
Kreslení a hraní her
Displej lednice je velkým
tabletem, takže na něm mohou hrát děti jednoduché hry či si
malovat. Pokud máte telefon Samsung, na kterém je k dispozici
dětský režim, i ten můžete pomocí funkce Mirrorlink nasdílet na
obrazovku chladničky.
Podpora češtiny
Family Hub určený pro český trh disponuje kompletním překladem
operačního systému Tizen a všech jeho funkcí. Některé aplikace
budou ale nabízet obsah pouze ve světových jazycích včetně
angličtiny z důvodu čerpání tohoto obsahu od třetích stran.
Společnost Samsung pochopitelně intenzivně pracuje na zapojení
lokálních partnerů, ať už jde o poskytovatele zpravodajství, receptů,
či rozličných služeb. Family Hub se díky tomu bude postupně ještě
více přizpůsobovat potřebám českých zákazníků.
Hlasový asistent Bixby
S lednicí můžete komunikovat také hlasem a využít služeb chytrého
asistenta Bixby, vyvíjeného společností Samsung. Stejně jako
ostatní hlasoví pomocníci nepodporuje ani Bixby zatím češtinu. Lze
ho používat ve vybraných světových jazycích včetně angličtiny – ta
umožňuje s asistentem hovořit, ptát se ho na různé věci a dávat mu
úkoly.

Chladicí technologie ve
službách čerstvosti
Pokročilé chladicí technologie a maximální čerstvost
potravin Přestože je největší pozornost odborníků,
novinářů i spotřebitelů v případě chladničky Family
Hub věnována jejím smart funkcím, stále je primárním
účelem spotřebiče uchovávat chlazené
a mražené potraviny. Samsung do vlajkové lodi svého
portfolia lednic proto vložil všechny své nejvyspělejší
technologie a funkce.
Americké provedení Side By Side v elegantním nerezu
Chladnička používá tradiční side by side koncepci. Prémiový vzhled
jí nedodává pouze integrovaný tablet, ale i nerezové opláštění
a celková kvalitní konstrukce.

Metal Cooling a Twin Cooling Plus
K rychlejší obnově teploty po otevření dvířek chladničky nebo
mrazničky pomáhá zadní kovový plát Metal Cooling. Systém
oddělených chladicích okruhů Twin Cooling Plus pak zabraňuje
přenosu pachů mezi chladicí a mrazicí částí. Současně umožňuje
udržovat čerstvé potraviny v mikroklimatu s optimalizovanou
vlhkostí vzduchu, což významně přispívá k prodloužení jejich
čerstvosti. Beznámrazový systém True No Frost zase zbaví uživatele
povinnosti mrazničku pravidelně odmrazovat.

Inovovaný zeštíhlený zásobník ledu Slim Indoor
Nový typ výrobníku ledu a dávkovače vody má výrazně štíhlejší profil,
a tak zabírá v mrazicí části méně místa než starší řešení. Uživatelé si
tak mohou dopřát čerstvou vodu či ledové kostky, aniž by obětovali
drahocenný prostor pro své mražené potraviny.

Nízká spotřeba v energetické třídě A++
I přes svůj nadstandardní objem 593 l spotřebuje chladnička
Family Hub pouze 382 kWh energie za rok. Díky tomu nese na
štítku označení velmi úsporné energetické třídy A++.
Digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou
Chladnička je vybavena moderním kompresorem s motorem,
který pracuje s proměnlivými otáčkami. Co to znamená v praxi?
Nižší hlučnost na úrovni pouhých 39 dB(A), nižší spotřebu a vyšší
spolehlivost, již dokládá také poskytovaná 10letá záruka právě na
kompresor.

Samsung Family Hub RS68N8941SL/EF

593 l vnitřního prostoru
Velkorysý vnitřní prostor si rozdělují chladicí a mrazicí oddíl
v poměru 383 l ku 210 l. Chladicí část nabízí 4 police z tvrzeného
bezpečnostního skla, 5 dveřních přihrádek a 2 zásuvky na ovoce
a zeleninu. Samozřejmostí je úsporné LED osvětlení. Mraznička
má 4 police, 2 zásuvky a 2 dveřní přihrádky.

www.samsung.com/cz

Celkový čistý objem

593 l

Objem chladničky

383 l

Objem mrazáku

210 l

Energetická třída

A++

Spotřeba energie

382 kWh

Displej

21,5” LCD s rozlišením 1920 × 1080

Operační systém

Tizen 4.0 s úpravou Family Hub

True No Frost

ano

Twin Cooling Plus

ano

Metal Cooling

ano

Ledovač Slim Indoor

ano

Digitální invertorový
ano
kompresor
Provedení

nerez (Clean Steel)

Rozměry (š × v × h)

91,2 × 178 × 71,6 cm
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Rozšíření nabídky
parních generátorů Braun
CareStyle Compact
Dva nové modely,
které vám ušetří
50 % času a místa *

CareStyle
Compact
IS 2055 GR

Řada Braun CareStyle Compact se nyní skládá ze čtyř modelů,
z nichž všechny kombinují sílu žehličky s praktickým kompaktním designem a pohodlím – šetří vám 50 % času a místa*. Díky
jedinečné kombinaci technologie DoubleSteam a první technologie na světě 3D FreeGlide vám poskytnou vynikající výsledky
v žehlení za polovinu času. A jejich inovativní vertikální design
zabírá o 50 % méně místa než ostatní parní generátory Braun.
Produkty Braun jsou vždy vyvíjeny tak, aby zákazníkům usnadnily
každodenní život, díky jejich inovacím a v případě řady CareStyle
Compact vám navíc všechny čtyři modely ušetří čas.
* Ušetří 50 % času (interní laboratorní test, ve srovnání s parní žehličkou Braun TS 5) a ušetří 50 % prostoru (ve srovnání
s parním generátorem Braun IS 7056) ** Interní laboratorní test, ve srovnání s Braun TexStyle 5

Nejkompaktnější
parní generátory Braun

Odvápňovaní po každém žehlení
není třeba

Všechny čtyři modely parních generátorů
Braun CareStyle Compact, byly navrženy tak, aby se daly lehce přenést, ale také
uskladnit. Všechny tyto výhody umožňuje
malá základna a nízká váha všech modelů
s pouhými 2,6 kg. Inovativní vertikální design všech parních generátorů CareStyle
Compact, ušetří místo jak v šatníku, tak i ve
skříni, ale lze ho pohodlně uskladnit i do
těch nejmenších prostor.
2x rychlejší, 2x úspornější
Díky technologii DoubleSteam můžete zkrátit dobu žehlení na polovinu, protože nyní
stačí vyžehlit jedno místo pouze jednou,
abyste odstranili všechny záhyby. Rychlost
páry je o 100% vyšší než u běžných žehliček **, což znamená, že dosahujete vynikajících výsledků rychleji. Čas vám určitě
ušetří i nová unikátní funkce 3D FreeGlide
technologie. Ta představuje zaoblené a zkosené hrany žehličky, inspirované designem
snowboardu, pomáhají žehličce bez námahy klouzat po knoflících a zipech, aniž by
uvízly. Nemusíte se bát ani žehlení pozadu
či choulostivých švů. Jedinečný povrch plo-

Všechny modely CareStyle Compact mají
chytré a pohodlné odvápňovaní, na bázi
odvápňovacích kazet. A tak pravidelné odvápňovaní po každém žehlení už není třeba.
V balení parních generátorů jsou k dispozici
2 kusy kazet, které při pravidelném týdenním hodinovém žehlení vydrží až jeden rok.

chy EloxalPlus poskytuje mimořádnou kluznost pro urychlení procesu žehlení.

V jednoduchosti je krása
Všechny modely CareStyle Compact nabízí, režim iCare, který zrychlí a zjednoduší
vaše žehlení, bez ohledu na to, jak velký,
nebo malý může být váš žehlicí úkol. Inteligentní režim iCare chrání vaše oblečení
s bezpečnou teplotou pro všechny druhy
tkanin – pro inteligentní ochranu textilu
a zbytečnou ztrátu času při zahřívání nebo
ochlazování. Díky technologii iCare, vás už
čeká pouze bezstarostné žehlení bez nastavování teploty. Modely řady CareStyle
Compact, nabízí také režim ECO, který je
vhodný pro citlivé a syntetické materiály.
Tyto materiály nepotřebují tak vysoký výkon a režim je také energeticky úsporný,
s ušetřením energie až o 30 %.

Nové modely řady
CareStyle Compact
Nyní nabízíme dva nové modely CareStyle
Compact, které mají vyšší trvalý přísun
páry a to 125 g/min, výkonnější parní ráz
o 400 g/min a 5,5 barů systémového tlaku pro profesionální výsledky. Vyznačují se
také novými stylovými barvami: CareStyle
Compact model IS2055GR je navržen v zelené a bílé barvě – a model IS2055BK má

DoubleSteam technologie
3D FreeGlide technologie

Novinka

Novinka

IS 2055 BK

IS 2055 GR

IS 2044 VI

IS 2043 BL

Parní výkon

125 g/min

125 g/min

120 g/min

100 g/min

Parní ráz

400 g/min

400 g/min

350 g/min

300 g/min

Tlak čerpadla (bar)

5

5

5

5

3D FreeGlide tech.

•

•

•

•

EloxalPlus

EloxalPlus

EloxalPlus

EloxalPlus

Technologie iCare

•

•

•

•

Digitální nastavení

Eco, iCare

Eco, iCare

Eco, iCare

Eco, iCare

Ušetřená energie
v režimu Eco*

60 %

60 %

60 %

60 %

černou a akvamarínovou modrou povrchovou úpravu. Stejně jako u všech produktů
Braun, byl i CareStyle Compact vyvíjen
a vyráběn s tradicí německé kvality, což se

projevilo v odhodlání našich techniků k vynikajícímu designu a vášni, kterou Braun
přináší k vytváření dokonale vyrobených
produktů. Kromě toho důkladně testujeme
naše výrobky, od vývojové fáze po výrobu.
Inovativní kombinace funkcí úspory času
a úspory místa CareStyle Compact vedla
k tomu, že byla oceněna prestižní cenou
iF Design Award 2019. Objevte, jak efektivní
úsporu času a prostoru při žehlení můžete
získat díky snadno manipulovatelné sadě
CareStyle Compact.

Žehlicí plocha

Odváp. kazeta

Odváp. kazeta

Odváp. kazeta

Odváp. kazeta

Nádržka na vodu

1,3 l

1,3 l

1,3 l

1,3 l

Easy lock systém

•

•

•

•

Automatické vypnutí

•

•

•

•

Digitální AntiDrip

•

•

•

•

Průběžné dopl. vody

•

•

•

•

Odvápňování

Podpis smlouvy: Amaia Agirre a José Antonio Alistiza za Fagor. Alina Jankowska-Brzóska a Jacek Rutkowski za společnost Amica. Zdroj: Amica

Fagor se podruhé probere z kómatu. Značku
získala Amica, která navíc v Česku ohlásila
rozšíření týmu. Posílí ji Milan Juránek
Lubor Jarkovský
Mnoho novinek naráz. Tak by se daly shrnout první dva zářijové týdny ve vztahu ke společnosti Amica. Hned
na začátku veletrhu IFA firma oznámila podpis měsíce dojednávané smlouvy týkající se licence na značku
Fagor. Krátce nato naši redakci informoval šéf českého a slovenského zastoupení Lukáš Metelka, že v jeho
týmu přibude od října nová postava. Dlouholetý manažer velkoobchodu FAST ČR Milan Juránek nastupuje do
společnosti Amica na pozici head of KAM.
Příběh značky Fagor už začíná působit jako nekonečná mýdlová opera z jihoamerické produkce. Na českém trhu více než dvě
dekády stabilní a poměrně úspěšná značka se ocitla před lety na
centrální úrovni ve finančních problémech, až byla v roce 2013
nucena zastavit výrobu a de facto skončit. Vaz jí mimo jiné srazila družstevní struktura neschopná přijímat těžká (a pro řadové
zaměstnance) nepopulární rozhodnutí. Návrat do Česka přišel
v roce 2015, zhruba rok poté, co španělskou větev Fagoru koupila
skupina CNA Group. Jenže obchodní plány se ukázaly jako nesplnitelné, došly peníze, další se nepodařilo získat a nastal druhý konec. Čeští obchodníci ale na Fagor ve zlém většinou nevzpomínají,
protože na rozdíl od Baumaticu ani v jednom případě nenechal na
jejich bedrech náklady na záruční opravy.
Nyní nás velmi pravděpodobně čeká již druhý návrat Fagoru
do Česka a na Slovensko. Nejprve přijde dle našich informací ve
Španělsku či Portugalsku a s ohledem na dobré jméno značky
mezi spotřebiteli jsou Česko a Slovensko hned v závěsu na seznamu zvažovaných trhů.
Globální licence na 15 let a návrat do Česka
Amica uzavřela začátkem září s družstvem Fagor S. Coop dohodu, která ji opravňuje používat značku v kategorii velkých
domácích spotřebičů. Licence je celosvětová a platí po dobu
15 let. Katalánské družstvo totiž získalo veškerá práva ke značce
od CNA Group zpět, jelikož firma, která měla Fagor poprvé oživit, selhala a nesplnila podmínky vzájemné dohody.
Pro společnost Amica i její obchodní partnery je každopádně
zásadní, že je licence na značku celosvětová, takže nemůže nastat
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situace, že by se u nás pod značkou Fagor objevily spotřebiče od
jiného producenta. Lukáš Metelka nám k dohodě krátce sdělil:
„Čeští zákazníci značku Fagoru znají, pojí si ji s kvalitními spotřebiči v cenovém mainstreamu. Mnohým z nich dodnes slouží
výrobky spolehlivě v jejich domácnostech, ať už jde o kuchyňskou
techniku, nebo třeba pračky. Na návratu značky na zdejší trh proto
budeme intenzivně pracovat, ale kdy přesně k němu dojde a jaká
bude produktová nabídka, je předčasné hovořit.“
Milan Juránek v Amica, Jakub
Říha na nové pozici
Druhou novinkou již lokálního
významu je příchod Milana Juránka do společnosti Amica na pozici
head of KAM, tedy šéfa manažerů
pro klíčové zákazníky. Jakub Říha
od října přejde na pozici operations
manager – jeho úkolem bude spoluvytvářet firemní strategii a samozřejmě ji i uvádět v život, zejména
po obchodní stránce. Lukáš Metelka
chce využít bohaté zkušenosti obou
manažerů k dalšímu rozvoji Amica
na českém a slovenském trhu. Silnější tým bude potřeba také pro
návrat Fagoru na trh. Spotřebitelé jeho konec sice pořádně nezaznamenali, zato reselleři mohou být tvrdší oříšek k rozlousknutí.
Amica má ale dostatečně silné zázemí, takže obávat se opakování
dřívějších scénářů považujeme za přehnané.

Nová řada vendingových automatů Saeco
Prémiové provedení a funkce přilákají zákazníky
Představované modely vendingových automatů značky Saeco byly zkonstruovány
s využitím všech zkušeností získaných dlouholetým vývojem těchto přístrojů
a s přihlédnutím k požadavkům uživatelů. Čtveřice řad je už nyní k objednání
u společnosti Espresso Professional. A jaké novinky to vlastně jsou?

Saeco
Cristallo Evo

Jako výsledek spolupráce
s designérem Giulianem
Galeazzim má tato úspěšná
řada strojů určených pro
přípravu nápojů zcela nový
design s hliníkovými vložkami, moderní a emotivní
grafikou a novým barevným
displejem. Cristallo Evo 400
a 600, stroje navržené
a vyvinuté pro snížení údržby
a servisu, mají výkon zvýšen
díky inovativní technologii
Gran Gusto, která vaří pravé
italské espreso pouze
z 6 g mleté kávy. Osvětlovací
systém LED pomáhá snížit
spotřebu energie.

Saeco Oasi

Jedná se o novou volně stojící
řadu určenou pro horké
a studené nápoje.Varná
jednotka produkuje vynikající
italské espreso za použití
pouhých 6 g mleté kávy.
Spolu se systémem řízených
rozpustných produktů s proměnnou rychlostí zaručuje
kvalitu a spolehlivost stroje
pyšnícího se vynikajícím
poměrem cena/výkon. Stroj
je modulární, aby byl schopen
nabídnout širokou paletu
funkcí – celkem lze vybírat
až ze 42 nápojů. Kromě kávových zrn do něj můžete vložit
až 5 různých rozpustných
produktů.
Oasi byl navržen tak, aby usnadňoval servis a údržbu. Kotel
z nerezové oceli může být snadno zkontrolován a splňuje
nejpřísnější normy kvality vody, s vynikajícím tepelným výkonem.
Tento model lze spárovat se stroji na výdej občerstvení a jídla
Saeco Artico.

Saeco Artico
Saeco
Diamante Evo

Tento model byl vytvořen
tak, aby poskytoval jak teplé
nápoje, tak chlazené potraviny a občerstvení. Mezi jeho
charakteristické rysy patří
snadný přístup pro obsluhu,
vysoká autonomie pro odvod odpadu, možnost učinit
stroj zcela samostatným díky
speciální sadě a dostupnosti
různých platebních systémů.
Nový bojler spolu s varnou
jednotkou Gran Gusto
(ve verzi 7 g) zajišťuje výdej
kvalitních kávových produktů. Jde o ideální stroj pro
využití každého centimetru
prostoru a je zvláště doporučován pro středně velké
prostory.

www.espressoprofessional.cz

Tato úspěšná řada
strojů na výdej občerstvení a potravin má
zcela nový design
a moderní grafiku.
Artico je nová
generace automatů
na občerstvení
a potraviny, dodávaná
v několika velikostech skříní, z nichž
každou je možné dále
konfigurovat dle přání
zákazníka. Perfektně se hodí k volně
stojícím automatům
Cristallo Evo a Oasi,
se kterými může
sdílet platební systém.
Ten může být jak
klasický na mince
nebo žetony, tak
i na platební karty.
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Na fotce zleva:Vittorio Bertazzoni (majitel SMEG), Francesco Saverio
(velvyslanec Itálie v ČR) a Pavel Staněk (spolumajitel Potten & Pannen)

Potten & Pannen oslavil „vstup“ značky SMEG
do Česka. Ta tu přitom působí už skoro 10 let
Lubor Jarkovský
Italská značka SMEG nepatří určitě do českého mainstreamu domácích spotřebičů. Jde o specifického
a velmi tradičního výrobce, který dodává na trh designově se vymykající a mnohdy až extravagantní spotřebiče
v moderně pojatém „retru“. Dlouhé roky je výhradním distributorem značky společnost Elettromec CZ. Nyní
však nastává na trhu určité „schizma“, protože část portfolia začíná dovážet Potten & Pannen – Staněk Group,
která v polovině září uspořádala akci, kde za účasti majitele SMEGu Vittoria Bertazzoniho oznámila vstup
značky na trh.
Jsme si celkem jisti, že většina z vás bude souhlasit, když prohlásíme, že značka SMEG nebyla doposud v Česku příliš vidět.
Nemá zde vlastní zastoupení a přítomna je prostřednictvím velkoobchodního partnera, který dodává zboží prodejcům. Není
snad třeba příliš rozvádět, že pokud nemá značka vlastní zastoupení, investice do lokálního marketingu bývají minimální, což je
i případ SMEGu u nás. Vstup značky do sítě Potten & Pannen
je proto bez jakýchkoliv pochyb největší komunikační událostí
v historii italské značky v Česku. Podmanivá klasická hudba
v živém podání, prostory italského velvyslanectví za přítomnosti
samotného ambasadora, slovo současného majitele (vnuka zakladatele značky SMEG), celebrity, prominenti… Staňkové rozhodně vědí, jak přitáhnout pozornost, vyvolat rozruch v dobrém slova
smyslu a zajistit nové značce v jejich prodejnách patřičnou pozornost. To, že dělají svůj byznys už 27 let dobře, je evidentní.
Na druhou stranu působí situace okolo SMEGu trochu nešťastně, protože snad nikdy v historii nebylo ku prospěchu věci,
když působili na trhu dva distributoři, bez ohledu na to, že v tomto případě si portfolio rozdělili. Leckteré obchodníky takový stav
příliš nenadchne, raději by vše řešili s jedním subjektem. Během
posledních týdnů na naši redakci směřovalo od resellerů i několik
dotazů, zda nevíme, „jak to s distribucí vlastně bude“. Rozdělení portfolií je ale celkem jasně dané. Staňkové budou řešit malé
spotřebiče a specifické typy chlazení (například prodej speciální
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edice chladničky Dolce & Gabbana s cenou přesahující milion
korun) a Elettromec CZ velké domácí spotřebiče včetně profi segmentu. Máme navíc od obou zmíněných firem potvrzeno,
že detaily a případná spolupráce Potten & Pannen s Elettromec
se nadále řeší a věc není ještě uzavřena. Stávající partneři by měli
mít možnost odebírat vše od každé z obou distribučních firem,
přičemž ty by si měly zboží vzájemně na velkoobchodní úrovni
dodat.
Pro dosavadního dlouholetého distributora je celkem logicky
nastalá změna citlivým tématem. Chápeme ale i italského majitele, pro kterého možnost vystavit a prodávat své výrobky včetně takových zářivých hvězd, jako jsou ručně malované konvice
či topinkovače z řady Dolce & Gabbana, v prodejnách úrovně Potten & Pannen je lákadlo, jemuž se nedalo odolat. Jak důležité
je zařazení značky do portfolia těchto prodejen, doložila samotná přítomnost Bertazzoniho na zmíněném večírku „k uvedení
značky na trh“. Poslední část v uvozovkách považujeme vlastně
na celé věci do určité míry za nešťastnou, protože postavit prezentační soirée na tom, že jde o oslavu příchodu značky do Česka,
není s ohledem na skutečnost úplně korektní. Když dáme tento
fakt stranou, může partnerství SMEGu a Potten & Pannen italské značce na zdejším trhu jen pomoci. Ve vztahu k partnerům
a byznysu není každopádně aktuální rozdělení distribuce mezi dva
subjekty ideální.

Pečte z primárních surovin nejvyšší kvality.
Mlýnek Sana pomele obilí, kukuřici i rýži
Zlatý věk polotovarů a instantních směsí plných „éček“, umělých barviv a nezdravého
množství soli již máme naštěstí dávno za sebou. Současnost jde vstříc čerstvosti, kvalitě
a přírodnímu složení. Proč ale zůstávat pouze u nakupování běžných surovin, když
si můžete vyrobit vlastní. Jedním ze základních pomocníků pro skutečně domácí chléb
a další jídla je kvalitní mlýnek na obilí.

Mlýnek Sana s vysoce kvalitním tělem
z odolného dubového dřeva, chráněným
impregnací organickými oleji, skrývá ve svém
nitru silný 360W motor. Ten dokáže umlít až
100 g jemné mouky za minutu. Zpracovávat jde
velké množství obilovin, jako jsou pšenice, žito,
ječmen, pohanka, proso, špalda a další. Pomlít
můžete i kukuřici, rýži, hruběji kávu, například
pro french press, sušené houby nebo různé druhy
koření. Zákazníky byste ale měli upozornit, aby
Hrubost mouky je možné průběžně regulovat
se vyvarovali mletí olejnatých semen, při kterém
od hrubé až po velmi jemnou. Jednoduše otočíte
dochází k zamazání mlecích kamenů.
násypkou a vyberete si na stupnici požadovanou
hrubost mletí. Mlýnek produkuje i tu nejjemnější
Vysoká kvalita
mouku bez přehřívání zrna. Udržováním nízké
Mlýnek na obilí Sana má velmi pevné a tvrdé
teploty během procesu mletí jsou chráněny
mlecí kameny o průměru 85 mm, které jsou
všechny enzymy, oleje a vitaminy.
složené ze směsi keramiky a korundu. Materiály
Kamenný obilný mlýnek Sana dokládá svou
jsou ztaveny za vysokých teplot ve vypalovací
mimořádnou kvalitu dlouhou zárukou 12 let,
peci. Při výrobě této směsi vznikají ve výsledném
ale jsme si jisti, že vydrží spolehlivě sloužit
materiálu vzduchové kapsy, díky kterým zůstává
mnohem déle. Kompaktnost dělá z obilného
povrch stále hrubý bez opotřebení. Usazení
mlýnku cenný nástroj pro každého, kdo si rád
kamenů formuje mlecí komora z materiálů,
užívá radosti zdravé kuchyně.
které jsou netečné vůči potravinám.

www.sanaproducts.cz
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INTERVIEW • TOMÁŠ BĚLOHLAV • BEKO • GRUNDIG

Tomáš Bělohlav: Dělit značky na běžné a luxusní
je přežitek. Důležité je, aby šly výrobky zákazníkům
vstříc a nezahlcovaly je nadbytečnými funkcemi
Během našeho pětidenního maratonu po halách berlínského veletrhu jsme se postupně
setkali s většinou zástupců všech předních značek. Vynechat jsme nemohli pochopitelně ani
značky Beko a Grundig, kde s námi strávil dobrou hodinu času šéf marketingu českého
a slovenského zastoupení Tomáš Bělohlav. Kromě prezentace samotných novinek s námi
hovořil i o způsobu komunikace a proměně marketingu domácích spotřebičů.

Sedíme v srdci berlínského výstaviště
ve velkolepé expozici značek Grundig
a Beko. Jak vnímáte veletrh IFA?
Někdo už považuje tyto akce v současném digitálním světě za přežitek.
Vyplatí se podle vás nemalá investice do
prezentací tohoto typu?
Pro zákazníky německého trhu určitě.
Zábavy a show je tady dost. Pro profesionály je otázka, zda se značkám takové
výdaje opravdu vyplatí. Pro nás je spíše
klíčové, jak se s trendem, do kterého určitě zasahují stále lepší a jednodušší možnosti online prezentace, vyrovnají akce
a veletrhy v Česku a na Slovensku.
Myslím, že řeší stejný problém – zda mají
stále co unikátního přinést v hodnotě,
jaké jsou jejich náklady.
Přestože hraje v Česku zcela jistě prim
Beko, začněme značkou Grundig, která
má své kořeny právě v Německu a má na
zdejším trhu velmi silné postavení. Jak
hodnotíte s odstupem návrat značky na
český trh?
Grundig je značka, která je mezi českými
zákazníky historicky známá a v některých produktových kategoriích proslavená. Samozřejmě mám na mysli například
televize nebo rádia. I když původně nepůsobila na trhu domácích spotřebičů,
je pro zákazníka určitou zárukou kvali14 • Sell • Září 2019

ty. A německá tradice je také něco, co je
v Česku oblíbený argument. Mně přijde
zajímavější aktuální postavení značky ve
světě, kdy zmíněný prim hraje v severských zemích.
Naším cílem není udělat z Grundigu
takzvanou luxusní značku. To, že budou
lidé donekonečna utrácet své peníze za
předražené výrobky jen kvůli nálepce luxusu, je přežitek. Lidé mají od spotřebičů
poměrně jasná očekávání a drobné nuance odlišující jednotlivé značky jsou často
pod jejich rozlišovací schopnosti.
Čím si tedy značka domácích spotřebičů může podle vás zákazníky přitáhnout?
Tím, že se trefí do očekávání zákazníků, které od domácího pomocníka
mají. Jednoduchost ovládání, jednoduchost instalace a primárně jednoduchost řešení problémů. Z programů
lidé používají většinou jeden či dva,
důležitější je pro ně, zda bude fungovat a nezabere zbytečně moc času s ním
operovat. A pak jsou tady specifická
témata, jako jsou pro aspirující kuchaře
pokročilé postupy vaření nebo pro jinou skupinu lidí třeba ekologie výroby a provozu věcí, které si pořizují. To
jsou přesně lidé, pro které má značka,
jako je Grundig, smysl.

Všimli jsme si zde na výstavě nové generace vestavných spotřebičů Grundig.
V Německu by měla zamířit na trh příští rok v létě. Kdy se dočkáme novinek
u nás?
Aktuálně hledáme novou produktovou sestavu pro celou kuchyni, která
bude vybavená funkcemi pro ochranu
a maximální využití kvalitních surovin. V lednicích se jedná například
o senzor hlídající čerstvost masa a zónu
s teplotou těsně pod nulou (de facto zónu pro staření masa), jednoduše
o věci pro občasné gurmány. V troubách a vestavných spotřebičích je
v diskusích konvektomat s umělou inteligencí, který dokáže vyřešit většinu
drobností, na které mají restaurace pomocné kuchaře. Včetně té v kuchyni asi
nejméně oblíbené – úklidu.
Reálné uvedení je ale závislé na
vyjednávání s partnery. Nejde o standardní produkty a chceme k nim určitě
nabídnout vhodnou prezentaci v místě prodeje, bezproblémovou instalaci
a pravidelnou údržbu. Jakmile se nám
podaří toto doladit, jsme připraveni –
třeba právě se zmíněnou troubou GourmetChef (nebo tedy konvektomatem),
kterou se zabýváme od počátku jejího
vývoje, a bylo skvělé ji vidět finálně
v plném provozu.

INTERVIEW • TOMÁŠ BĚLOHLAV • BEKO • GRUNDIG
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Pojďme se tedy na troubu podívat.
Můžete nám ji představit?
Trouba má množství senzorů, pomocí
kterých analyzuje obsah a jeho stav při
pečení. Na dotykové obrazovce počítače
se pak dá ovlivňovat nastavení – zkušení
kuchaři nejspíše upřednostní manuální
nastavení pečení, pro první pokusy nebo
pro maximální jednoduchost je pak možnost jen drobných úprav automatických
programů. A po pečení je tu druhá velká věc užitečná pro domácnost. Trouba
je připojena na vodu a sama se umyje,
trochu na způsob myčky. Musím říct, že
GourmetChef je věc, kterou je potřeba
vidět. Na veletrhu přitahuje hodně pozornosti a design je opravdu dotažený do
posledního detailu.
Když se přesuneme do části haly věnované značce Beko, na co byste zde upozornil? Jaké jsou stěžejní novinky zde?
Beko je značka se širokým záběrem. Když
jsme prováděli zákazníky, chtěli jsme jim
ukázat především jednu věc – že je vše
jednoduché a pochopitelné. Prostě pro
lidi. Dá se určitě mluvit o technologiích,
třeba hybridních sušičkách. Přídavné topné těleso RapiDry dostane čas sušení pod
2 hodiny, tedy usuší nejrychleji ze všech
porovnatelných hybridních sušiček, a pořád nepoužívá tak vysokou teplotu jako
historické modely. Technologie AquaTech praní zase zkracuje prací programy
bez kompromisu kvality vyprání a hlavně
bez mechanického odírání prádla. To jsou
skvělé vychytávky, které ale koncovému
zákazníkovi musíme společně s prodejci
nabídnout jasně, přímočaře, bez zbytečného balastu. Jinak si budeme lhát do
kapsy, kolik času jsou lidé ochotni věnovat
výběru domácího spotřebiče.
Teď stojíme u expozice myček. Pochopitelně tu máte model s automatickým
dávkováním detergentu, který už prodáváte, ale hned vedle je myčka, kde se
chlubíte mytím a sušením za 45 minut.
Jde o mytí plných košů nádobí plnohodnotným programem?
Ano, opravdu je to standardní program,
nikoliv zkrácený. Jinak bychom ho ani
nekomunikovali – není nic horšího než
oklamaný zákazník, který bude s myčkou nespokojený. Přídavné topení přímo pod spodním košem zkrátí sušení,
takže i s běžnou náplní je za 45 minut
myčka umytá a usušená, bez kompromisu na čistotě. Už 58 minut je hit mezi

mycími programy, tři čtvrtě hodiny je
tak logická evoluce.
Velká část expozice je zde věnována
inovované verzi vašeho systému prodloužení čerstvosti ovoce a zeleniny.
Čím se nový HarvestFresh liší od dosavadního modrého světla?
To, že naše chladničky s modrým světlem prodlužují čerstvost ovoce a zeleniny, jsme už za ty roky, co je prodáváme,
dokázali. Za několik let prodeje máme
dostatek zpětné vazby od zákazníků, kteří jsou v porovnání se starší nebo jinou
chladničkou z výsledku nadšení. Mají totiž přímé porovnání, jak dlouho jim salát
nebo ovoce vážně vydrží. HarvestFresh
technologii posouvá ještě o kus vpřed přidáním dalších dvou barev světla, zelené
a červené, a tmy. V kombinaci s modrou
vzniká v zásuvce simulace přirozeného
průběhu denního svitu, tak jak se mění
barevnost světla od východu slunce až po
jeho západ. Kromě čerstvosti to má kladný efekt na zachování obsahu vitaminů.
Takže když už chce někdo čerstvé věci,
tak má možnost je mít opravdu v maximální kvalitě – jako po sklizni.

Poměrně symbolicky mezi expozicemi
Beko a Grundig představujete v Berlíně
ještě systém HomeWhiz, který je vlastně zařazen jako samostatná značka.
Proč? A co tato smart koncepce nabízí?
HomeWhiz spojuje naše spotřebiče
bez ohledu na značku. Je jedno, zda
si koupíte pračku Grundig a myčku
Beko, můžete s nimi pracovat přes jednu aplikaci, což u konkurence ne vždy
jde. Nevím, kdo reálně využije spuštění pračky z gauče. Kontrola na dálku,
když nikdo není doma? Ano, to už dává
smysl. Nastavení scénářů chování celé
domácnosti? Ano, jde totiž o celý ekosystém produktů, do něhož se zapojují
další firmy a partneři a který je kompatibilní se systémy, jako je Google
Home. To znamená i další prvky pro
chytrou domácnost mimo spotřebiče.
Nicméně s tím nespěcháme – víme,
že uživatele nezměníme. Ale jsme připraveni, až budou chtít technologii
využít. Postupně ji dáváme do všech
nových spotřebičů, a podobně jako je
u mobilů update aplikací, tedy přidání
nových funkcí, bude fungovat update
HomeWhiz u všech starších spotřebičů.
Sell • Září 2019 • 15
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VIDEO

https://bit.ly/2l9HTfP

15minutová videoreportáž z veletrhu IFA 2019.
V tištěné verzi časopisu naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu
nebo zadejte manuálně odkaz do počítače.
Už druhý rok za sebou chybělo na výstavišti v německém hlavním městě ústřední téma, a to i v kategorii
spotřební elektroniky, mobilů a počítačů. Snad kromě konektivity, což je ale trend dlouhodobý a s takovým přesahem, že ho nelze vztahovat ke konkrétnímu ročníku, natož pak tomu letošnímu. Navzdory jisté
vyčerpanosti branže a přešlapování na místě už mnoho let platí, že Evropa nemá nejen v segmentu domácích spotřebičů žádný významnější a větší veletrh, než je právě berlínská IFA. Letos jsme proto sbalili
do kufru nejen foťák, ale i kameru a přinášíme vám asi nejkomplexnější multiformátovou reportáž, jakou
jsme kdy připravili. A nadále platí, že i jedinou svého druhu v Česku, protože domácí spotřebiče běžná
technická média prakticky nezajímají.
Následující obrazová reportáž byla oproti již vydanému článku
v E15 upravena a doplněna o některé podrobnosti pro resellery
a dále rozšířena o novinky dalších značek, které se nám do novinové přílohy už nevešly.
AEG a Electrolux
Švédský výrobce nepřivezl na IFA letos žádné zásadní novinky
a spíš vylepšoval či zdokonaloval stávající platformy a systémy.
Už loni zde prezentoval například bezdrátovou teplotní sondu,
která je součástí indukčních desek SensePro (slouží k přesnému
řízení teploty přípravy jídla), nebo multifunkční parní troubu
s integrovanou kamerou a možností kontrolovat pokrmy na dálku. Firma dále zapracovala na konektivitě a správě spotřebičů přes
mobilní telefony, takže se nově podíváte pomocí kamery také
do své chladničky, abyste přímo v supermarketu zjistili, zda vám
doma nechybí třeba mléko nebo jogurty. Na zahraničních trzích
už celkem dobře funguje také propojení aplikací AEG a Electrolux s poskytovateli obsahu třetích stran, například receptů.
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S ohledem na vzrůstající
počet konkurentů přestává
být pro Electrolux stěžejním
tématem pára v troubách, jíž
se začal věnovat před lety
jako jeden z prvních výrobců, a úspěšně na ni vsadil.
Týká se to nejen IFA, ale
i zdejšího marketingu firmy.
Pokud jde o praní a sušení, zde byla jedna část expozice věnována systému
AutoDose, tedy automatickému dávkování detergentu a aviváže.
U AEG se totiž objevila letos poprvé. Zde Electrolux trendy na
rozdíl od situace s párou nestanovuje, ale spíše sleduje, protože
tento systém má v nabídce konkurenční BSH už více než 10 let.
Tématem napříč trhem se nicméně stává „autodosing“ až od letoška, kdy se objevil u většiny hlavních značek.

REPORTÁŽ • IFA 2019

Firma také ukázala inovovanou verzi
svého robotu Pure i9.2 s větším sacím
výkonem, větší výdrží baterie a vylepšenou aplikací s možností vytvoření zón,
kde má vysavač uklízet a kde nikoliv.
Podrobněji se mu věnuje v tomto vydání ve vlastním článku na straně 70.
A to platí i pro další novinku v podobě
tyčového vysavače Pure Q9, který byl na
IFA k vidění celkem logicky pod značkou AEG.

Amica
Výrobce s kořeny v Polsku a v současnosti již s celoevropským významem na sebe přitáhl na veletrhu největší pozornost nikoliv revoluční
inovací, nýbrž tím, že na začátku září podepsal smlouvu s baskickým družstvem Fagor S. Coop a získal licenci na výrobu a prodej
bílé techniky pod značkou Fagor. Více se o tomto tématu dočtete na
straně 10.
Pokud jde o spotřebiče, prezentaci na veletrhu
dominovaly nové vestavné modely řady X-type
s troubou, jejíž dvířka lze
otevřít pouhým přitlačením na madlo. Funkce
přijde vhod, když máte
plné ruce. Praktický je
i odsavač, jehož provoz
můžete řídit bezdotykově
pouhými gesty. Na příští
rok pak chystá Amica další novinky, jako je automatické vážení jídla v troubě.
Funkce bude provázaná
s plně automatickými programy.
Beko a Grundig
Značka Beko představila
na poměry letošního ročníku celkem velké množství inovací. V první řadě
jsou to pračky s technologií
Aquatech s ještě účinnějším
přímým vstřikováním vody.
Spolu s upravenými pohyby bubnu deklaruje firma až
o 50 % rychlejší praní při zachování šetrnosti programu
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vůči textiliím. Beko novinkami reaguje na Samsung QuickDrive,
přičemž nám jeho zástupci zdůraznili, že je vyšší rychlosti a účinnosti praní dosaženo nikoliv mechanicky, ale pomocí vody. Podle
Beka je tedy tento způsob šetrnější k prádlu.
Beko také zůstává jediným výrobcem na trhu, který disponuje
myčkami s automatickým dávkováním libovolného tekutého detergentu. První modely jsou už v prodeji. Očekávaný je naopak
nástup myček s přídavným topením a ventilátorem, které dokážou
umýt a usušit plnou náplň za neuvěřitelných 45 minut. A co se
týče rychlosti, drží Beko také rekord v sušení – jeho hybridní sušičky využívající tepelného čerpadla a přídavného topného tělesa
suší podle našich informací aktuálně nejrychleji na trhu. Kromě
toho uvádí Beko právě nyní (jako druhý výrobce vůbec) takzvané
„slim“ sušičky, tedy úzké modely. Společnosti Candy Hoover tak
v této oblasti končí zhruba dva roky trvající monopol.

Velmi se pak těšíme na novou generaci chladniček s technologií
HarvestFresh, s níž firma pronikla i do článků největších světových médií. Proč? Výrazně vylepšila svůj stávající systém modrého
světla prodlužujícího až několikanásobně čerstvost ovoce a zeleniny. Přidala totiž ještě další dvě barvy, aby lépe simulovala přírodní
cyklus východu slunce, bílého dne a západu slunce. Proces fotosyntézy je tak u novinek udržován ještě přirozeněji.

U značky Grundig jsme si prohlédli novou generaci vestavných
spotřebičů, nový minimalistický design některých spotřebičů
a finální verzi trouby Gourmet Chef. Právě o jejím uvedení se vede
českém zastoupení Beko živá diskuze. Podrobné informace nám
poskytl šéf marketingu Tomáš Bělohlav. Rozhovor s ním najdete
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na straně 14.
Bissell
Americká rodinná firma zaměřená na vývoj
a výrobu úklidové techniky pro domácnosti
má dvě zásadní novinky. První je bezdrátová,
a tedy akumulátorová
verze jejího úspěšného
vysavače CrossWave
kombinovaného s vytíračem, který používá
separátní nádržky na
čistou a špinavou vodu.
Novinka CrossWave
Cordless zamíří na trh
ještě letos.
Druhou novinkou je
řada akumulátorových
tyčových vysavačů Icon
25V – ta nás upoutala
především svou motorizovanou hubicí s kartáčem, který je navržen tak, že se na něj nenavíjejí vlasy nebo chlupy. Všechny nečistoty končí v nádobě na prach. Opravdu to funguje. K oběma
výrobkům najdete podrobné informace na stranách 54 a 55.
Bosch a Siemens
Společnost BSH má na IFA vždy jednu z největších prezentací.
Aby ne, když jde o německou firmu. Z novinek patří mezi nejdůležitější vylepšení automatického dávkovače detergentů i-DOS, ze
kterého si pračka sama bere potřebné množství pracího prostředku
podle množství vloženého prádla. Bosch upravil jeho konstrukci,
aby se nádržka a jednotlivé díly lépe čistily.
Ještě zásadnější je ale rozšíření technologie samočištění kondenzátoru a filtru sušiček prádla. Loni s ním přišla v rámci značky
Siemens pouze u vlajkové lodi řady avantgarde s pořizovací cenou
39 990 Kč. Letos proniká zdokonalená verze do sušiček Bosch
a Siemens s nižší pořizovací cenou, byť v základních modelech ji samozřejmě nehledejte. Systém AutoClean, jak je nazýván u modelů
Bosch, respektive intelligentCleaning v případě Siemensu,
zcela eliminuje klasický filtr ve
dvířkách sušičky. Místo toho
se nachází filtr ve spodní části
spotřebiče před kondenzátorem, kde je pravidelně oplachován. Textilní prach míří do
zásobníku, který musí uživatel vyčistit zhruba jednou za
20 cyklů. Jinak se o sušičku starat nemusí. Kromě
vyššího uživatelského komfortu má technologie velký vliv také na spotřebu
a délku programů, protože
u běžných sušiček bez samočištění se kondenzátor postupně
zanáší, takže stoupá spotřeba
a klesá efektivita sušení.
Z malých spotřebičů se můžete těšit na inovativní tyčový mixér
Bosch určený i k odsávání vzduchu, tedy vakuování, nebo vakuový
stolní mixér. Naproti tomu na Západě tolik populární a rostoucí segment chytrých hrnců zůstává českými zákazníky opomíjen,
a tak se nevidíme, že Bosch svou novinku prezentovanou na IFA
na zdejším trhu neuvede.
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Velmi nás zaujala i nová solitérní (ostrůvková) digestoř zavěšená na ocelových lankách
– uživatel ji může dle libosti vysouvat až ke
stropu a spouštět dolů k desce. Na veletrhu
byla prezentována coby součást prémiové
řady accent line Carbon Black, která se do
Česka zatím nechystá. Stejně na tom je extra
velká lednice s mrazákem dole s objemem
619 l, jímž může konkurovat i americkým
nebo čtyřdveřovým modelům. Velkého objemu je docíleno nejen extra šířkou 86 cm, ale
i hloubkou 81 cm. Nadstandardně široké lednice ale BSH v Česku má, byť s dodržením
standardní hloubky.
A jako poslední zajímavou novinku uvádíme v reportáži nový model tyčového aku
vysavače Serie 6. Ve srovnání s top modelem
Serie 8 je lehčí a lépe se s ním manévruje, což
ocení určitě mnohé ženy, pro které byl výkonný top model příliš těžký. Oba vysavače
označuje BSH jako Unlimited, protože k nim
dodává dva akumulátory, takže zatímco s jedním vysáváte, druhý se může dobíjet. Nadále
platí, že jde o baterie, které jsou kompatibilní
s nářadím řady Bosch Home & Garden.
Braun, De’Longhi a Kenwood
Lídr českého trhu s kávovary se v Berlíně soustředil na svou novou vlajkovou loď Maestosa se dvěma zásobníky na zrna a dvěma
mlýnky. Kávovar už zde prezentoval loni, ale v Česku ho uvedl až
během letoška. Z chystaných novinek byly k vidění nové modely
úspěšné řady Perfecta Evo, které se dočkaly inovovaného designu,
vylepšeného systému přípravy mléčné pěny a v případě nejvyššího
modelu Perfecta De Luxe i barevného displeje. Praktickou funkcí
je možnost přípravy konvičky kávy, tedy výdej několika espres za
sebou bez zásahu uživatele. Top model Maestosa jí pochopitelně
disponuje také. Velkou pozornost už jen díky své barvě přitahoval
pákový kávovar s integrovaným mlýnkem La Specialista v červené
verzi. Zatím nevíme, zda bude uveden také v Česku. Nám se zdál
pro český trh odstín
červené až příliš výrazný a křiklavý – dojem
umocňoval i lesklý povrch. Češi jsou přece
jenom při výběru domácí techniky celkem
konzervativní.
Z nových výrobků nám padl do oka nový cenově dostupnější
a kompaktnější kuchyňský robot Kenwood Prospero+, jejž firma
začala prodávat nedávno také v Česku. Velkou výhodou je v případě značky Kenwood obrovské množství volitelného příslušenství
pro její roboty.

Series 8

Nový

Bezchybné oholení
jedním tahem.
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Candy, Haier a Hoover
Loni na podzim oznámil čínský výrobce Haier akvizici italské firmy Candy Hoover. Na IFA proto vystavovaly všechny tyto značky
společně. Zajímavé je, že prezence Haieru v Česku byla doposud
skrovná, pouze prostřednictvím distributora v podobě společnosti FAST ČR, navíc zde byly zastoupeny téměř výhradně levnější
spotřebiče. Haier přitom patří mezi velké inovátory a má ve svém
portfoliu spoustu prémiových výrobků, které se u nás v příštím
roce objeví, zatímco ty cenově dostupnější z něho naopak zmizí,
jak nám přímo v Berlíně potvrdil šéf českého Candy Hoover Jan
Šach. Můžete se tedy těšit na nejmodernější pračky nebo čtyřdveřové chladničky s luxusním provedením.

V části věnované značce Candy byl velký prostor věnován nové
řadě praček a sušiček RapidÓ s výraznými dvířky a voličem programů. Novinky se, jak název napovídá, vyznačují velmi rychlými
programy. Zajímavá je i možnost vyfotit hromadu prádla a nechat
aplikaci v telefonu zanalyzovat jeho druh a následně doporučit
vhodný program. Více informací najdete v prezentačním článku
firmy Candy Hoover na straně 48.
Z novinek značky Hoover musíme zmínit povedenou řadu
lednic H-Fridge 700 MAXI s šířkou 70 cm. K vidění zde byla ve
3 variantách, jak můžete vidět na fotce. Mezi chladicí a mrazicí
částí se nachází konstrukčně oddělená zásuvka s variabilně nastavitelnou teplotou – lze ji používat pro chlazení i mražení. Nebo jako
nulovou zónu. O pár metrů vedle se nacházela zase prezentace nových praček H-Wash 500 (foto vpravo nahoře) s velmi klasickým,
až staromódním
designem. Nová
řada ale nabízí
konektivitu, automatické dávkování
pracích prostředků
a kapacitu až 13 kg.
V expozici vysavačů byl největší zájem o kompaktní
tyčový aku model
H-Free 500. Vysavač můžete v parkovací pozici složit
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tak, že má výšku pouze 69 cm a samostatně stojí. Hoover se mu
velmi podrobně věnuje od strany 66, takže pro více informací doporučujeme tento článek.
DOMO
Belgická společnost DOMO
v Česku svižně roste a nedávno
postavila
nedaleko Domažlic své nové sídlo
a logistické středisko. Na
IFA prezentuje své výrobky už několik let, přičemž se
soustředí primárně na malé
domácí spotřebiče. V prezentaci nám padl do oka chystaný polévkovar (automaticky
zpracuje a uvaří suroviny)
s vylepšeným ohřevem a větší
nabídkou programů. Pro příští letní sezonu jsou připraveny
i nové designové ventilátory
včetně akumulátorového, který
lze dobíjet přes USB.

JURA
Švýcarská značka, která se výhradně věnuje vývoji automatických
kávovarů, má připraveny pro příští rok rozličné novinky. Mezi ty
nejzajímavější patří očekávaný model kávovaru GIGA 6 s parametry profesionálního stroje, ovšem v designu a provedení pro
náročné domácnosti. Kávovar se dvěma zásobníky a dvěma elektronicky řízenými keramickými mlýnky nabídne 28 nápojů, podrobná nastavení včetně 10 úrovní teploty a dva oddělené ohřevné
systémy pro kávu a mléko. GIGA 6 tak dokáže připravovat kávu /
mléčnou kávu i mléčnou pěnu souběžně. Kávovar se současně učí,

NEMRZNĚTE V CHALUPĚ. OHŘEJTE SI JI NA DÁLKU PŘED
PŘÍJEZDEM CHYTRÝM TOPIDLEM ROHNSON
ZNAČKA ROHNSON PŘEDSTAVUJE DOSLOVA NEJŽHAVĚJŠÍ NOVINKY VE SVÉ NABÍDCE –
PRAKTICKÁ TOPIDLA, KTERÁ MŮŽETE DOKONCE OVLÁDAT NA DÁLKU POMOCÍ CHYTRÉHO
TELEFONU. V ŽÁDNÉ DOMÁCNOSTI, CHATĚ NEBO CHALUPĚ UŽ NEBUDETE PO PŘÍJEZDU
MRZNOUT. DÍKY APLIKACI ROHNSON A KONEKTIVITĚ MŮŽETE PŘIJET DO PŘÍJEMNĚ VYHŘÁTÉHO
PROSTORU.

Na český trh aktuálně dorazila nová topidla Rohnson s wi-fi,
a to hned dva modely. Kdo nevyžaduje ovládání přes internet, má pro něj Rohnson samozřejmě tradiční modely bez
konektivity.

Rohnson R-029 Wi-Fi
Konektivita
a extra rychlý ohřev

První „smart“ novinkou je
klasický volně stojící konvektor, který obsahuje přehledný LCD displej, dálkový
ovladač i wi-fi modul. Vybírat můžete ze 3 úrovní výkonu – 1 000 W, 1 300 W
a 2 300 W. Díky vestavnému ventilátoru zajistí tato
jednotka extra rychlé vyhřátí prostoru, přičemž nastavit lze teplotu mezi 5 °C
až 37 °C. Na integrovaném
displeji se zobrazuje jak aktuální teplota v místnosti,
tak nastavená hodnota. Nechybí ani časovač (1 až 24 h)
a bezpečnostní pojistky
proti přehřátí a zamrznutí.
Pro ovládání pomocí smartphonu je potřeba nainstalovat aplikaci Rohnson.

Rohnson R-077 Wi-Fi
Úspora
a ovládání na dálku

Další novinkou s konektivitou je tento digitální topný
panel typu MICA, který
nabízí 3 režimy chodu: ECO, 1 250 W a 2 000 W. Pomocí
vysoce kvalitních topných článků s rychlým zahřátím zajišťuje úsporný provoz a efektivní ohřívání prostoru. Jelikož se
pyšní stupněm ochrany IP24, lze ho instalovat také do vlhčího prostředí, například do koupelny. Nespornou výhodou
je přítomnost nejen 24hodinového, ale i týdenního časovače
a nastavení teploty od 7 °C do 30 °C. Ani tento model nepostrádá bezpečnostní prvky proti přehřátí a proti zamrznutí.
Automaticky se vypne také při převrhnutí. Leckteré zákazníky může zaujmout možností instalace na stěnu. Jeho nastavení usnadňuje integrovaný LCD displej a dálkové ovládání a již
zmiňovaná možnost připojení k wi-fi.

www.rohnson.cz

Rohnson R-030
Designový skvost
v kabátu
z černého skla

Mezi nové přírůstky v portfoliu řadíme i tento konvektor, který sice nenabízí
wi-fi, ale zase jde o velmi
elegantní panel. Vyroben je z teplu odolného tvrzeného skla
a jeho součástí je příjemný inverzní LED displej. Nastavit můžete výkon na 1 000 W nebo 2 000 W a teplotu od 5 °C po
45 °C. Moderní dotykový panel pod displejem doplňuje ještě v příslušenství dodávaný dálkový ovladač. Zmínit musíme
i 24hodinový a týdenní časovač, stupeň ochrany IP24, topné
články ve tvaru „X“ pro rychlé zahřátí a úsporný provoz.
Topidlo se při převrhnutí samo vypne a lze ho provozovat
jako volně stojící zařízení nebo ho připevnit na zeď.

Rohnson R-8062
Kompaktní topidlo
pro každou příležitost

Pro okamžitý a rychlý ohřev poslouží tento sloupový topný panel, který v místnosti nezabere příliš místa
a může být vždy po ruce. Teplo do
prostoru pomáhá šířit integrovaný
ventilátor – ten lze používat i samostatně bez funkce topení.
V letních měsících tak nahradí tradiční ventilátor. Sedmdesátistupňová oscilace, LED displej, dálkový ovladač a časovač
na až 12 h, to jsou další argumenty, proč doporučit právě
Rohnson R-8062.
Rohnson má ve své nabídce samozřejmě ještě další modely
topidel a ohřívačů. Pro více informací a objednávky kontaktujte české zastoupení značky.
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respektive sleduje, jak ho používáte, a na displeji podle toho sám
upraví základní nabídku. S ohledem na funkce, výkon i opláštění
z 3mm hliníku nepřekvapí ani předpokládaná cena 99 990 Kč.
Z dalších nových produktů jsou to inovované verze úspěšných
kávovarů, u nichž byly barevný displej a tlačítkové ovládání nahrazeny dotykovým displejem. Jaké konkrétní modely a v jakém
provedení JURA v Česku uvede, ještě zdejší zastoupení interně
řeší. Jakmile budeme mít konkrétní informace, můžete si být jisti,
že se je v SELLu dozvíte.
V segmentu pro
fi kávovarů stojí
za pozornost nový
model X10. JURA
nadále zapracovala
na možnosti úprav
menu a pokročilých
nastavení, aby bylo
možné na dotykovém displeji zobrazit například jen
dvě kávy. Uživatelé
v kanceláři či v hotelu se pak k jiným
funkcím než výdeji
oněch dvou káv nedostanou. Všimněte si na fotce také
nové ještě větší aktivně chlazené nádoby na mléko – má objem
2,5 l. Firma na IFA také předvedla inovovaný nábytek a prezentační prvky pro prodejce – nejlépe si ho můžete prohlédnout v naší
videoreportáži.
Laurastar
Další švýcarskou značkou, která na IFA již
několik let pravidelně jezdí, je Laurastar.
Opět jde o specialistu,
i když tentokrát nikoliv
na kávovary, ale na mimořádně kvalitní parní generátory a žehlicí
systémy. Mezi největší
přednosti těchto výrobků patří systém dvojitého ohřevu páry – nejprve v samotném parním
generátoru a posléze
i v žehličce. Výsledkem
je takzvaná pára DMS
(Dry Microfine Steam),
což lze česky přeložit
jako jemná suchá pára.
V čem je jiná? Dvojitý
ohřev zajišťuje, že má
pára teplotu 150 °C,
takže za prvé hubí veškeré mikroorganismy
v textiliích (ty běžně
přežívají kvůli současným trendům praní při
nižších teplotách) a za
druhé pára nekondenzuje v prádle, nýbrž jím stihne projít. Oblečení vyžehlíte rychleji a aniž by bylo vlhké, takže je i hygienicky
čisté. Nezávislé testy laboratoří Scitec Research prokázaly, že suchá pára zničí 99,999 % bakterií, hub i roztočů.
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LG
Korejský výrobce nám na IFA představil svou novou generaci praček, u níž se mu podařilo výrazně zvětšit buben, takže například
46 cm hluboký model má kapacitu na 8,5 kg prádla, což je aktuální
rekord. Samozřejmě máme na mysli v kategorii úzkých praček.
U modelů s plnou hloubkou nabídne LG kapacitu až 12 kg. Pračky současně přicházejí s inovovaným systémem přímého pohonu, takzvaným AI DD (Direct Drive) s neomezeným množstvím
pracích pohybů a ještě šetrnější péčí o prádlo. A také s takzvaným
TurboWash 360°, což je technologie přímého sprchování prádla hned ze čtyř směrů. Poloviční náplň dokáže díky tomu pračka
vyprat za pouhých 39 minut. Novinky se pyšní ještě kvalitními
dvířky z tvrzeného skla a kompatibilitou s volitelnou sekundární
mini pračkou. Na ni hlavní pračku postavíte a menší pračka je
potom výsuvná jako šuplík.
V segmentu chlazení ukázali Korejci nové kombinované
chladničky včetně čtyřdveřového modelu InstaView Door-in-Door v šířce pouhých 83,5 cm. Chladnička disponuje na pravé straně
průhledem dovnitř, na který stačí zaťukat, aby se rozsvítilo světlo
uvnitř a uživatel viděl potraviny bez otvírání dveří, která jsou navíc
dvojitá, takže lze buď získat rychlý přístup k nápojům, nebo klasicky k policím. Užší provedení prémiové lednice vítáme, protože
standardní šířka 90 cm je pro instalaci ve spoustě kuchyní překážkou. U standardního 90cm „InstaView“ modelu byla na veletrhu
k vidění novinka s rozšířenou realitou ve skle – průhled zůstává,
ale plocha slouží i jako dotykový displej s nabídkou rozličných
funkcí.
Liebherr
Německá firma, jejíž hlavní byznys se
odehrává na poli stavební techniky, se věnuje dlouhé desítky
let i výrobě chladicích
zařízení včetně řešení
pro domácnosti. Její
výrobky platí dlouhodobě za špičku na
trhu, což doložila svou
prezentací v Berlíně. Zástupci českého distributora se při našem setkání zaměřili hlavně na systém BioFresh, což jsou elektronicky řízené a konstrukčně
zcela oddělené nulové zóny s regulací vlhkosti, v nichž vydrží jídlo až několikanásobně déle čerstvé. Vynechat v reportáži nemůžeme ani prémiový mrazák s dělicí přepážkou, sloužící
k vymezení prostoru, kde se bude mrazit a kde už ne. V případě, že
nepotřebujete po nějakou dobu všechny šuplíky, můžete vybranou
část přestat mrazit a ušetřit za energii. Kapitolu samu pro sebe pak
tvoří takzvaný SmartDevice – volitelný modul pro všechny současné modely Liebherr. Spotřebič s ním lze integrovat do domácí sítě,
monitorovat ho na dálku či upravovat jeho nastavení. Výhodou tohoto řešení je, že můžete smart funkce „přidat“ i do cenově dostupné lednice a nejste odkázáni pouze na výběr prémiového modelu.

Vítejte ve světě
odšťavňování!
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Sage Nutri Juicer™ Cold odšťavňovače mají...

88
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2L

Cold Spin Technology™

Nutri Disc™

Jedinečná konstrukce zajistí
bezvýznamné zvýšení teploty
během odšťavňování a zajistí
extrakci šťávy bez ztráty
vitamínů a minerálů.

Nerezové síto s ostřím
zpevněným titanem pomáhá
zajistit, aby břit vydržel
dlouho ostrý.

Nádobu na šťávu vhodnou
pro skladování
Skladování v chladničce
až po dobu tří dnů. Víčko
s těsněním udržuje šťávou
čerstvou po delší dobu.

2L
Více šťávy
Zdokonalený systém
odšťavňování umožňuje
naplnit velkou 2l nádobu
na šťávu.

SJE830 | the Nutri Juicer™ Cold XL

BJE430 | the Nutri Juicer Cold
™

*
*

Disk na odšťavňování Nutri Disc™ získává až o 20 % více živin
84mm široký plnicí otvor
Odšťavňovač SAGE the Nutri Juicer Cold dokáže díky správné
technologii a otvoru umístěného na střed sítka minimalizovat přenos
tepla (pouze 1,8 °C ) a maximalizovat výtěžnost šťávy. Silný motor
a rychlá extrakce tak zabrání ztrátě velmi důležitých živin a minerálů.
Disponuje opravdu velkou nádobou na šťávu o objemu 2 litrů, která
umožní zpracovat hodně velkých kousků ovoce.

velká 2l nádoba na šťávu
* Extra
Disk na odšťavňování Nutri Disc™
* získává až o 20 % více živin
* 88 mm široký plnicí otvor

DMOC: 4 990,- | www.sagecz.cz

BJE520 | the Nutri Juicer™ Plus

5 stupňů rychlosti: 6500 / 8000 / 9800 / 11000 /
* 13000
otáček / min pro různé druhy ovoce a zeleniny
84 mm široký plnicí otvor
*

Vysoký výkon 1200 W přináší perfektní výsledky. Kvalitní nerezové
síto má ostří zpevněné titanem a jeho stěny jsou pletené, což zajišťuje
maximální výtěžnost z ovoce nebo zeleniny ať už doma vypěstovaných nebo nakoupených. Plnicí otvor má průměr 84 mm a tak si
bez problémů poradí s většinou plodů i bez nutnosti jejich krájení.
Celá jablka, pomeranče nebo citrony tak zpracujete mnohem rychleji.
DMOC: 5 990,- | www.sagecz.cz

800CP | the Citrus Press™ Pro
Elegantní ale hlavně masivní kovové provedení dělá z citrus pressu 800CP
unikátní výrobek do každé kuchyně. Díky silnému výkonu a univerzálnímu
lisovacímu trnu je vhodný pro všechny druhy plodů - od malé limetky
až po velký grapefruit.
DMOC: 6 790,-

S odšťavňovačem the Nutri Juicer™
Cold XL připravíte 2l vynikající výživné
šťávy až pětkrát rychleji než při šnekovém
lisování. Díky pokročilé technologii
odšťavňování za studena nedochází během
procesu k zahřívání a tím si šťáva uchovává
maximum vitamínů a minerálů. Profesionální
1500 W motor poskytuje dostatek výkonu
a variabilní nastavení rychlosti poskytuje
přesné dávkování výkonu pro zpracování
jakéhokoliv ovoce nebo zeleniny.
DMOC: 10 990,- | www.sagecz.cz
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Miele
Jednička v kategorii prémiových
značek domácích spotřebičů na sebe
nestrhla na IFA takovou pozornost,
jako když představila v roce 2017
troubu Dialog nebo loni myčku
s automatickým dávkováním čisticího prostředku z takzvaného PowerDisku. Největší novinkou byl letos
první tyčový akumulátorový vysavač
značky Miele, což je v podstatě jen
reakce na současný prudký růst prodejů v této subkategorii úklidové
techniky. Model Triflex HX1 lze
používat ve třech pozicích, podobně
jako třeba loňský Electrolux Pure
F9. Miele ale zvolilo odlišnou konstrukci, u níž uživatel hlavní
jednotku přepojuje. Buď ji používá „dysonovsky“ nahoře, nebo ji
zapojí hned nad podlahovou hubici, takže není vysavač tak těžký.
Třetí variantou je přiřknout Triflexu roli ručního vysavače.
Nivona
Německá značka patří mezi tradiční vystavovatele na IFA. Letos
zde prezentovala jednu novinku
v segmentu vybavenějších automatů na espreso. Jedná se
o stroje ze série 8, konkrétně černý (NICR 820) a stříbrný (NICR
825), s barevnými displeji, schopností připravit dvě mléčné kávy
na stisk tlačítka a se systémem
Aroma Balance (tři profily pro aroma a precizně nastavitelná extrakce
kávy). Kávovary se dostanou ještě
během podzimu na český trh.
Panasonic
Intenzivnější aktivity japonského
výrobce i mimo segment televizorů a spotřební elektroniky jsou
v Česku znatelné už více než rok.
Firma se začala opět věnovat produktovým kategoriím, jako jsou
automatické pekárny chleba, holicí
strojky, zastřihovače, epilátory či zubní kartáčky. Pány určitě potěšíme, že
má Panasonic připraven k uvedení
nový top model strojku s vylepšeným snímačem holení, kontrolujícím
220× za vteřinu hustotu vousů
a 14× za vteřinu upravujícím výkon
motoru. Strojek tedy neustále přizpůsobuje svůj chod, aby zajistil perfektní oholení všech vousů nacházejících se na mužské tváři – jemných,
tvrdých, řídkých i hustých. Panasonic
nadále vsází na lineární motor schopný pracovat stabilně až do úplného
vybití baterie. O samotné holení se
stará 5 obloukových břitů zasazených
v hlavici Multi-fl ex 16D (pohybuje
se nezávisle v 16 směrech). Do prodeje zamíří jak model s čisticí základnou, označený ES-LV97, tak
model bez ní. Ten nese označení ES-LV67.
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Philips
Nizozemci letos nepřivezli na IFA v kategorii domácích spotřebičů nic zásadního. Silně s tím kontrastovala prezentace televizorů
a audiotechniky, které ale už několik let vyrábí firma TP Vision.
Nové „OLEDy“ s ozvučením Bowers & Wilkins jsou trefou do
černého. Ale zpět ke spotřebičům. K vidění zde byl například holicí strojek Serie 7000 s konektivitou – holení tak trochu následuje trendy v zubních kartáčcích. Aplikace v mobilu vám poradí,
a dokonce díky integrovaným senzorům ve strojku změří, jak se
holíte. Smart funkce pronikly i do nové horkovzdušné fritézy
Airfryer XXL, která je nyní vybavena technologií Smart Sensing.
Na výběr je 5 přednastavených programů pro nejběžnější potraviny. Fritéza kontroluje jejich přípravu a zajistí perfektní výsledek,
aniž by se uživatel musel o cokoliv starat.
Sage
Přestože si značku Sage pojí
mnoho zákazníků především s prémiovými pákovými kávovary nebo elektrickými grily, najdeme v jejím
portfoliu spoustu dalších
kuchyňských
pomocníků včetně stolních mixérů.
Na IFA přivezlo Sage zajímavou novinku, kterou
nazývá jako „bluicer“. Jde
o slovní hříčku spojující
anglické výrazy pro mixér
a odšťavňovač. Zařízení
tedy slouží jak k odšťavňování, tak mixování, což z něj
činí univerzálnější řešení.
Nehledě na to, že si můžete
připravit chuťově vytříbenější smoothie. Některé suroviny pouze odšťavníte a některé pak
se šťávou rozmixujete. Bluicer můžete ještě volitelně rozšířit o vakuovací příslušenství (vlevo dole), abyste zpracovávali suroviny bez
přítomnosti vzduchu. Nápoje pak nepodléhají oxidaci a připravíte si je klidně na den dopředu. Není snad třeba dodávat, že jde
o dílensky mimořádný spotřebič s kovovým šasi a po všech stránkách prémiovým provedením. V Česku bude výrobek uveden na
trh začátkem příštího roku.
Druhou novinkou, na kterou se můžete už nyní těšit, je kompaktnější gril s výměnnými grilovacími deskami. Základní keramické v příslušenství doplňují ještě desky na vafle. Gril má kompaktní rozměry a může oslovit zákazníky s menšími kuchyněmi.

ZNAČKA DOMO SE JIŽ NĚKOLIK LET SPECIALIZUJE
NA NETRADIČNÍ TOPIDLA – KERAMICKÁ S DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM NEBO MICA
PRO NADCHÁZEJÍCÍ TOPNOU SEZONU UVEDE ZNAČKA DOMO NA TRH DVĚ NOVÁ
KERAMICKÁ TOPENÍ A JEDEN MODEL S TOPNOU DESKOU MICA. VÝROBKY SE SOUSTŘEDÍ
NA MAXIMÁLNÍ ENERGETICKOU EFEKTIVITU A BEZPEČNOST.
Postupný přechod na moderní typy přenosných topení do běžné zásuvky s napětím 220 V je zřejmý u značky DOMO již
několik let, čímž se vývoj a produkce starých, požárně nebezpečných, méně účinných či těžkých topidel prakticky zastavily.
Kompaktnost a účinnost
díky technologii Mica
V letošním roce přibude do
portfolia topidel Mica model
DO7346M v provedení klasického radiátoru. Novinka má
elegantní černou barvu a rozměry 84 × 40 cm a hloubku 6
cm. Díky čtveřici koleček lze radiátor snadno přesouvat, a to
i díky nízké hmotnosti 5 kg. Zmínit musíme také maximální bezpečnost a současně o 25 % vyšší účinnost ve srovnání
s klasickými odporovými konvektory. V konkrétních číslech
– topidlo pracuje s příkonem 1 000 W až 1 500 W při stejné výhřevnosti jako odporový konvektor o příkonu 2 000 W.
O technologii Mica je známo, že vydává tepelné záření s podobnou vlnovou délkou jako slunce a ihned po zapnutí je cítit teplo.
Nestárnoucí klasika v moderním designu
Další dvě novinky patří do kategorie klasických keramických
topidel. DOMO DO7347H a DO7348H jsou dodávány ve
vkusné bíločerné kombinaci s matným povrchem.
Sloupová verze DO7347H je vybavena dálkovým ovládáním,
má 2 stupně výkonu topného tělesa, oscilaci, časovač od

www.domo-elektro.cz

1 do 8 hodin a termostat s možným nastavením od 5 °C do 35 °C. Navíc tento přístroj
disponuje speciální volbou ECO, která udržuje nastavenou teplotu co nejekonomičtěji
za použití všech funkcí. O bezpečnost se starají dvě pojistky – mechanická proti převrhnutí a tepelná proti přehřátí při nechtěném
zakrytí nebo poruše termostatu.
Přenosná verze DO7348H je mobilní
a lehká, ale disponuje stejnými parametry
jako sloupová verze. Navíc využívá speciální cirkulace ohřívaného vzduchu uvnitř
přístroje, čímž dosahuje vysoké účinnosti
i při sníženém příkonu, a tím i nižší spotřeby energie. Unikátní je filtrační jednotka
s dvěma filtry, díky nimž funguje i jako jednoduchá čistička vzduchu.
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Samsung
U společnosti Samsung přitahovaly největší davy novinky, jako
ohebný telefon Galaxy Fold nebo modulární MicroLED displej
The Wall, který nabízí barvy a černou jako OLED, ale má výrazně vyšší svítivost. V segmentu domácích spotřebičů se chystá
Samsung už během letošního podzimu vstoupit na trh vestaveb
– těšit se můžete například na vestavné trouby Dual Cook Flex,
konkrétně například na modely řady NV7000N s konektivitou
a možností integrace do systému SmartThings.
V troubách lze vytvořit dva separátní pečicí prostory, přičemž dvířka můžete otevřít jen z jedné
poloviny. Získáte přístup k pokrmu nahoře, aniž
by unikalo teplo ze spodní části, kde se peče něco
jiného.
Už za pár týdnů vstoupí na český trh i dlouho
očekávaná americká chladnička z řady Family
Hub s velkým dotykovým displejem ve dvířkách. Ten slouží jako centrální organizér celé
domácnosti a uživatel na něj může dokonce zrcadlit obraz televizoru nebo mobilního telefonu.
A to i se zvukem samozřejmě. Lednice s označením RS68N8941SL/EF se začne prodávat
v říjnu za 79 990 Kč.
Čeští zákazníci určitě ocení i 79,5 cm širokou čtyřdveřovou
lednici v černém kartáčovaném nerezu. Celkový objem 486 l si
mezi sebou rozdělují celkem 3 oddělené zóny, každá s vlastním
chladicím okruhem. V horní části je klasická chladnička, spodní
oddíly mrazničky jsou odděleny – jedna je typu Cool Select Plus
a lze v ní nastavit následující teploty: −23 °C až 15 °C, −5 °C,
−1 °C nebo 2 °C.

Severin
Tradiční německá značka se letos zaměřila na elektrické grily, kde
nadále rozšiřuje nabídku steakových modelů s přípravou masa při
teplotě 500 °C. Steak se opéká kratší dobu, na povrchu je příjemně
propečený, ale uvnitř zůstává šťavnatý. Tímto způsobem pracují
s kvalitním masem v dobrých restauracích. Severin má také velmi široké portfolio mikrovlnných trub, kde nejvyšší model vybavil
invertorovým motorem. U běžné mikrovlnky je dána intenzita
ohřevu spínáním motoru a dobou vyzařování mikrovln, přičemž
výkon samotný je vždy stejný. Invertor umožňuje vysílat mikrovlny
kontinuálně, ale měnit jejich intenzitu, což zajišťuje rovnoměrnější ohřev či rozmrazování pokrmů.

Sharp
Japonská značka zvýšila prostřednictvím společnosti FAST ČR na
zdejším trhu v poslední době své aktivity. Rozhodně má co nabídnout. Na IFA jsme se proto šli podívat na novou čtyřdveřovou
lednici s integrovanou vakuovačkou. Celkově jde ale o prémiový
produkt s oddělenými chladicími okruhy a pokročilou výbavou.
Více informací k této novince najdete na straně 47, kde Sharp
produkt podrobně prezentuje.
Tefal, Rowenta a WMF
Firma Groupe SEB představila
veřejnosti na IFA pouze výrobky
prémiové německé značky WMF,
již koupila v roce 2016. Rozvíjet by
se měla i v regionu střední Evropy
včetně Česka, což dokládají nedávné
změny ve zdejší pobočce společnosti. Dlouholetý produktový manažer
značky Tefal Jiří Klimša byl totiž
nově jmenován do pozice manažera
rozvoje podnikání WMF ve střední
Evropě. WMF dodává na trh malé
domácí spotřebiče a nádobí. Mimo
hlavní haly se pak nacházela uzavřená prezentace Groupe SEB určená pro profesionály z oboru. Zde
byly naopak k vidění výrobky jejích
tradičních značek Tefal a Rowenta.
Jedním z nejzajímavějších byl tyčový
aku vysavač Air Force Flex s ohebnou trubkou pro snadný úklid pod
nábytkem. Rowenta ho už v Česku
uvedla na trh a v tomto vydání ho
podrobně představuje na straně 74.
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FABER Onyx
Nová řada mimořádně tichých a úsporných odsavačů par
Výsledkem trvalého úsilí techniků společnosti Faber v oblasti výzkumu a inovace je kolekce odsavačů par ONYX. Právem se pyšní
vynikajícími parametry, zejména mimořádně nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností – všechny výrobky byly zařazeny do
prestižní energetické klasifikace A++. Pro dosažení cíle, tedy maximálního uživatelského komfortu, je v odsavačích ONYX použita řada
ne zcela běžných technologií.

Bezkartáčový synchronní motor, kde rotor tvoří permanentní magnet a stator soustava cívek vytvářejících
elektronicky řízené točivé magnetické pole, představuje srdce nové řady odsavačů z dílny společnosti Faber.
Tyto motory jsou nejen zcela tiché, ale proti motorům
běžně používaným v běžných odsavačích dosahují úsporu spotřeby až 80 %. Zákazník tak pořízením odsavače
řady ONYX získává vysoce účinné řešení do své kuchyně – a to jak z hlediska odtahu, tak spotřeby energie.
Skvělých výsledků dosahují odsavače ONYX
i díky optimalizovanému tvaru lopatek, který významně
přispěl ke snížení jejich hlučnosti až na hranici 40 dB(A).
Jen pro představu, uvedená hodnota odpovídá tlumenému hovoru nebo drobnému šumu. Na hlučnost odsavačů ONYX má vliv také prostor pro motor izolovaný
pomocí speciální pěnové hmoty.
Kromě nízké spotřeby a hlučnosti se chlubí odsavače ONYX pochopitelně precizním dílenským zpracováním a praktickými funkcemi, jako je například
režim ECO. Při jeho aktivaci lze ventilovat místnost
po dobu 24 hodin, kdy se odsavač každou hodinu na
10 minut zapne při minimální hlučnosti a spotřebě. Lze tak snadno a bez vysokých nákladů udržovat
v kuchyni svěží vzduch bez otevřeného okna.

Onyx C

Onyx C
Odsavač par k zabudování do stropního podhledu může
pracovat ve výšce až 150 cm nad varnou deskou. Instalace je jednoduchá – po zasunutí do připraveného výřezu
v podhledu se vyklopí výškově stavitelné úchytky. Hlučnost se pohybuje mezi 40–52 dB(A). Ovládání funkcí
dálkovým ovladačem nebo z panelu varné desky Faber,
osvětlení LED, energetická třída A++.
Onyx V
Odsavač se šikmou čelní stěnou nepřekáží při vaření.
Účinné zachycení par je podpořeno technologií štěrbinového sání a přídavnou sací zónou na spodní straně těla.
Pokud jde o úroveň hluku, drží se mezi 46–52 dB(A).
Ovládání je řešeno pomocí integrovaného dotykového
panelu, případně lze využít dálkový ovladač nebo panel
varné desky Faber. Osvětlení LED, energetická třída A++.

Onyx V

Onyx T
Klasický tvar obráceného písmene T v kombinaci nerezu a černého skla. Hlučnost je v rozmezí 45–52 dB(A).
Funkce lze ovládat dotykem na panelu odsavače, dálkovým ovladačem nebo z panelu varné desky Faber.
Osvětlení LED, energetická třída A++.
Více informací na www.odsavacefaber.cz

Onyx T

Sušička s dokonale čistým kondenzátorem?
Bosch představuje unikátní systém AutoClean
Na trhu sušiček prádla nastává velký evoluční skok, dalo by se říci až revoluční. Značka Bosch
přichází v řadách Home Professional a Serie | 8 s technologií AutoClean, která nahrazuje
desetiletí používané filtry zachycující textilní prach. O nové sušičky se tak uživatel nemusí
téměř starat, což významně zvyšuje uživatelský komfort, udržuje konstantně nízkou spotřebu
a vysoký výkon spotřebiče.
Jak funguje technologie
AutoClean?
Většina sušiček prádla na trhu má
ve dvířkách filtr, který je potřeba
po každém sušení důkladně vyčistit. Některé modely pak používají
ještě další filtr ve spodní části přímo před kondenzátorem, přičemž
ten vyžaduje údržbu méně častou.
Značka Bosch už v minulých letech výrazně vylepšila své sušičky
takzvaným samočisticím kondenzátorem, díky kterému dané modely udržovaly a udržují po celou
dobu své životnosti stabilně nízkou spotřebu. Tento systém z kondenzátoru pravidelně oplachuje
nejjemnější textilní prach, který
i přes velmi promyšlenou soustavu
filtrů v určitém množství proniká.
Nová technologie AutoClean ale
zajišťuje ještě lepší a účinnější péči
o kondenzátor, protože ho oplachuje i v jeho zadní části. Navíc již
nepracuje s klasickým filtrem ve

dveřích – ten budete u nových modelů s AutoClean hledat marně. Filtr
se posunul do spodní části sušičky ke kondenzátoru, kde se pravidelně
oplachuje. Prach odtud míří do speciální nádobky, kterou stačí přibližně
jednou za 20 sušicích cyklů vyjmout a opláchnout. Spotřebič na to samozřejmě uživatele upozorní.
Systém AutoClean tedy využívá dvojího čištění – jak filtru, tak samotného
kondenzátoru. Díky této kombinaci je sušička téměř bezúdržbová a navíc
si uchovává stabilně nízkou spotřebu v energetické třídě A+++*.

*Na stupnici tříd spotřeby energie od A+++ do D.

Smart Dry a další inovace
Nové sušičky Bosch mají řadu dalších předností, díky kterým představují bezkonkurenční řešení. Kromě systému AutoClean nabízejí i funkci Smart Dry, jež automaticky
vybere nejlepší program sušení na základě posledního pracího cyklu. Pračka sušičce
předá informace o vloženém prádle i jeho zůstatkové vlhkosti pomocí technologie
Home Connect, která nově nabízí nejen ovládání či kontrolu na dálku ze strany uživatele (pomocí smartphonu nebo tabletu), ale také vzájemnou komunikaci mezi
spotřebiči. Další zajímavou funkcí je Iron Assist, který pomocí extra ošetření párou
vyhladí suché prádlo. To se pak snáze a rychleji žehlí. Nové modely jsou díky speciálnímu designu proti vibracím mimořádně stabilní a neuvěřitelně tiché.
Sušička Bosch HomeProfessional WTX87EH0EU
První vlaštovkou značky Bosch se systémem AutoClean je
9kg sušička s tepelným čerpadlem. Novinka se chlubí kompletní inovativní výbavou: od AutoClean přes funkci Smart
Dry až po Iron Assist. Dále pak nabízí senzorické sušení
AutoDry s možností volby požadovaného stupně zbytkové vlhkosti, antivibrační design a ovládání ComfortControl
Plus, které kombinuje otočný volič s velkým TFT displejem
a dotykovým panelem.
Vhodná pračka k prezentované sušičce?
Dokonale designově sladěnou pračku k představené sušičce se systémem AutoClean představuje model Bosch
HomeProfessional WAX32EH0EU, který vypere až 10 kg
prádla a dokáže ho odstředit až při 1 600 ot./min. Novinka
aktuálně drží pozici nejvybavenější pračky Bosch na trhu,
protože přináší i systém automatického dávkování detergentů i-DOS, funkci Home Connect a speciální technologii AntiStain Plus, která spolehlivě odstraní až 16 různých
druhů odolných skvrn, nebo takzvaný 4D Wash System,
u kterého dochází hned k několikanásobnému přímému
vstřikování dokonale rozpuštěného detergentu s vodou
přímo na prádlo. U novinky najdete také volbu SpeedPerfect, která dokáže zkrátit vybrané programy až o 65 % času
bez snížení kvality praní.

Nová generace praček a sušiček Bosch s inovativními funkcemi se bude postupně rozšiřovat o další modely.
Více na www.bosch-home.cz

Nová generace sušiček
je tu. Systémy samočištění
se ale rozšiřují pomalu
Po roce se opět vracíme na trh sušiček
a pračkosušiček. Zajímavý je především vývoj
v oblasti první jmenované skupiny, kde přibyly
či byly výrazně vylepšeny systémy samočištění
kondenzátoru nebo dokonce celých filtrů. Přesto
nejde na trhu nadále o standard a většina firem
není ani blízko k uvedení takového prvku u svých
sušiček. V jejich případě pomáhá se zachycením
textilního prachu a vláken soustava filtrů, která
byla u mnoha novinek ještě vylepšena, aby
vzduch filtrovala účinněji.

Sušičky:

Trh sušiček i praček se sušičkou nadále roste, byť u sušiček už tempo zvolňuje, jak se můžete dočíst v podrobném rozboru trhu od GfK na straně 46.
Pokud jde o sušičky, vedou se na trhu až vášnivé debaty o samočištění. Naše
redakce trh dělí na větší skupinu, která takovým systémem nedisponuje a jeho
potřebu bagatelizuje, a menší skupinu, která na něm staví z velké části marketing a považuje ho za zásadní evoluční krok. Jedni tak hovoří o tom, že uživatele stejně nezajímá, zda sušičce v průběhu její životnosti stoupne spotřeba
a o něco se prodlouží programy (vlivem postupného zanášení kondenzátoru),
často také zmiňují údajnou poruchovost samočištění. Naše redakce o ní hovořila v posledních dvou až třech letech několikrát s různými servisními techniky a žádné informace o nadměrné poruchovosti samočištění od nich nemáme.
Zastánci systému zdůrazňují jeho přednosti v podobě čistého kondenzátoru,
což v praxi znamená, že sušička má stabilní (na en. štítku deklarovanou) spo-

třebu a doba sušicích programů v průběhu
používání spotřebiče nestoupá. Problematické pro sušičky obecně je to, když uživatel dává do sušičky pravidelně prádlo,
na které aplikuje aviváž. Že použití aviváže na prádlo, které pak dáme do sušičky,
nedává smysl, nemá cenu řešit. Mnoho
uživatelů nečte návody, nezajímá se o to,
jak se zakoupeným výrobkem pracovat, čemuž odpovídá i práce s ním. Aviváž se při
procesu sušení z prádla uvolňuje v podobě
natolik jemného prášku, že ho ani některé
filtry nezachytí. Na vlhkém kondenzátoru
ulpívá a obaluje ho a v extrémních případech ho může i ucpat. Zákazníkům byste
proto při prodeji měli zdůraznit, že sušička
a aviváž nejdou opravdu dohromady.
Samočištění bez filtru ve dvířkách
Největší letošní novinkou je v segmentu
sušiček rozšíření nejnovější generace samočištění do většího množství sušiček značek
Bosch a Siemens. Loni jím disponovala
pouze řada Siemens avantgarde. Sušičky
s tímto systémem zcela postrádají filtr ve
dvířkách a mají pouze filtr před kondenzátorem. Spotřebič tento filtr i kondenzátor
pravidelně oplachuje, přičemž nečistoty
končí ve vyjímatelné nádobce, kterou stačí jednou za zhruba 20 cyklů vyčistit. Jde
tak o první řešení, u něhož nemusí uživatel
provádět čištění filtrů po každém sušení.
Technologie by do budoucna měla pronikat do dalších, ještě cenově dostupnějších
modelů.
U jednotlivých sušiček prádla v přehledu
již neuvádíme, zda mají tepelné čerpadlo,
protože ho používají všechny zařazené
modely.

AEG
FibrePro T9DBA68SC			
•8 kg
•En. třída A+++

Dostupnost: říjen 2019
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•63 dB(A)
•Invertorový motor

•Konektivita

Nová řada sušiček AEG nazvaná FibrePro má zvětšený průchod pro proud vzduchu
v přední části a celkově optimalizovaný vnitřní design včetně lepšího utěsnění. Díky tomu
dosahuje třídy účinnosti kondenzace A. Senzory vlhkosti 3DScan kontinuálně kontrolují
zbytkovou vlhkost v prádle a ještě lépe řídí celý sušicí cyklus. Z nabídky stojí za pozornost
nový smíšený XL program umožňující sušit bavlnu a syntetiku dohromady, navíc v náplni
až 6 kg. Sušička se také chlubí certifikátem Woolmark Blue, takže lze sušit i vlnu určenou
k ručnímu praní. Sušička si dokonce poradí s outdoorovým oblečením. Vybraná novinka
je současnou vlajkovou lodí AEG s dotykovým LCD displejem a možností připojení do
domácí wi-fi sítě. K ovládání, nastavení, stahování programů a diagnostice slouží aplikace
My AEG. Rozměry: 85 × 59,6 × 66,3 cm

Nové sušičky Whirlpool.
Šetrné, úsporné a spolehlivé

Značka Whirlpool přichází s novou generací
sušiček prádla v rámci řad Supreme Care
i FreshCare+. Novinky doplňují pestrou nabídku
praček, s nimiž tvoří samozřejmě designově
a funkčně sladěný pár. Mezi největší přednosti
patří úsporný provoz až v energetické třídě
A+++, senzorická technologie 6. SMYSL, systém
3Dry pro zajištění rovnoměrného vysušení
prádla a v neposlední řadě funkce FreshCare+,
která udrží prádlo svěží po dobu až 6 hodin po
skončení sušení, podobně jako v případě praček.

Sušičky FreshCare+
Jedinečná funkce umožňující
vyprat a nově také sušit,
aniž by se musel uživatel
stresovat, zda se stihne
vrátit včas z procházky nebo
nákupu před skončením
programu, patří k největším
devízám novinek značky
Whirlpool.V případě sušiček
je prádlo udržováno svěží
a nezmačkané jak pohybem bubnu, tak proudem vzduchu s teplotou
35 °C až 42 °C. FreshCare+ zároveň zabraňuje tvorbě bakterií
uvnitř bubnu, což platí jak pro sušičky, tak pro pračky.
Nastupující modely poskytují kapacitu až na 9 kg prádla
a všechny disponují úsporným, tichým a spolehlivým motorem
BPM SenseInverter, jehož kvalitu Whirlpool dokládá 10letou
zárukou. Během sušení kontroluje zbytkovou vlhkost prádla
technologie 6. SMYSL.
Ovládací panel s tradičním otočným voličem nabízí 15 programů
a doplňkové funkce. Sušit lze i vlnu s označením „pro ruční praní“,
a to díky certifikátu Woolmark Blue.
Nechybí přehledný velký displej. Soustava filtrů se skládá
z hlavního filtru ve dvířkách a sekundárního před kondenzátorem,
u něhož Whirlpool zdůrazňuje snadné vyjímání a čištění. Čtveřici
aretačních páček nahradil jedním madlem, což proces vyjmutí
a opětovného nasazení filtru
jednoznačně urychluje.
Na výběr jsou modely
s černými i bílými dvířky,
přičemž z konkrétních
novinek bychom doporučili
zejména sušičku FreshCare
FT M22 8X3B EU
s kapacitou na 8 kg prádla.
Pracuje v energetické
třídě A+++. Nebo model
FreshCare FT M22 9X2S
EU s kapacitou 9 kg.

www.whirlpool.cz

Sušičky Supreme Care
Prémiová řada péče o prádlo značky Whirlpool se dočká
nových sušiček také. Kupříkladu model ST U 83X EU se
pyšní kombinací mnoha pokročilých technologií, mezi nimiž
nechybí ani v úvodu zmíněný systém 3Dry. Jedná se
o inovaci využívající několika proudů vzduchu procházejících
bubnem – výsledkem je ještě rovnoměrnější vysušení prádla.
Tato sušička řazená do energetické třídy A+++ má kapacitu
8 kg a nepostrádá ani funkci FreshCare+ nebo technologii
6. SMYSL. Zapomenout
nesmíme ani na invertorový
motor nebo velký
a přehledný ovládací
panel s displejem.
Vedle sušiček prádla uvádí
Whirlpool na trh také
nové modely pračkosušiček
v úsporné třídě A.
Pro více informací
o nových spotřebičích a jejich
objednávky kontaktujte české
zastoupení firmy.
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Amica
SUPF 923 W
• 9 kg
• En. třída A +++

• 66 dB(A)
• Invertorový motor

• Bez konektivity

Loni představila značka Amica zcela novou řadu praček a sušiček Dream Wash, která ji v kategorii
péče o prádlo posunula výrazně vpřed. Do přehledu jsme vybrali sušičku, která se vyznačuje dvěma
významnými inovacemi. První je samočištění filtru, ke kterému už uživatel ani nemá ve spodní části
spotřebiče přístup. Druhou potom parní péče Steam Touch – jedná se o volitelnou přídavnou funkci,
jež po skončení samotného sušicího cyklu prádlo načechrá a jemně zvlhčí pomocí páry. Ta vzniká
v parním generátoru. Záhyby a pomačkání jsou díky tomu minimalizovány a většinu oblečení ani není
potřeba žehlit. Celkem nabízí tato sušička 16 programů včetně speciálního pro outdoorové oblečení.
Chybět nemůže senzor zbytkové vlhkosti a možnost nastavení úrovně vysušení prádla. Ovládací panel kombinuje klasický otočný volič s displejem a dotykovými plochami. Účinnost kondenzace je ve
třídě B. Rozměry: 84,5 × 59,5 × 64 cm

Dostupnost: v prodeji

Beko
HDF 7434 CSRX
• 7 kg
• En. třída A++

• 65 dB(A)
• Standardní motor

• Bez konektivity

Zásadní novinkou na trhu je příchod teprve druhé značky do segmentu slim sušiček prádla,
kde měla zhruba 2 roky monopol společnost Candy Hoover. Beko uvádí například tento model s hloubkou skeletu 46 cm a kapacitou na 7 kg prádla. Sušička s českým popisem programů,
otočným voličem a dotykovým displejem nabízí 16 programů. Dále u ní najdete vnitřní osvětlení bubnu nebo senzor zbytkové vlhkosti. Mezi samozřejmé funkce patří signalizace plné
nádržky vody a čistoty filtru. Lze ji také připojit k odpadu.
Rozměry: 84,7 × 59,7 × 51,8 cm

Dostupnost: říjen 2019

Bosch
HomeProfessional WTX87EH0EU SOI 1100SL
• 9 kg
• 62 dB(A)
• Konektivita
• En. třída A+++
• Standardní motor
Nová královna sušiček značky Bosch kombinuje hned několik inovativních technologií. Tou nejdůležitější je
pochopitelně systém AutoClean, který zcela odstraňuje filtr ve dvířkách. Jediný filtr se nachází přímo před kondenzátorem, ale probíhá u něho automatický oplach. Textilní vlákna a prach míří do speciálního zásobníku,
který stačí jednou za zhruba 20 sušení vyjmout a umýt. Spolu s filtrem se oplachuje i kondenzátor, takže na něm
neulpívá prach a sušička si udržuje po celou dobu životnosti stabilně nízkou spotřebu v deklarované třídě A+++.
Novinka dále nabízí senzorické sušení AutoDry, funkci Iron Assist (parní ošetření suchého prádla pro snazší žehlení) a možnost zapojení do systému Home Connect. Sušičku můžete tedy řídit, kontrolovat a nastavovat na dálku
z chytrého telefonu. Zajímavá je i funkce Smart Dry, kdy se sušicí program automaticky nastaví podle informací
o právě vypraném prádle z pračky. Sušička používá pokročilý ovládací panel ComftControl Plus s dotykovými
ikonami. Účinnost kondenzace je ve třídě B. Rozměry: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Candy
AEG RO H9A2TCEX-S
RapidÓ
• 9 kg
• En. třída A++

Dostupnost: říjen 2019
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• 66 dB(A)
• Standardní motor

• Konektivita

Zcela nová řada praček a sušiček RapidÓ od Candy se zaměřuje, jak už jejich název napovídá, na rychlé programy. Vybraný model sušičky disponuje 7 rychlými sušicími cykly s dobou trvání do 90 minut včetně denního 59minutového,
denního 45minutového či úsporného 30minutového. Celé řadě dominuje centrálně umístěný displej v češtině s dotykovým ovládáním doplněný o volič programů. Candy také nadále vsází na nádobu Easy Case určenou pro kondenzát – umístěna je ve dvířkách, takže má uživatel okamžitý přehled o hladině vody. Současně se nádoba snáze vyjímá
a vylévá. Mezi další zajímavé funkce patří určitě wi-fi konektivita, s jejímž zprovozněním pomůže i Bluetooth (NFC),
kdy stačí telefon přiložit k určenému místu na spotřebiči. V angličtině lze využít dokonce hlasové asistenty Amazon
Alexa a Google. Účinnost kondenzace je ve třídě B. Rozměry: 85 × 60 × 60 cm.

Správným výběrem sušičky
šetříte nejen peníze

Sušičky prádla jsou stále rostoucím segmentem MDA. Na našem trhu je jich k dispozici velké
množství. Prádlo vysuší všechny, ale je mezi nimi několik zásadních rozdílů, které ovlivňují
nejen pořizovací cenu.
Energetická třída
Energetická třída je velmi důležitým
parametrem nejen u sušiček prádla.
Při bližším zkoumání a rychlém, nijak
složitém výpočtu však zjistíme, že dražší
s nižší a lepší energetickou třídou nemusí vždy znamenat ekonomičtější. Pokud
rozdíl mezi pořizovací cenou sušičky
s lepší energetickou třídou a sušičkou
v energetické třídě B přepočítáme na
spotřebu a cenu elektrické energie, zjistíme, že rozdíl ve vyšší pořizovací ceně za

lepší energetickou třídu sušičky se vrátí
v řádu několika let. Pokud chce zákazník
opravdu ušetřit, musí se zajímat o nejen
spotřebu, ale i o frekvenci použití. Pokud
suší občas a pouze v zimě či za špatného
počasí, rozhodně uspoří nákupem sušičky v energetické třídě B. To lze spočítat.
Možnost napojení sušičky na odpad
Sušičky mají signalizaci plné nádoby
na kondenzát, ale není lepší tuto funkci
nepotřebovat? Vybrané modely Philco lze

Kondenzační sušička
PDC 82 R Crown

Kondenzační sušička
PDCI 103 Crown

10 kg

Sušička prádla
PDC 72 Chiva

8 kg
Tepelné
čerpadlo

DMOC: 16.990 Kč

Můj
program

DMOC: 13.990 Kč

Můj
program

AntiCrease = méně námahy při žehlení
Po skončení zvoleného programu sušení,
pokud nevyndáte prádlo ze sušičky ihned
po skončení sušicího programu, bude
prádlo v určitých časových intervalech
načechráváno tak, aby nezůstalo dlouho
ležet v bubnu na jedné hromadě. Bude
tak minimalizováno jeho pomačkání
a prádlo se bude dobře žehlit.

Kondenzační sušička
PD 8 Crown

8 kg
Tepelné
čerpadlo

jednoduchým způsobem připojit na odpad a sušička se postará sama o sebe.

Tepelné
čerpadlo

DMOC: 11.990 Kč

Americká legenda s tradicí

B

8 kg

Můj
program

DMOC: 8.490 Kč

125 let

Kondenzační sušička
PD 7 Chiva

B

7 kg

DMOC: 7.990 Kč

AntiCrease
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Grundig
GTN 482617 GCH
• 8 kg
• En. třída A +++

• 66 dB(A)
• Invertorový motor

• Konektivita

Nový model sušičky německé značky Grundig se chlubí podporou systému HomeWhiz, sloužícího k
vytvoření celkové smart koncepce domácnosti. Aplikace je společná i pro Beko, a lze v ní proto ovládat, nastavovat a diagnostikovat spotřebiče obou značek. Samotná sušička má velký přehledný ovládací panel s displejem, na kterém lze vybírat z 16 programů. Nastavit můžete i požadovanou úroveň
vysušení prádla. Grundig zmiňuje ještě dodávaný držák pro sušení bot, vnitřní LED osvětlení bubnu
či dvířka, u nichž lze zaměnit směr otevírání. Účinnost kondenzace je ve třídě A.
Rozměry: 85 × 60 × 60 cm

Dostupnost: říjen 2019

LG
RC82EU2AV3Q
• 8 kg
•
• En.
A++třída A+++

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• 64 dB(A)
• Invertorový
motor
• 400 l /
105 l

• Konektivita

• Standardní kompresor
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Letos uvedená sušička používá jednak automatické čištění kondenzátoru, ke kterému nemá uživatel ve
spodní části spotřebiče ani přístup, a současně technologii duálního invertorového tepelného čerpadla
neboli DUal Inverter Heat Pump. Co to znamená? Systém zvyšuje rozsah frekvence oběhu chladiva od
vysoké až po nízkou, aniž by docházelo k vypínání a opětovnému zapínání systému. To přináší až 21%
úsporu energie ve srovnání se standardní konstrukcí sušičky s tepelným čerpadlem. LG věří svému řešení natolik, že poskytuje 10letou záruku nejen na invertorový motor, ale i invertorový kompresor. Sušička
je současně hybridního typu, takže má uživatel možnost u ní aktivovat přídavné topné těleso, aby zkrátil
trvání programů až o 24 %. Sušička patří do generace spotřebičů Smart ThinQ , takže ji lze připojit do
domácí wi-fi sítě a pracovat s ní na dálku z aplikace v telefonu. LG ještě zmiňuje speciální program pro
alergiky nebo možnost záměny směru otevírání dvířek. Rozměry: 85 × 60 × 69 cm

Miele
TWV680 WP
• 9 kg
• 62 dB(A)
• Konektivita
• En. třída A+++
• Invertorový motor
Nový top model sušiček německé značky přichází s inovativním dotykovým displejem, který zcela
nahradil klasický otočný volič programů. Sušička se také pyšní třídou účinnosti kondenzace A,
přičemž reálně dosahuje ještě o 50 % lepších výsledků, než je potřeba pro získání tohoto označení.
Miele také zdůrazňuje použití filtračního systému EcoDry, který by měl být natolik kvalitní, že
zamezuje zanášení kondenzátoru. Nejde ale o aktivní čištění. Filtr v bubnu má komfortní vyjímání
směrem dopředu, nikoliv nahoru, jak je běžné. Sušička v sobě skrývá bezdrátový modul, takže ji
lze integrovat do domácí sítě. Miele funkci nazývá jako WiFiConn@ct. Z dalších funkcí jmenujme
volitelné parní zakončení programu (SteamFinish) nebo možnost provonění prádla pomocí funkce
FragranceDos. Rozměry: 85 × 59,6 × 64,3 cm

Philco
PDCI
AEG 103 Crown
• 10 kg
• En. třída A+++

Dostupnost: v prodeji
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• 65 dB(A)
• Invertorový motor

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Bez konektivity

Sušička značky Philco upoutá ve svých specifikacích nadstandardní 10kg kapacitou a některými prémiovými prvky, jako je vnitřní osvětlení v bubnu nebo použití invertorového motoru. Ve výbavě pak nechybí ani držák na vlnu a boty. Z funkcí a technologické výbavy musíme
jmenovat senzor zbytkové vlhkosti, 15 programů či možnost uložení vlastního nejpoužívanějšího nastavení. Volitelně lze aktivovat režim proti pomačkání prádla. Sušička také zaujme
plně lokalizovaným ovládacím panelem včetně popisků na displeji. Účinnost kondenzace je
ve třídě B. Rozměry: 85 × 60 × 64 cm

Když inovace skutečně usnadňují život
Automatické čištění filtru a pára v nových sušičkách
Amica Dream Wash
Co uživatele nejvíce trápí u sušiček? Nepochybně potřeba čistit filtr. Amica proto přišla
v rámci nové generace spotřebičů Dream Wash s funkcí automatického čištění.
Přidává i páru a v neposlední řadě tichý a spolehlivý motor.
Není pára jako pára
Amica vsází na parní generátor
Ne každá pračka nebo sušička vytváří páru pomocí plnohodnotného parního generátoru. Leckteří výrobci si přidání parní funkce
usnadňují tím, že jen nechávají vodu přirozeně odpařovat jejím zahřátím v bubnu. Amica ale používá ve svých sušičkách skutečný
parní generátor, který páru vstřikuje do bubnu. Účinnost parní
péče je díky tomu výrazně vyšší.
Prádlo není jen suché, ale i jemné na dotek. Částice páry vstupují do vláken, uvolňují je, vyrovnají a čistí. Pára zabíjí mikroby,
dezinfikuje oblečení a zanechává ho voňavé a příjemné na dotek.
Některé prádlo pak není třeba ani žehlit.

Automatické čištění filtru
Sušička funguje nejlépe, když má čistý filtr. Amica si uvědomuje, že jeho čištění je pro uživatele nepříjemnou povinností, a proto nabízí ve svých sušičkách inovativní systém samočištění.
Takzvaný Auto Cleaning Filter se čistí na konci každého sušicího
cyklu pomocí vody ze zásobníku na kondenzát, přičemž se voda
posléze opět odvádí po ukončení procesu čištění zpět do nádržky.
Vodu a textilní prach pak stačí vylít do odpadu.

Super tichý motor a energetická třída A+++
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 sušení funkčního prádla a pokud potřebujete okamžitě
suché oblečení, je možné vysušit prádlo za 45 minut. Stabilní
teplota 50 °C navíc zabraňuje napínání vláken, takže oblečení
vydrží sloužit 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.

www.amica-group.cz
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Samsung
DV5000M DV90M52103W/LE
• 9 kg
• En. třída A+++

• 65 dB(A)
• Standardní motor

• Bluetooth (NFC)

Začátkem září zařadil korejský Samsung do své nabídky novou sušičku z řady DV5000M, která kombinuje
hned 3 senzory pro zajištění kvalitního vysušení prádla. Takzvaný systém OptimalDry obsahuje senzor vlhkosti, senzor teploty a senzor stavu výměníku tepla. Podle naměřených údajů sušička průběžně upravuje délku programu a chrání oblečení před poškozením. Současně slouží optimalizace ke snížení spotřeby energie.
Samsung také vsadil na konstrukci s jedním dvojitým filtrem ve dvířkách, takže ve spodní části spotřebiče
se už před kondenzátorem žádný filtr nenachází. Kromě sušicích programů nabízí tento model ještě cyklus
AirWash pro osvěžení prádla teplým vzduchem. Samsung také zdůrazňuje v popisu rychlý 35minutový program vhodný pro 1 kg prádla. Účinnost kondenzace je ve třídě B. Rozměry: 85 × 60 × 64 cm

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Sharp
KD HHH8S7GW2
• 8 kg
• En. třída A++

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• 65 dB(A)
• Standardní motor

• Bez konektivity

Sušička japonské značky, kterou má v licenci v segmentu domácích spotřebičů turecký
Vestel, využívá design stěn WaveCabinet, které zlepšují její stabilitu a snižují hlučnost.
Prezentace výrobku zdůrazňuje přehledný ovládací panel s displejem a českými popisy.
Důležitá je také možnost změny směru otevírání dvířek, což není na trhu rozhodně
standard. Programová nabídka využívá primárně senzorů zbytkové vlhkosti a možnosti
volby požadované úrovně sušení. Pokud jde o samotné programy, zajímavá je možnost
usušit menší várku košil za 30 minut, případně univerzální 45minutový program. Účinnost kondenzace je ve třídě B. Rozměry: 84,5 × 59,7 × 60,9 cm

Siemens
iQ800 WT47XEH0CS
• 9 kg
• 62 dB(A)
• Konektivita
• En. třída A+++
• Standardní motor
U německé značky Siemens se v průběhu září objevil tento top model sušičky, která stejně jako
zástupce Bosch používá samočištění filtru a kondenzátoru. Siemens ho nazývá jako intelligent
Cleaning. Opět tedy platí, že ve dvířkách spotřebiče nenajdete filtr. Spodní filtr a kondenzátor jsou
pravidelně oplachovány, přičemž zásobník, kam jsou nečistoty splachovány, stačí vyčistit jednou za
zhruba 20 sušení. Spotřebič uživatele sám upozorní. Školitel BSH Jan Herian nás na veletrhu IFA
také upozornil, že nové modely sušiček Bosch a Siemens používají ekologičtější chladivo R290.
Novinka má české popisky ovládacího panelu i češtinu v nabídce na velkém dotykovém displeji.
Z funkcí byste měli zákazníkovi určitě prezentovat programy smartFinish pro obleky, košile či halenky – vyznačují se snížením pomačkání a usnadněním následného žehlení. Spotřebič je možné
integrovat do domácí sítě a používat v rámci systému Home Connect. Třída účinnosti kondenzace
je u tohoto modelu B. Rozměry: 84,2 × 59,8 × 59,9 cm

Whirlpool
FreshCare
ST U 83E EU
AEG
• 8 kg
• En. třída A+++

Dostupnost: říjen 2019
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• 62 dB(A)
• Invertorový motor

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Bez konektivity

Návrat společnosti Whirlpool na trh sušiček byl očekáván už loňského roku. Firma si dala
záležet a přichází se zajímavými novinkami, jako je například tato sušička s technologií
6. SMYSL (senzor zbytkové vlhkosti), asymetrickými pohyby bubnu Wave Motion a funkcí FreshCare+. Poslední jmenovaná pomocí rotace bubnu a regulované teploty mezi 35 °C
a 42 °C udržuje prádlo svěží a nepomačkané až 6 hodin po skončení samotného sušení.
Whirlpool také používá 3D proudění skrz zadní stěnu i boky bubnu, což zajišťuje rovnoměrnější sušení prádla. Třída účinnosti kondenzace je A. Rozměry: 84,9 × 59,5 × 65,6 cm

Dokonalý pár
Při koupi pračky a sušičky
dostanete zpět až 7 000 Kč
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Platnost akce najdete na www.samsung-bonus.eu
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Pračkosušičky:

Beko
HTE 7613 YBSTR
• 7 kg / 4 kg
• En. třída B

• 1 200 ot./min.
• 58/75/64 dB(A)*

• Invertorový motor

Značka Beko uvedla nedávno na trh tento model pračkosušičky v úzké verzi s hloubkou pouze
50 cm. Spotřebič je možné spojit s chytrým telefonem pomocí Bluetooth a vedle standardních 14 programů využít ještě dalších 5 speciálních z aplikace HomeWhiz (Mix, Outdoor/Sport, Tmavé/Jeans,
Ručníky, Spodní prádlo). Novinka pracuje i s párou díky funkci SteamCure. Ta slouží jednak k čištění
bubnu a jednak jako ochrana proti pomačkání prádla. Pomocí funkce AddGarment lze zase přidat
zapomenuté prádlo během praní. Pohon spotřebiče má na starosti invertorový motor. Spotřeba vody
při praní je 45 l, při praní a sušení 89 l. Rozměry: 84 × 60 × 50 cm

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Bosch
Serie 6 WDU28540EU
• 10 kg / 6 kg
• En.
•
A++třída A

Dostupnost: v prodeji

• 1 400 ot./min.
• 47/71/61
• 400 dB(A)*
l / 105 l

• Invertorový motor

• Standardní kompresor
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Už loni zařadila značka Bosch do své nabídky nové pračkosušičky s technologií AutoDry, tedy
senzorickým sušením. Tento model poskytne kapacitu pro praní až 10 kg prádla a sušení až
6 kg. Používá invertorový motor EcoSilence Drive, systém úsporné distribuce vody ActiveWater
Plus, antivibrační design, díky kterému dosahuje nízké úrovně hlučnosti. Kromě bohaté nabídky
programů nechybí systém VarioPerfect pro volbu mezi energeticky úsporným chodem spotřebiče
nebo zrychlením jeho programů. Nechybí funkce Reload pro možnost přidání prádla i po začátku pracího cyklu. Buben typu VarioDrum má vnitřní osvětlení. Při praní spotřebuje tento model
69 l vody, při praní a sušení 125 l. Rozměry: 84,8 × 59,8 × 62 cm

Brandt
WTD6384K
• 6 kg / 4 kg
• En. třída B

• 1 300 ot./min.
• 56/76/neuvádí dB(A)*

• Standardní motor

Přestože se věnujeme v tomto přehledu výhradně předem plněným spotřebičům, zařazujeme i tento
unikát v podobě jediné vrchem plněné pračkosušičky na trhu. Úspěšně se prodává už od roku 2013.
Její výrobní platforma je ale ještě starší a pochází ještě od původních struktur společnosti Fagor,
která dříve vlastnila i francouzský Brandt. Pračkosušička používá patentovaný systém Long Life
s 3D tlumiči, které chrání její ložiska před nadměrným zatížením. Ovládací panel obsahuje
hned 3 displeje typu LED. Při praní dosahuje spotřeba vody 54 l a při praní se sušením 110 l.
Rozměry: 85 × 45 × 60 cm

Candy
RapidÓ
AEG ROW 4966DWHC/1-S
• 9 kg / 6 kg
• En. třída A

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• 1 400 ot./min.
• 51/78/56 dB(A)*

Dostupnost: v prodeji

• Invertorový motor

Kromě sušičky RapidÓ zařazujeme do přehledu z téže řady i pračkosušičku, která má celkem 14 programů, z toho 8 rychlých s trváním do 1 hodiny. Další prací cykly jsou dostupné
v aplikaci Simply-Fi. Nově dokonce můžete využít funkce Snap&Wash, kdy vyfotíte prádlo, aby vám telefon následně doporučil nejvhodnější program, nastavil ho a spustil. Senzorové sušení prádla je možné ve 3 úrovních – extra suché, k žehlení a na ramínko. Využít
lze také parní funkce Easy Iron pro vyhlazení prádla i usnadnění žehlení. Značka Candy
také u praček a pračkosušiček v této řadě posadila dvířka výše, než je běžné, aby se uživatel nemusel k bubnu tolik ohýbat. Při praní spotřebuje pračka 68 l, při praní a sušení 130 l.
Rozměry: 85 × 60 × 54 cm
* Hlučnost spotřebiče při praní/odstřeďování/sušení
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Prémiová řada praní a sušení
Tradiční japonská značka SHARP uvádí na trh novou
sérii designových praček. Výkonný motor, nízká hlučnost
a jedinečný design. Buďte originální i Vy.

ADVANCED
INVERTER MOTOR

RYCHLÉ PRANÍ
Extra rychlý program Superjet 12 vypere pár kusů
prádla na 30 °C za 12 minut, nebo zvolte plnohodnotné
praní na 60 °C již za 60 minut.

NA INVERTOROVÝ MOTOR

Snížená spotřeba
vody

Snížená spotřeba
energie

Větší
spolehlivost

Snížená
hlučnost

ODLOŽENÝ START

Delší
životnost

Časovač prodlevy vám umožní spuštění praní až o 23
hodin později. Všechny pračky jsou vybaveny
automatickým zámkem dveří a ovládacího panelu,
který ochrání i ty nejzvídavější děti.

Naše pračky jsou vybaveny invertorovým motorem, který dokáže ušetřit až 20 % nákladů na
energie oproti jiným A+++ pračkám. Záruka na tento motor je 10 let. Stačí se registrovat na
domovských stránkách www.sharphome.cz/záruka.
Prodloužená záruka platí na spotřebiče vybavené invertorovým motorem: ES HFH714AW3, ES
HFH814AW3, ES HFH014AW3

ALLERGY SMART

Už nebudete muset bojovat s vaším prádlem abyste ho
dostali přes dveře pračky. Díky velkým dveřím s
průměrem 47 cm je vyjmutí ložního prádla mnohem
snazší.

Program s certifikací British allergy foundation Vás zbaví
až 99,9% bakterií a alergenů.
Vhodné pro:
Dětské prádlo

Ručníky

EXTRA VELKÉ DVEŘE
47cm

Ložní prádlo

LED DISPLEJ

ECOLOGIC

Nadčasový displej v češtině je navržen tak, aby vás
přehledně informoval o průběhu cyklu.
Jednoduché a intuitivní ovládání si ihned osvojíte.

Už nemusíte čekat, až budete mít dostatek špinavého
oblečení, kterým pračku zcela zaplníte. Tento systém
zjistí kdy je pračka naplněna poloviční náplní a zkrátí
dobu trvání programu a množství spotřebované vody.

UŠETŘETE PROSTOR

BUBBLE DRUM

Umístěním sušičky na pračku pomocí spojovacího
mezikusu získáte více prostoru ve vaší koupelně.
Mezikus rovněž zajišťuje stabilitu a kompatibilitu obou
přístrojů. Nemusíte se tedy bát o svoji bezpečnost.

Speciální povrch bubnu zaručuje šetrné zacházení s
choulostivými materiály při každém pohybu. Svěřte své
prádlo pračce Sharp a očekávejte dokonalý výsledek.

Sušička
KD HHH8S7GW2
NA INVERTOROVÝ MOTOR

A++

8 kg

tepelné čerpadlo

Pračka
ES HFH814AW3
8 kg

1400 ot.

us

A+++ (-20%)

mez

Pračka
ES HFH714AW3
A+++ (-20%)

7 kg

Pračka
ES HFH014AW3

1400 ot.

7kg

ik

A+++ (-10%)

8kg

10kg

10 kg

1400 ot.
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LG
F94J8VH2WD
• 9 kg / 5 kg
• En. třída A

• 1 400 ot./min.
• 53/74/neuvádí dB(A)*

• Přímý pohon

Naprostá většina pračkosušiček na trhu používá při procesu sušení k ochlazování vodu z řadu. LG ale
používá u svých modelů systém EcoHybrid. Uživatel si může vybrat, jestli se bude ochlazovat systém
vzduchem a uspoří až 6 094 l vody, nebo bude sušit rychleji a chladit vodou. Pračkosušička s motorem
Inverter Direct Drive je také vybavena parním generátorem TrueSteam – pára se využívá při praní
i k samostatnému osvěžení prádla. Účinnost i šetrnost zvyšuje LG pomocí 6 typů pohybu bubnu,
které jsou šité na míru různým druhům textilií. Jelikož je tento model typu Smart ThinQ , najdete
u něj wi-fi připojení a možnost diagnostiky, řízení i stahování dalších programů v aplikaci. Při praní
dosahuje spotřeby 56 l, při praní a sušení 114 l (při chlazení vodou). Rozměry: 85 × 60 × 56 cm

Dostupnost: v prodeji

Philco
PLWD 16170 Crown
• 10 kg / 7 kg
• En.
•
A++třída A

Dostupnost: v prodeji

• 1 600 ot./min.
• 56/78/62
• 400 ldB(A)*
/ 105 l

• Invertorový motor

• Standardní kompresor
• Šířka 70 cm
• Total No Frost
• 42 dB(A)
Pračka se sušičkou značky Philco má vysokou kapacitu 10 kg pro praní a 7 kg pro praní
a sušení. Používá úsporný a tichý invertorový motor. Pro odstřeďování můžete nastavit
až nadstandardních 1 600 ot./min. Při náplni 1 kg zvládne vyprat a usušit prádlo za pouhou 1 h. Z dalších programů stojí za pozornost Sportovní oblečení, Džíny nebo Dětské oblečení. Aktivovat lze i samostatné sušení. Celkem nabídka obsahuje 15 programů.
Ovládací panel má v češtině. Při praní spotřebuje 80 l vody a při praní a sušení 130 l.
Rozměry: 85 × 60 × 57 cm

Samsung
WD80K52E0ZW/LE
• 8 kg / 5 kg
• En. třída B

• 1 200 ot./min.
• 56/75/62 dB(A)*

• Invertorový motor

Nový model Samsung spadá do specifické kategorie úzkých praček kombinovaných se sušičkou.
Navzdory hloubce pouhých 45,6 cm má ale kapacitu 8 kg pro praní a 5 kg pro sušení. A čím se vyznačuje dále? Přítomností parního programu, antivibrační konstrukcí VRT Plus a novým systémem
Air Wash, který pomocí horkého vzduchu zbavuje oblečení zápachu a dezinfikuje ho. Kromě toho
nabízí tento model i funkci Hygiene Steam – pára se používá místo předpírky, aby prádlo zbavila
bakterií a eliminovala v něm alergeny. U výrobku Samsung pak nemůže chybět ani aktivní mísením
vody, vzduchu a detergentu nazývané EcoBubble. Pro odstranění odolných skvrn pak slouží volitelná funkce Bubble Soak, kdy se na prádlo nechá působit aktivní pěna. Kdo spěchá, ocení přítomnost
59minutového programu, který za tuto dobu vypere a usuší až 1 kg prádla. Spotřeba při praní činí
48 l, při praní a sušení je to 112 l. Rozměry: 85 × 60 × 45,6 cm

Whirlpool
FreshCare
FWDD1071681B EU
AEG
• 10 kg / 7 kg
• En. třída A

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• 1 600 ot./min.
• 54/83/63 dB(A)*

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Indukční motor

Zástupce značky Whirlpool uzavírá tento produktový přehled. Jedná se o nadstandardní pračkosušičku s kapacitou pro praní 10 kg a pro sušení 7 kg. Navíc dosahuje až 1 600 ot./min.
při ždímání. Spotřebič používá technologii 6. SMYSL, tedy senzory pro optimalizaci fáze
praní i fáze sušení, dále pak volitelnou funkci FreshCare+, která osvěžuje prádlo parou a rotací bubnu až 6 hodin po skončení programu. Na výběr je 14 druhů cyklů včetně Colours15°,
extra úsporného a šetrného. Při sušení jsou k dispozici 3 úrovně – do skříně, na ramínko
a k žehlení. Při praní spotřebuje 60 l vody, při praní a sušení 102 l. Rozměry: 85 × 59,5 × 60,5 cm

* Hlučnost spotřebiče při praní/odstřeďování/sušení
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Velmi tichá
generace praček
s invertorovým
motorem
se zárukou
10 let

Každá automatická pračka prádlo nějakým způsobem vypere. Liší se od sebe designem,
cenou, ale i použitými technologiemi. Některé z nich dokáží snížit spotřebu elektrické
energie, jiné prodlouží životnost prádla, další lépe hospodaří s pracími prostředky. Inovovaná
řada automatických praček Philco z řady Crown je „nová“ především uvnitř. Obchodník ani
koncový uživatel nepoznají rozdíl pohledem, design totiž zůstává stejný.
Invertorový motor = dlouhá životnost,
nízká spotřeba a nízká hlučnost
Inovativní řada automatických praček
Crown je postavena na nové platformě.
Nosný rám a technické prvky přinášejí
velký posun v kompletním technickém
provedení. Tou největší inovací, kterou
naši zákazníci ocení, je především invertorový motor. Tato technologická špička
v konstrukci motoru 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 a také sníženou
hlučnost.
Crystal buben
= prodloužená životnost prádla
Nová řada Crown stále používá osvědčený Crystal buben se speciální strukturou
povrchu bubnu, konstrukcí unašeče
prádla a tvarování vnitřního skla dvířek.
Tyto tři komponenty mají zásadní vliv na

úroveň mechanického poškození prádla
při praní.

s touto funkcí si ho můžete jednoduše
nastavit a uložit pro trvalé používání.

AntiCrease = méně námahy při žehlení
Odstřeďování prádla je rozděleno do několika etap a směrů, aby nevznikla jedna
koule zmuchlaného prádla. Zároveň,
pokud nevyndáte prádlo z pračky ihned
po skončení pracího programu, bude
prádlo v určitých časových intervalech
načechráváno pravidelným otáčením
bubnu, aby nezůstalo dlouho ležet
v bubnu na jedné hromadě. Tím je méně
pomačkáno a prádlo bude možné žehlit
bez zvýšené námahy.

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

Můj program
Speciální funkce Můj program umožňuje
trvalé nastavení vámi nejvíce používaného programu ve všech jeho parametrech od teploty praní po počet otáček
při odstřeďování a jeho následné uložení
jako Můj program. Nemusíte se bát, že
pračka nemá váš osvědčený program,

Předem plněná pračka
PLDI 1283 Crown

8 kg

Předem plněná pračka
PLDI 1473 Crown

8 kg
INVERTOR

DMOC: 10.990 Kč

INVERTOR

DMOC: 9.990 Kč

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

Více informací o spotřebičích Philco nalezenete na www.philco.cz

8 DŮVODŮ, PROČ DOPORUČIT ZÁKAZNÍKŮM SUŠIČKY SAMSUNG
Samsung coby světový lídr inovací na poli spotřební elektroniky, mobilních telefonů a dalších technických
oblastí vyrábí i vysoce kvalitní a spolehlivé domácí spotřebiče. Pokud jde o sušičky prádla, má Samsung
v nabídce množství modelů v různých kapacitách i designových provedeních, vždy však sladěných
s pračkou do páru. Proč byste měli zákazníkům doporučit právě Samsung?

3.

3. Snazší údržba díky filtru 2 v 1

Většina sušiček na trhu používá soustavu
2 samostatných filtrů – ve dvířkách a ve spodní
části před kondenzátorem. Samsung ale přišel
s elegantnějším řešením v podobě filtru 2 v 1, tedy dvojitým
filtrem umístěným za dvířky. Čištění a údržba sušičky jsou
tak výrazně jednodušší a komfortnější. Na potřebu vyčistit
kondenzátor sušička upozorní – je ho ale potřeba čistit
pouze jednou za 25 cyklů.

1.

Nízká spotřeba
až v energetické třídě A+++

Sušičky pracují až v energetické třídě A+++,
takže jsou velmi úsporné. Za svou úspornost
vděčí technologii tepelného čerpadla, které pomohlo
spotřebu u těchto spotřebičů výrazně snížit. Samsung nemá
v nabídce žádnou sušičku v nižší energetické třídě, než je A++.

2.

Smart funkce

Díky konektivitě a možnosti integrace sušičky
do domácí wi-fi sítě získají
vaši zákazníci přístup k inovativním
funkcím. Pochopitelně nejde pouze
o spouštění či pozastavení sušení na
dálku pomocí chytrého telefonu, ale
především možnost zkontrolovat
zbývající stav do konce programu,
získat informace o spotřebě energie či
ukládat oblíbené cykly k rychlé aktivaci. Zmiňme ještě funkci
notifikací, kdy vás aplikace upozorní na konec programu, ať
jste kdekoliv, abyste mohli dojít prádlo vyjmout.

www.samsung.cz

4.

Osvěžení oblečení programem Air Wash

Zbavit prádlo nepříjemného zápachu po příchodu z restaurace nebo zakouřených prostor většinou vyřeší uživatelé pomocí rychlého pracího
cyklu. Proč ale prádlo prát, používat detergent a vodu, když
je čisté a stačí ho jen zbavit pachů?
K tomu slouží v sušičkách Samsung program Air Wash
s délkou 40 minut. Do bubnu sušičky lze vložit až 1 kg prádla
a nechat ho provzdušnit horkým vzduchem. K prádlu je tento
program šetrnější než praní. Navíc je oblečení suché, takže si
ho zase můžete vzít hned na sebe.

7.

Chytrá indikace hladiny vody

Pokud nemá uživatel možnost připojit sušičku
přímo k odpadu, je odkázán na integrovanou nádržku, kam je kondenzát odváděn. Mnohé sušičky
naplnění indikují pouze diodou nebo ikonou, což může uživatel snadno přehlédnout. Samsung proto zvolil transparentní
průhled s měrkou, takže je přímo na čelní straně sušičky
vidět aktuální stav hladiny vody.

5.

1 kg prádla suchý už za 35 minut

Zkušenost posledních let ukázala, že si uživatelé
u praček ani u sušiček neoblíbili extra úsporné
a dlouhé programy. Naopak oceňují ty rychlé, jako je například Quick Dry 35‘. Za pouhých 35 minut
zvládne usušit 1 kg prádla, což se může hodit pokaždé, když
uživatel spěchá a potřebuje mít určité oblečení čisté a suché.

6.

Senzorické sušení Optimal Dry

Sada 3 chytrých senzorů řídí celý sušicí cyklus. První z nich neustále kontroluje zbytkovou
vlhkost v prádle a podle vybraného stupně sušení
upravuje délku programu, aby se prádlo nepřesušilo. Současně obsahuje sušička senzor teploty chránící textilie před
poškozením a také senzor kondenzátoru, u něhož sušička
detekuje každé otevření dvířek a čištění. Na základě toho
optimalizuje proudění vzduchu a intenzitu sušení.

Pračka WW90M649OPM/ZE
+ sušička DV90N62632W/ZE
A+++/A+++
9 kg/9 kg
QuickDrive,
AddWash,
EcoBubble,
Smart Control

8.

Dokonalá dvojka
– sety praček
a sušiček Samsung

Společnost Samsung má v nabídce perfektně sladěné pračky
a sušičky do dvojice. A to nejen z hlediska designu,
ale i kapacity, funkcí a logiky ovládání. Málokdo má pak možnost
postavit spotřebiče vedle sebe. Pro bezpečnou a praktickou
instalaci na sebe má Samsung samozřejmě pro své zákazníky
připraven takzvaný mezikus s výsuvnou deskou, kam lze položit
koš s prádlem při jeho nakládání a vykládání.
Pračka WW80K6414QW/ZE
+ sušička DV90M6200CW/ZE
A+++/A+++,
8 kg/9 kg,
AddWash,
EcoBubble,
Smart Control

Pračka WW80J5446EW/ZE
a sušička DV80M52102W/LE
A+++/A+++,
8 kg,
EcoBubble,
Smart Check

SUŠIČKY A PRAČKY SE SUŠIČKOU
NA ČESKÉM TRHU PODLE GfK
PRODEJ SUŠIČEK NADÁLE
ZMÍRŇUJE TEMPO RŮSTU
– ZA PRVNÍ POLOVINU
LETOŠNÍHO ROKU ZAJISTIL VE
SLEDOVANÝCH ODBYTOVÝCH
CESTÁCH1 TRŽBY MEZIROČNĚ2
VYŠŠÍ O 8 %. DVOUCIFERNÉHO
RŮSTU DOSÁHLY PRAČKY SE
SUŠIČKOU, KTERÉ PODOBNĚ
A+++JAKO SAMOSTATNÉ SUŠIČKY
A++
ZAZNAMENALY DROBNÝ POKLES
A+
PRŮMĚRNÉ CENY3.
A

Před rokem skončily sušičky s přírůstkem obratu bezmála o pětinu, a ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami bílého zboží 4 tak jednoznačně vedly. Prvenství si
nicméně udržely i v letošní první polovině roku, ve které
všechny ostatní skupiny sice také rostly, ale mírněji než
sušičky. Tržby za sektor velkých domácích spotřebičů
se v souhrnu zvýšily o necelých 5 %, dařilo se například
chlazení (+6 %) nebo pračkám (+5 %).

Zájem o velkokapacitní sušičky

Zhruba dvě třetiny poptávky po sušičkách zajistily v první
polovině letošního roku výrobky na 8 kg prádla. Prodej
tohoto sortimentu se meziročně zvýšil o 11 %, v hodnotě
o 7 %. Výrazného tempa růstu však dosáhly modely s kapacitou větší než 8 kg a na rozdíl od výrobků menší náplně u nich rostla meziročně i průměrná cena. Její zvýšení
se také promítlo do vývoje hodnoty těchto velkoobjemových sušiček, která se meziročně zvýšila zhruba o polovinu. Nabídka sušiček se stále rozšiřuje v energeticky
úsporném provedení, konkrétně v nejvyšší energetické
třídě A+++ se prodalo už téměř 50 % výrobků.

Cenová polarizace trhu

Přestože v průběhu prvních šesti měsíců letoška převažoval v objemu i hodnotě kladný meziroční vývoj, prodeje

sušiček zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku také stagnaci (v únoru) nebo drobný
pokles (v červnu). Průměrná cena však v meziročním
srovnání častěji klesala, v souhrnu za celé šestiměsíční období o 2 %. U nejprodávanějšího segmentu na
8kg náplň se meziročně snížila o 500 korun na částku
14 100 korun. Naopak sušičky na více než 8 kg prádla
s cenovým průměrem narostly na 18 600 korun, což bylo
o 1 200 korun více než před rokem. Z pohledu ceny se trh
sušiček polarizoval, na jedné straně rostl výrazně segment v ceně do 12 tisíc korun, na druhé straně cenového spektra se dařilo dosáhnout dvouciferného přírůstku
i segmentu od 18 tisíc korun výš.

Pračky se sušičkou

Zatímco objem prodeje praček plněných zpředu či vrchem víceméně stagnoval, poptávka po pračkách
se sušičkou narostla meziročně o pětinu, v hodnotě
o 17 %. V průměru se prodávaly za 14 800 korun, což
byla cena o 350 korun nižší než před rokem. Přes polovinu praček se sušičkou se za první pololetí prodalo za
cenu do 15 tisíc korun, nejvíce se dařilo meziročně růst
sortimentu v cenovém rozmezí od 12 do 15 tisíc korun.
Na celkových tržbách za pračky se za leden až červen
letošního roku podílely modely se sušičkou už 14 %.

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 Není-li v textu uvedeno jinak, pak meziroční srovnání znamená období I–VI 2019 vs. I–VI 2018.
2 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, Cash & Carry, obchodní domy,
nespecializované čistě internetové prodejny a IT prodejny), kuchyňská studia a prodejny nábytku.
3 Vážena počtem prodaných kusů, zaokrouhlena na stovky korun.
4 Sledované skupiny: pračky, sušičky, sporáky a vestavné trouby, varné desky,
odsavače par, myčky nádobí, chladničky a kombinace, mrazničky a mikrovlnné trouby.

PRANÍ A SUŠENÍ S KOMPLETNÍ SADOU
RYCHLÝCH PROGRAMŮ

NOVINKA

Značka Candy uvádí na trh novou řadu praček, sušiček a praček se sušičkou RapidÓ, které vychází vstříc
stále častějšímu požadavku rychlých a efektivních pracích a sušících cyklů. Podle dat z aplikace Candy
simply-Fi až 65 % uživatelů dává přednost použití rychlých programů, ale často nejsou schopni vybrat správnou
kombinaci, aby dosáhli nejlepších výsledků. Candy RapidÓ přináší nejucelenější nabídku rychlých programů
na trhu. Pračka má z celkem čtrnácti základních programů 9 rychlých, a to v rozmezí od 14 do 59 minut praní.
V sušičce RapidÓ vysušíte prádlo již za 30 minut v úsporném cyklu.

Jedinečná sada rychlých programů praní
a sušení
Pračky RapidÓ nabízí nejkompletnější sadu rychlých programů na
trhu. Celkem 9 cyklů totiž vypere prádlo za méně než 1 hodinu.
V rozmezí od 14 do 59 minut praní najdete speciální program pro
velmi zašpiněné oblečení při 60°C, při teplotě 40°C denní praní,
barevné prádlo a bavlnu, na 30°C sportovní oblečení a jemné prádlo
nebo eco krátké varianty pro méně zašpiněné kusy. A že se prádlo
nestihne dobře vyprat? O to se postará technologie Speed-Drive
Motor, která zajistí až o 50 % účinnější praní i při rychlých cyklech.
V sušičce RapidÓ najdete rychlých programů celkem sedm.

Snap & Wash – vyfoťte špinavé prádlo a pračka
si už poradí
Pokud si rádi hrajete s moderními technologiemi, jistě vás nadchne
funkce Snap & Wash, kterou lze použít při Wi-Fi propojení s mobilní
aplikací Simply-Fi. Pomocí smartphonu zjistíte, jaký cyklus je
nejvhodnější pro konkrétní množství, typ a barvu vašeho prádla.
Jednoduše hromadu prádla vyfotíte a aplikace Simply-Fi doporučí
na základě množství a barev správný program, a to včetně teploty
a počtu otáček. V aplikaci máte navíc další prací a sušící cykly
k základní nabídce na ovládacím panelu spotřebičů, statistiky
spotřeby energie a vody, možnost ovládání spotřebiče na dálku.

Talking Candy – celková správa hlasem
Řada RapidÓ je vybavena hlasovým asistentem Talking Candy. Se
spotřebiči doslova můžete vést dialog. Zeptáte se třeba na to, jak
odstranit skvrny od trávy nebo jak prát záclony. Zahájíte program
nebo získáte podporu týkající se údržby a vysvětlení funkcí. Produkty
řady RapidÓ jsou kompatibilní také s hlasovými asistenty pro chytrou
domácnost Alexa a Google Assistant. Ovládání hlasem je dostupné
v několika světových jazycích, prozatím bez češtiny*.
*Dostupné pouze v jazycích (ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS)

Větší a výše umístěná dvířka
Díky většímu a výše umístěnému plnícímu otvoru u praček, sušiček
a praček se sušičkou Candy RapidÓ se nebudete muset při
manipulaci s prádlem tolik ohýbat. Tomu uzpůsobený je také
ovládací panel umístěný v horizontální poloze a nakloněný otočný
programátor. Obojí máte na očích bez zbytečného nahýbání.

Memo Smart Wash – o několik starostí méně
Funkce Memo Smart Wash vám připomene, co se má vyprat
a kdy, takže už nemusíte pamatovat na to, kdy jste naposledy prali
záclony nebo třeba ložní prádlo, upomínky a jejich frekvenci si
nastavíte sami. RapidÓ také uloží vaše oblíbené programy, aplikace
simply-Fi doporučí typ a množství pracího prostředku podle druhu
prádla, jakmile se blíží vyčerpání vašich zásob, aplikace může zadat
automatickou objednávku na Amazonu na jakýkoliv druh pracího
prostředku.

www.hvezdyitalie.cz | www.candy-hoover.cz

Švýcarská kvalita, kterou oceňuje
i britská královská rodina
Značka Laurastar se pyšní zařazením do nedávno vydané publikace
Our Royal Baby, připravené u příležitosti narození prvního syna prince
Harryho a vévodkyně Meghan. V královské domácnosti je používáno hned
několik žehlicích systémů Laurastar s cílem zajistit co nejlépe vypadající
oblečení a současně o něj hygienicky pečovat, píše autor knihy
Robert Jobson.

Technologie Sensteam
Detekuje pohyb žehličky
a automaticky aktivuje páru.
Nemusíte mačkat žádná
tlačítka. Jen začněte žehlit!

Článek nazvaný „Na žehlení záleží“ oceňuje na
výrobcích Laurastar jejich jedinečnost, díky níž
nemají na trhu konkurenci. Řeč je pochopitelně
o technologii, která je alfou a omegou všech
výrobků Laurastar bez ohledu na to, zda jde
o žehlicí systémy, nebo parní generátor. Takzvaný
Dry Microfine Steam (DMS) neboli suchá jemná pára
má na výstupu cca 150 °C a z žehličky vychází až
15× rychleji než z běžného generátoru. Výsledkem
je rychlé a komfortní žehlení, u většiny látek
jedním tahem. A samozřejmě žehlení hygienické,
protože hubí až 99,999 % mikroorganismů, které
v oblečení přežívají díky snížení pracích teplot na
40 °C, jak je dnes běžné. Není proto divu, že právě
královská rodina vsadila na Laurastar. A nejen ona.
Spolumajitelka Laurastar Julie Monney v článku
zdůrazňuje, že žehlicí systémy jsou používány
i během všech módních eventů Fashion Week

www.laurastar.cz

od Londýna až po Milán a plnou důvěru jim dávají
také někteří čelní představitelé světa módy, jako
například čínská návrhářka Guo Pei, jejíž večerní
šaty měla v roce 2015 Rihanna, když přišla na slavný
kostýmní galavečer Met Ball. Ostatně k módě
měla značka blízko od počátku, protože když před
téměř 40 lety vznikla (kulaté výročí oslaví příští rok),
sehrála v tom roli i slavná návrhářka Laura Biagiotti.
Jean Mean, otec Julie a zakladatel Laurastar, si právě
díky spolupráci s italskou módní ikonou uvědomil,
jak důležitá je správná péče o krásné oblečení. Když
pak následně potkal vynálezce, který mu představil
prototyp nového typu žehličky, patent ihned koupil.
A tím se začala psát historie značky Laurastar, jejíž
příběh zatím obsahuje nejen doslova královskou
zápletku, ale i to, že výrobky doposud pronikly do
obchodů ve 40 zemích světa. Zde pochopitelně
nekončí – expanze na další trhy a vývoj technologií

pokračují. Dokladem je například aktuálně nejvyšší
model žehlicích systémů Smart U reagující na
nejnovější trendy implementací Bluetooth
a nabídkou chytrých funkcí, jako jsou statistiky
používání výrobku nebo rady, jak správně konkrétní
látky žehlit.
Značka Laurastar a její výrobky splňují ty nejvyšší
nároky na kvalitu, funkčnost, bezpečnost

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.

a design. Garance opravitelnosti po dobu minimálně
10 let nebo certifikace od švýcarské laboratoře
Scitec, která potvrdila v nezávislém testu zmíněnou
eliminaci 99,999 % bakterií, to jsou jen další důvody,
proč doporučit Laurastar. Postačí jedno žehlení a vaši
zákazníci už nebudou chtít dát žehlicí systém či parní
generátor Laurastar z ruky. Stejně jako královská
rodina nebo módní prominenti.

Čtyřrychlostní ventilátor
Zapomeňte na zápolení s jemnými
kluzkými látkami i nepoddajným
ložním prádlem. V režimu nasávání
udržuje ventilátor všechny látky na
prkně, zatímco v režimu foukání
zabraňuje vzniku jakýchkoliv
přehybů a nerovností.

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.

ROVATCÍM
EKONOMICKÝ BULLETIN

V tištěné verzi časopisu naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zadejte manuálně odkaz do počítače.
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VIDEO

https://bit.ly/2ms1cRw

Exkluzivní video interview a prezentace nového pákového kávovaru s integrovaným mlýnkem
De’Longhi La Specialista. Kávovar představuje brand manažerka značky De’longhi Klára Neugebauerová.
JURA na českém trhu
roste. Nově rozšířila svůj
tým a chystá v Praze
showroom
Když švýcarská společnost založila v Česku své oficiální zastoupení, začala se psát nová éra značky
JURA na zdejším trhu. Drží se
omezenější distribuce v pečlivě
vybraných e-shopech a řetězcích
a silného zázemí v segmentu „kávových“ specialistů, což je strategie, která vedla ke zdravému, pozvolnému a především stabilnímu
růstu. Česká pobočka na velmi pozitivní vývoj především v posledních 12 měsících nyní reagovala
tím, že přijala nového člena. Od
září v JURA Czech pracuje na pozici obchodní zástupkyně Tereza Burianová, zatímco Jindřich Palupa se již
bude věnovat výhradně klíčovým zákazníkům coby key
account manager. Naše redakce se s vedením firmy i Terezou Burianovou setkala během veletrhu IFA, kde jsme
se také dozvěděli, že v příštím roce čeká zdejší pobočku
stěhování do nových prostor. V přípravě je i dlouho očekávaný showroom, který bude přístupný veřejnosti. Více
informací přineseme v příštím vydání magazínu – do
něho pro vás chystáme interview s šéfem JURA Czech
Petrem Eiblem a již jmenovaným Jindřichem Palupou.
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WMF pod taktovkou Groupe SEB
Německou prémiovou značku WMF, dodávající na trh
především domácí spotřebiče a nádobí, koupila francouzská skupina Groupe SEB už v roce 2016. Většina trhu
proto mohla očekávat, že se tato změna projeví i ve zdejším regionu dříve než letos, ale složitá situace s převzetím distribuce i širokého portfolia si vyžádala více času.
Všem kategoriím spotřební divize značky se nyní bude
věnovat Groupe SEB, který je teď v procesu dokončení
kompletního převzetí distribuce.
Plány nemají Francouzi vůbec skromné, ostatně značka WMF si ani žádnou skromnost vzhledem k úrovni
svých produktů nezaslouží. Na pozici business development manažera byl nově jmenován Jiří Klimša, který
v Groupe SEB pracuje více než 16 let v různých rolích
a naposledy měl na starost kuchyňské nádobí značky
Tefal. Jiří Klimša naší redakci sdělil: „Značku WMF
chceme dále rozvíjet, vstoupit do nových distribučních
kanálů, jako jsou moderní řetězce elektrospecialistů či
internetové obchody. Ovšem vždy při dodržení vysoké kvality prezentace a image značky v místě prodeje.
Dvakrát ročně plánujeme uvádět na trh nové výrobky
a podpořit je i výjimečnými nabídkami. Jsme si také vědomi, že před sebou máme nemalý
úkol zvyšovat povědomí o značce cílenou investicí do nadlinkové komunikace.“ Více informací
o plánech Groupe SEB se značkou
WMF můžete očekávat v příštím
vydání SELLu.

Život je příliš krátký
na zápasy s prádlem

Opravdové parní funkce
praček a sušiček

PRODEJNÍ HIT NA TRHU
MULTIFUNKČNÍCH VYSAVAČŮ
SE ZBAVIL KABELŮ!
PŘEDSTAVUJEME BISSELL
CROSSWAVE CORDLESS
Úspěšný multifunkční vysavač
podlah, který vysává, vytírá
a pomáhá sušit podlahy
i koberce v jednom jediném
kroku, přichází na český
trh v nové verzi. Bissell
tak reaguje na požadavky
zákazníků, kteří si přáli tento
výrobek v bezdrátové, tedy
akumulátorové variantě.

Proč doporučit zákazníkům
CrossWave Cordless?
• Bezdrátový provoz díky integrovanému
akumulátoru až po dobu 30 minut
• Čistí tvrdé podlahy i koberce
• Systém 2 nádob – na čistou vodu (0,82 l)
a na špinavou vodu (0,48 l).
• Výkon 250 W
• Hmotnost pouze 4,9 kg a snadná manipulace
• Otočná hlava o 60° s integrovaným LED
osvětlením
• Digitální ovládání
• Doba nabíjení 4 hodiny
Spolu se standardním modelem Cordless, který
bude dodáván s 1 kartáčem na všechny typy
povrchů a čisticím prostředkem MultiSurface
(1 l), bude v prodeji také varianta Cordless
Advanced. Lišit se bude barevným provedením
a příslušenstvím, obsahujícím 2 kartáče na
všechny typy povrchu a 1 speciální kartáč na
dřevěné podlahy. I k tomuto modelu bude
dodáván čisticí prostředek MultiSurface.

CrossWave z dílny americké
rodinné firmy Bissell uspěl
na mnoha světových
trzích a získal si spoustu
spokojených uživatelů
také v Česku. Jednoduchá
manipulace, kontinuální
čištění podlahy výhradně
čistou vodou s čisticím
prostředkem a nasávání špíny
do oddělené nádržky řeší
základní nedostatek většiny
mopů a tradičního hadru.
Místo roztírání stále špinavější
vody stačí použít CrossWave,
který vysává, vytírá a vysouší
v jednom tahu. Vždy čistou
vodou a nyní nově bez
jakýchkoliv kabelů.
Distributor: Orbico s.r.o., Vinohradská 1597/174,
Praha 3 130 00, Česká republika

MIMOŘÁDNÁ SACÍ SÍLA
I VÝDRŽ BATERIE, TO JSOU
TYČOVÉ VYSAVAČE BISSELL
Z ŘADY ICON

Dejte sbohem namotaným vlasům

Na dynamicky rostoucí
trh akumulátorových
vysavačů míří
zajímavá novinka
od opravdových
specialistů na úklid
s více než stoletou
historií. Americký
Bissell přichází na český
trh s nadstandardně
vybavenými tyčovými
vysavači, které se
nezaleknou žádné špíny
včetně zvířecích chlupů
a vlasů. Objednávat můžete
hned 3 modely s různou
úrovní výbavy.

Snadná likvidace nečistot
a dokonalé utěsnění

Nové vysavače sázejí na
osvědčený design, který
umožňuje jejich používání
pro úklid podlah, ale
i v roli tradičního ručního
vysavače. Bissell ovšem
přichází s inovacemi
a vylepšeními, které
výrazně zvyšují
uživatelský komfort
a zlepšují výsledky
úklidu.

Podlahová hubice s LED osvětlením je vybavena
speciálním patentovaným kartáčem, jehož funkční
design a štětiny jsou navrženy tak, aby se na nich
nezachytávaly zvířecí chlupy a vlasy. Kartáč tak
zůstává čistý a všechny nečistoty skutečně míří
do nádobky na prach o objemu 0,4 l.

Díky technologii CleanSlide se nemusíte obávat,
že by se při vyprazdňování nečistot část rozvířila
nebo zůstala v nádobce. Vše skončí skutečně
v koši. Navíc se modely Icon pyšní opravdu
kvalitním utěsněním a filtrací vzduchu, takže
se nečistoty nemohou dostat zpět do prostoru.

Digitální motor a 25V akumulátor

Vysavače používají vysoce kvalitní digitální
motor a 25,2V Li-Ion akumulátor, takže jsou
schopné pracovat po dobu až 50 minut. Dosahují
navíc velmi vysokého sacího výkonu 44 airwattů.

ICON 25V

Základní model je dodáván s motorizovanou
podlahovou hubicí a příslušenstvím 2 v 1
(štěrbinová hubice kombinovaná s výsuvným
kartáčkem).

ICON PET 25V

V této variantě je navíc v příslušenství ještě mini
turbo kartáč pro snadnou údržbu sedaček
a sedacích souprav. Hodí se hlavně pro důkladné
čištění od prachu a zvířecích chlupů. Kromě toho
dodává Bissell také prachový kartáč pro rychlý
úklid zejména tvrdých ploch, jako je nábytek.

ICON ADVANCED 25V

Nejvyšší model nabídky je dodáván v odlišném
barevném provedení – kombinaci černé
a měděné barvy. Kromě příslušenství
dodaného k verzi PET najde uživatel v balení
ještě měkký kartáč pro podlahovou hubici –
využít ho lze hlavně pro dokonalé odstranění
i toho nejjemnějšího prachu z pevných podlah.
Praktickým doplňkem je i flexibilní a dlouhá
štěrbinová hubice pro snadný úklid hůře
dostupných míst ve výškách, za nábytkem
a podobně.
Všechny výrobky značky Bissell můžete
objednávat u společnosti Orbico, která
zajišťuje jejich distribuci na českém trhu.
Distributor: Orbico s.r.o., Vinohradská 1597/174,
Praha 3 130 00, Česká republika
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Rozpoutá Electrolux revoluci?
Na podzim nejede ani na jeden veletrh

DLOUHÉ ROKY PLATILO,
ŽE ÚČAST NA LOKÁLNÍCH
VELETRZÍCH S TECHNICKÝM
ZBOŽÍM JE POVAŽOVÁNA
TAKŘKA ZA POVINNOU.
„JEDOU VŠICHNI, JEDEME
TAKY.“ A PŘESTOŽE SE
MNOU V SOUKROMÝCH
ROZHOVORECH KDEKDO
HOVOŘIL UŽ PŘED NĚKOLIKA
LETY O TOM,
ŽE V NÁSLEDUJÍCÍ SEZONĚ
JEHO FIRMA NEPOJEDE
A UŠETŘENÉ PENÍZE
INVESTUJE JINAK, NAKONEC
K TOMU NEDOŠLO. PRVNÍ
NÁZNAK ZMĚNY PŘINESLA
AMICA, KTERÁ ALE
POUZE OMEZILA POČET
PARTICIPACÍ. KDO OPRAVDU
HLASITĚ BOUCHL DO STOLU,
JE AŽ SOUČASNÝ LÍDR TRHU.
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Je jedno, na jaký veletrh vyrazíte, není snad člověka v branži,
se kterým bych se neshodl na tom, že dnes už jde o akci, která
má primárně sociální, nikoliv byznysový rozměr. Sám se musím přiznat, že na veletrhy vlastně jezdím rád. Proč? Pro mou
práci jsou skvělou příležitostí, jak si se všemi popovídat, potřást rukou a v neposlední řadě posílit partnerství či navázat
partnerství nová. Vzhledem k tomu, že časopis rozesíláme vám
všem zcela zdarma, tak je celkem logické, že jeho vydávání
stojí na podpoře ze strany firem z oboru. Neméně důležitou
motivací pro návštěvu je to, že z těchto akcí pravidelně děláme fotoreportáže, a popravdě řečeno neznám v Česku médium,
které by se tak specifickým akcím, jako je veletrh některého
z velkoobchodů, věnovalo.
Chápu každopádně jednotlivé firmy a jejich zástupce,
že nejsou z tolika výstav nadšení. Vždyť během podzimu v rámci Česka a Slovenska někde staví, prezentují a balí expozice pomalu co dva týdny. Účast je tedy stojí obrovské množství času
a energie, nemluvě o finančních nákladech. Současně se musíme na veletrhy celkově podívat optikou doby, současné reality. A teď už nemluvme pouze o lokálních akcích, ale i takových, jako je třeba nedávná IFA. Letos jsem v Berlíně strávil
pět dní a jezdím na zdejší veletrh nějakých 11 let a faktem je,
že haly jsou v posledních dvou třech letech výrazně prázdnější.
Teď nemám na mysli, že by mizeli vystavovatelé, to také, ale
jejich místa si berou jiní, to je běžné. Mluvím o lidech, obyčejných lidech hladových po informacích. A těch v halách ubylo
navzdory tomu, že jsme nyní prožívali období hojnosti. Mimochodem IFA se po mnoho let vždy chlubila v závěrečné tiskové
zprávě rekordním číslem návštěvnosti. Loni a letos už tento údaj
v resumé z veletrhu chybí. Není snad potřeba rozvádět proč.
Tím určitě nechci říct, že nemá IFA smysl, ale bez ohledu na
to, co si myslím já, je faktem, že zájem o veletrhy obecně klesá.
Lidé z automobilového průmyslu by mohli vyprávět…
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Důvodů, proč veletržní haly vítají méně lidí a proč dokonce
spousta veletrhů skončila, je samozřejmě víc. Za zastřešující
považuji to, že ztratily svůj primární význam – před zrodem
online komunikace a internetu byly hlavní cestou k navazování obchodních vztahů a sekundárně k odhalování novinek
veřejnosti. Jenže k tomu dnes stačí větší tiskovka vysílaná přes
internet do celého světa. O nových iPhonech víme vše ve stejný moment jako lidé, kteří jsou na akci na druhé straně světa
osobně přítomni. Stačí tedy, aby na ni jeli jen ti, kdo v reálném
čase posílají informace do sítě. Ať už máte názor na veletrhy
jakýkoliv, asi se většina z nás shodne, že třeba o Světové výstavě z roku 1900 se mluví občas dodnes, zato po té poslední
v Miláně neštěkne ani pes…
Electrolux vyrostl a našel sílu nejet
Vraťme se teď zpět do Česka. Zdejší veletrhy, hlavně ty menší
a specifické, jako jsou ty velkoobchodů s technickým zbožím,
plnily dlouho důležitou roli. V druhé polovině devadesátých
let, v době, kdy i byznys s technickým zbožím dostával určitý řád a počáteční „kšeft“ nahradilo „podnikání“, byly právě
veletrhy symbolem serióznosti, pozvedaly úroveň trhu celkově. Jejich role se ale postupně změnila a mnohé z nich se
obsahově vyčerpaly. Pokud bych měl jmenovat jeden veletrh
s opravdu vysokou úrovní a velkou návštěvností, je to FAST
Day. Každý rok to dokazuje už jen tím, že se na něm pohybuje
největší množství čelných představitelů firem. Zbytek veletrhů spíš funguje ze setrvačnosti. Samozřejmě jsme ale všichni
zvědaví, jak dopadne letošní Datart Expo, jehož budoucnost,
dovolím si tvrdit, s ohledem na loňský ročník bytostně závisí
na tom, aby byla výstava letos úspěšná. Pro leckoho na trhu se
stalo brněnské fiasko pádným argumentem, proč prostě nad
veletrhy zlomit hůl. Bědovat ale nestačí. Účast na veletrzích
kriticky analyzuje kdekdo z branže celé roky. „Nejet“ si žádá
ještě jednu věc – dostatečnou tržní sílu. A té dosáhl na českém
trhu Electrolux, který v nedávné minulosti natolik vyrostl, že
si mohl dovolit vyhlásit bojkot veletrhů a investovat peníze do
vlastní pompézní akce, aniž by to mělo dopad na jeho byznys. Teď samozřejmě vyvstává otázka, zda půjde o anomálii,
již trh vezme jako důkaz určité arogance lídra, nebo naopak
o impuls, jenž zažehne plamínek revoluce.

Lubor Jarkovský
SellSell
• Květen
• Září 2019
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Objevte SÍLU ČISTOTY
TOP produkty. Tak by se dala stručně specifikovat produktová řada REAL FORCE od české
značky spotřebičů Concept. Zahrnuje vybrané modely, které jsou absolutní špičkou ve své
kategorii a vynikají extrémním výkonem a technickým zpracováním. Jednotlivé výrobky jsou
laděny do jednotného a moderního designu, kde dominantní zastoupení drží černá barva ve
spojení s červenými detaily. „V duchu nejvyšší kvality a jednotného designu chceme pokračovat
i nadále a rozšiřovat rodinu Real Force o nové spotřebiče, které přinesou chytrá řešení pro
každou moderní domácnost“, uvádí Jindřich Valenta, majitel společnosti.

CHYTRÝ ÚKLID

Robotické vysavače v řadě Real Force
zastupuje model VR3000, který si
poradí se suchým i mokrým úklidem
a žádný povrch pro něj není překážkou. Díky gyroskopické navigaci
s mapovací funkcí dosahuje až 98%
pokrytí uklizených podlah. Vyniká
výbornou orientací v prostoru, takže
nepřejíždí opakovaně stejná místa,
čímž zkracuje dobu uklízení. Nabízí
5 režimů úklidu a možnost odloženého
startu. Zvládne přejet překážku až
1,5 cm vysokou a s výškou pouhých
7,5 cm s přehledem vysaje i pod skříní
nebo postelí. Má funkci proti nárazu
i proti pádu ze schodů. Robota můžete ovládat přes aplikaci We Back,
která je dostupná zdarma pro iOS
i Android, a kdykoliv a odkudkoliv sledovat, kde se zrovna nachází. Přes domácího asistenta Alexu nebo Google
Home ho ovládnete i hlasem. Vysavač
je osazen výkonným BLDC motorem,

který se vyznačuje dlouhou životností,
vysokou spolehlivostí, nižší hlučností
a úspornějším provozem. Sám rozpozná, kdy je uklizeno a automaticky se
přepne do pohotovostního režimu,
čímž šetří svou Li-Ion baterii. Součástí
vybavení je i magnetický pásek, který
slouží jako virtuální zeď a využijete ho
pro plochy, které nechcete uklízet.

VŠESTRANNÝ A SILNÝ

středků, takže je vhodný i pro alergiky.
Poslední je model 3 v 1 VP4210, který
vysaje i vytře v jednom tahu. Všechny
spojuje kvalitní filtrace, Li-Ion baterie s dlouhou výdrží a odnímatelná
jednotka pro ruční vysávání. Motorizovaný turbokartáč s vlastním pohonem
z nich dělá doslova specialisty na koberce. Široké příslušenství a praktické
LED osvětlení jsou zárukou dokonale
čisté domácnosti.

V kategorii tyčových vysavačů nesou
označení Real Force hned tři zástupci. První z nich je tyčový aku vysavač
2 v 1 VP6010, který se díky BLDC
motoru může pochlubit srovnatelným výkonem jako klasický sáčkový
vysavač. Druhý je tyčový aku vysavač 3 v 1 VP4170 vybavený speciální
hubicí s UV zářením na čištění matrací
a čalouněného nábytku. Domácnost
zbaví všech alergenů, bakterií, roztočů
a dalších nebezpečných mikroorganismů bez použití chemických pro-

VR3000

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

VP4170

VP4210
VP6010

EXTRÉMNĚ ÚČINNÝ

BLDC motor

Zařazení do skupiny Real Force si v sekci podlahových vysavačů po právu vysloužily modely
VP8290 a VP5230. Oba nesou označení 4A
a jsou spojením extrémního výkonu a nízké
spotřeby. Perfektně si poradí s úklidem tvrdých
podlah i koberců a také v kategorii filtrace
získaly nejvyšší hodnocení. Bohaté příslušenství, které je součástí základní výbavy, a dosah
až 10 m z nich dělají dokonalé pomocníky
nejen do domácnosti. Extra dlouhá štěrbinová
hubice si perfektně poradí s interiérem auta.
Model VP8290 zastupuje klasické podlahové
vysavače a je vybaven sáčkem z moderní SMS
textilie, který má vysoké filtrační schopnosti,
je antibakteriální, nevadí mu zvýšená vlhkost
a šetří motor. Vysavač VP5230 pracuje na
principu cyklonového vysávání, při kterém se
díky odstředivé síle nečistoty a prach oddělí od
vzduchu a následně jsou odvedeny do sběrné
nádoby, ze které se po ukončení práce vysypou. Hlavní výhodou tohoto modelu je absence
sáčků a neměnný výkon během úklidu.

VP8290

VP5230

Li-Ion
baterie

Extra
výkonný
Tyčový
aku vysavač
VP6010

RYCHLÝ A EFEKTIVNÍ ÚKLID

TOP produktem mezi ručními vysavači je
VP4380, který je ideální pro rychlý a efektivní
úklid. Je osazen kvalitní Li-Ion baterií, takže
zvládne vysávat až 35 min. na jedno nabití.
Perfektně padne do ruky a díky širokému příslušenství včetně motorizovaného PET turbokartáče v okamžiku uklidí kuchyňskou linku,
kufr auta nebo chlupy po domácím mazlíčkovi.
Ruční vysavač je plně rozebíratelný a snadno
a rychle se čistí.

VP4380

Motorizovaný
turbokartáč

LED osvětlení

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

Přestože budou chystané nové štítky podle všeho
spravedlivější a nebudou ze způsobu měření těžit
výhradně sáčkové modely, čeká nás další zhruba rok a půl
bez oficiálního celoevropského systému pro porovnání
tradičních síťově napájených vysavačů. Energetické štítky
se velmi pravděpodobně vrátí až na jaře 2021, kdy přijdou
nové štítky pro celou řadu velkých domácích spotřebičů. Do
té doby budou spotřebitelé tápat a výrobci bojovat s tím, jak
jim své novinky prezentovat. Hlavně u dražších modelů je
při výběru vysavače na internetu těžké poznat, v čem je stroj
za 10 tisíc lepší než ten za 3 tisíce.

Nepoužívejte energetické štítky.
Doba hájení skončila a hrozí vám pokuta

Zrušení štítků u vysavačů
vyvolalo na trhu chaos.
Tyčové aku modely
jsou nadále hit

Tyčové akumulátorové vysavače:

Trh s vysavači zažil letos zkraje roku nemalý šok,
když došlo ze dne na den ke zrušení energetických
štítků, protože se Evropská komise neodvolala
proti soudnímu rozhodnutí. Britský Dyson tak
zvítězil v dlouhé právní bitvě. Trhu ale způsob
zrušení štítků moc neprospěl, protože zákazníci
aktuálně nemají k dispozici žádný parametr nebo
indikátor podle čeho vysavač vybírat.

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Jelikož byly štítky zrušeny opravdu „přes noc“, nastala právně
pikantní situace, kdy jeden den měli výrobci a prodejci
povinnost štítky uvádět a druhý den již měli výslovně
zakázáno s nimi pracovat. Na štítky se z hlediska práva
hledí od 19. ledna letošního roku jako na štítky falešné a za
to celkem logicky hrozí postih. Pochopitelně nebylo reálné,
aby štítky z obchodů, e-shopů, krabic, marketingových
materiálů či obalů během pár hodin zmizely, a tak platila dle
našich informací až do letošního července „doba hájení“, kdy
nehrozila za porušení pokuta. To už však nyní neplatí. Naše
redakce přitom při přípravě tohoto produktového přehledu
nadále na webových stránkách některých značek narazila
na údaje z energetických štítků včetně jednotlivých tříd.
Dozorové orgány by již mohly přistoupit k pokutám, protože
doba na korekci údajů na webu a v dalších informačních
materiálech byla velmi dlouhá.

Tyčové modely rostou

Výrobci a prodejci mohou být spokojeni alespoň
s pokračujícím růstem trhu tyčových aku vysavačů.
Na druhou stranu se v tomto segmentu zostřila konkurence,
přibylo značek, které je mají v nabídce, a letošní IFA
jednoznačně ukázala, že se na tomto trendu v dohledné době
nic nezmění. Akumulátorovými vysavači byly berlínské haly
doslova zavaleny.
Následující přehled obsahuje 3 typy vysavačů: tyčové
akumulátorové, robotické a klasické (sáčkové i bezsáčkové).

Beko
VRT 82821 BV
• Akumulátor Li-Ion 21,6 V
• Výdrž až 40 minut

• Bohaté příslušenství

• 80 dB(A)

V době probíhajícího veletrhu IFA dorazily do Česka první kusy této novinky od značky
Beko. Tyčový vysavač ve střední cenové kategorii má 2 stupně výkonu – v tom nižším vydrží vysávat až 40 minut. Používá bezkartáčový BLDC motor s výkonem 210 W a separace
nečistot probíhá cyklonovou technologií. Dodáván je s podlahovou hubicí s turbo kartáčem s LED přisvícením, mini turbo kartáčem, štěrbinovou hubicí, prachovým kartáčem
a flexi hadicí pro úklid v obtížně dosažitelných místech. Nechybí ani základ s integrovaným
nabíjením. Výstupní filtr je typu HEPA 10 a je omyvatelný. Nádoba na prach má objem
0,4 l. Dobíjení trvá 4 h.

Vysavače na českém trhu podle GfK

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

Poptávka po vysavačích narůstá. Za první polovinu letošního
roku se ve sledovaných odbytových cestách zvýšila meziročně
o 9 %. Každý druhý prodaný vysavač patřil z hlediska typu
ke klasickým podlahovým, nicméně právě tento segment meziročně ztratil v objemu i hodnotě v řádu jednotek procent.
Z celkových tržeb za vysavače odpovídal zhruba za 40 %, následován tyčovými vysavači se čtvrtinovým podílem a roboty
s 22 % na trhu.

Nejvyššího tempa růstu obratu dosáhly tyčové vysavače –
o necelých 50 %, které se v první půlce letoška prodávaly průměrně za 3 700 korun. O 30 % se zvýšily tržby za robotické
vysavače, u kterých na rozdíl od tyčových vysavačů klesla
výrazně průměrná prodejní cena. Také víceúčelové vysavače v obratu rostly dvouciferně, beze ztrát skončily těsně také
ruční vysavače. V souhrnu tak tržby za vysavače narostly za
první polovinu tohoto roku meziročně o 12 %.

Čistě
na jeden
dotyk

PUREQ9

For better living.
Designed in Sweden.

*v porovnání s Electrolux Ergorapido
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Bissell
ICON PET 25 V 2602D
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V
• Výdrž až 50 minut

• Kartáč s designem
proti navíjení vlasů

• 81 dB(A)

Na veletrhu IFA byla představena nová řada tyčových aku vysavačů značky Bosch. Vychází z výkonných modelů Serie 8, ale její zástupci jsou výrazně lehčí a snáze se s nimi manipuluje. Celková
hmotnost výrobku je 2,3 kg a ruční jednotky pouze 1,4 kg. Nadále platí, že Bosch dodává k vysavači
výměnné akumulátory, navíc kompatibilní se systémem Home & Garden, takže lze baterie použít
i v nářadí a dalších výrobcích ze „zelené“ řady Bosch. Firma i na IFA zdůrazňovala, že jsou tyto vysavače, stejně jako modely Serie 8 vyráběny přímo v Německu. Součástí příslušenství je kromě sekundární baterie a nabíječky ještě podlahová hubice s motorizovaným kartáčem, hubice na čištění matrací
a hubice typu 2 v 1. Nádoba na prach má objem 0,3 l.

Bosch
Unlimited
Series 6 BCS612W
AEG

Dostupnost: říjen 2019

• Akumulátor Li-Ion 18 V
• Výdrž až 30 minut

Dostupnost: říjen 2019

• Druhá baterie v balení

• Digitální motor

Na veletrhu IFA byla představena nová řada tyčových aku vysavačů značky Bosch. Vychází
z výkonných modelů Serie 8, ale její zástupci jsou výrazně lehčí a snáze se s nimi manipuluje.
Celková hmotnost výrobku je 2,3 kg a ruční jednotky pouze 1,4 kg. Nadále platí, že Bosch
dodává k vysavači výměnné akumulátory, navíc kompatibilní se systémem Home & Garden,
takže lze baterie použít i v nářadí a dalších výrobcích ze „zelené“ řady Bosch. Firma i na IFA
zdůrazňovala, že jsou tyto vysavače, stejně jako modely Serie 8 vyráběny přímo v Německu. Součástí příslušenství je kromě sekundární baterie a nabíječky ještě podlahová hubice
s motorizovaným kartáčem, hubice na čištění matrací a hubice typu 2 v 1. Nádoba na prach
má objem 0,3 l.

Concept
VP6000
• Akumulátor Li-Ion 21,6 V
• Výdrž až 30 minut

• Bohaté příslušenství

• 83 dB(A)

Na jaře zařadil do svého portfolia český Concept tento nadstandardně vybavený model
tyčového vysavače s Li-Ion baterií, bezkartáčovým motorem a 2 rychlostmi sání. Součástí
filtračního systému je nádoba na prach o objemu 0,5 l, cyklonová technologie a výstupní
filtr HEPA 13 (omyvatelný). Základní podlahová hubice s motorizovaným kartáčem má
LED osvětlení. Dále je dodáváno následující příslušenství: štěrbinová hubice s prachovým
kartáčkem, štěrbinová hubice pro úklid auta, kartáč na zvířecí srst, mini turbo kartáč, hubice na čalounění, redukce do těžko přístupných míst a držák na zeď spolu s adaptérem.
Dodávaná baterie je vyjímatelná a dobíjí se 4 hodiny.

Dostupnost: v prodeji
Dirt Devil
Blade 2 Max DD788-1
• Akumulátor Li-Ion 40 V
• Výdrž až 45 minut

• Optimalizovaný
proud vzduchu

• 76 dB(A)

Nejvýkonnější varianta vysavače Blade od americké značky Dirt Devil zvítězila v nedávném testu
tyčových aku vysavačů v časopisu dTest. Výrobek s bezkartáčovým motorem používá cyklonovou
technologii Helix, která udržuje stabilní sací výkon a vysokou účinnost separace nečistot bez ohledu
na polohu vysavače. Při vysávání koberců nebo čalounění můžete aktivovat funkci Boost pro dosažení maximální sací síly. Zde se sběrem nečistot výrazně pomáhá i motorizovaný turbokartáč s dvojitou spirálovou technologií. Separaci nečistot z proudu vzduchu pak zajišťuje třístupňová filtrace.
Doba nabíjení baterie je 3 h. Součástí příslušenství je štěrbinová hubice, prachová hubice a držák na
stěnu. Nádoba na prach má objem 0,6 l.

Dostupnost: v prodeji
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DOMO
DO225SV
AEG

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Akumulátor Li-Ion 18,5 V
• Výdrž až 20 minut

• 3stupňová filtrace

• 78 dB(A)

Začátkem září se objevil v nabídce značky DOMO tento tyčový vysavač, který staví na cyklonové separaci nečistot a konstrukci s ruční jednotkou a tyčí pro vysávání podlah, ve výškách i lokální úklid sedaček, v autě apod. Vyjímatelný akumulátor se dobíjí 4–5 hodin a dokáže pohánět vysavač 20 minut při plné zátěži. Stav baterie indikuje LED dioda. Spolu s hubicí
s rotačním kartáčem a osvětlením je v příslušenství ještě štěrbinová hubice, prachový kartáč
a držák na zeď. Nádoba na prach má objem 0,6 l.

Dyson
Cyclone V10 Absolute
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V
• Výdrž až 60 minut

• Vylepšený systém filtrace

• 87 dB(A)

Jelikož se společnost Dyson věnuje své vlajkové lodi, modelu V11, v samostatném článku, vybrali jsme do přehledu variantu V10, která sice o pozici top modelu už přišla, ale nadále se prodává
a patří do nejvyšší kvalitativní (a cenové) kategorie. U modelu V10 Dyson poprvé využil přímého
průchodu vzduchu vysavačem bez různých záhybů či kloubů, které mění směr vzduchu a samozřejmě snižují sací výkon. Dyson V10 Cyclone v sobě skrývá vylepšený digitální motor, účinný filtrační
systém včetně filtru HEPA. Vysavač dokáže na jedno nabití při nejnižším nastaveném výkonu vysávat
až 60 minut. K dispozici jsou ještě další 2 režimy včetně maximálního sání po dobu 5 minut (6 minut
bez motorizovaného kartáče). Dodáván je v této verzi s bohatým příslušenstvím: podlahovou hubicí
s rotačním kartáčem, podlahovou hubicí s měkkým válečkem na čištění pevných ploch, mini hubicí
s rotačním kartáčem, mini kartáčem na prach, kombinovanou kartáčovou hubicí a štěrbinovkou.

Dostupnost: v prodeji

Electrolux
Pure Q9 PQ91-ANIMA
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V
• Výdrž
•
A++ až 55 minut

• Hliníkové šasi

• 75 dB(A)

• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
•
Šířka
70
cm
•
Total
No
Frost
• 42 dB(A)
Značka, která vlastně moderně pojatý tyčový aku vysavač vytvořila, přichází
letos na podzim se zásadními
novinkami. Řada Pure Q9 se na trhu vymyká hned z několika důvodů. Za prvé jde asi o nejtišší tyčové vysavače v prodeji, dále pak vysavače, které nahradily aktuálně tolik nepopulární plasty hliníkem, a do třetice je
momentálně asi jedinou, která nekopíruje „dysonovský“ design a přichází s vlastním konstrukčním a funkčním řešením. Že chce Electrolux vystoupit z řady, dokládá také kožená rukojeť. Vylepšen byl pro novou řadu
i systém BrushRollClean, který nově funguje na stisk tlačítka na hubici bez nutnosti ještě vysavač pouštět.
K vyčištění kartáče od vlasů tedy stačí jedno sešlápnutí a vysavač se sám zapne, navinuté vlasy rozřeže a nasaje. V této nejvybavenější variantě obsahuje příslušenství mini motorizovanou hubici pro ruční jednotku,
jemnou prachovou hubici a štěrbinovou hubici s možností nasazení kartáčku.

Dostupnost: říjen 2019
Hoover
H-Free 800 HF822OF 011
•Akumulátor Li-Ion 22 V
• Výdrž až 35 minut

• Wi-fi

• Rotující filtr pro účinnější
separaci nečistot

Značka Hoover přivezla do Berlína jako nejžhavější novinku model H-Free 500, o kterém podrobně
sama píše ve svém článku na straně 66. Do přehledu proto zařazujeme aktuální top model tyčových aku
vysavačů Hoover, který ale také řadíme mezi nové produkty. Na trhu je zhruba od června. Vysavač používá takzvaný Hi-Spin Core+, což je neustále rotující filtr uvnitř nádoby na prach. V důsledku toho je
mnohem lépe udržován stálý sací výkon. Nádoba na prach má také nadstandardní objem 0,7 l. Poměrně
velkou specialitou je wi-fi konektivita. K čemu je? Můžete se například podívat na statistiku používání
výrobku včetně hodin strávených úklidem a plochu, kterou jste vysáli. Aplikace také pomůže s údržbou
filtrů. Pro vysávání jsou na výběr 3 stupně výkonu. K vysavači je dodávána spousta příslušenství, jako
například motorizovaná podlahová hubice s vyměnitelnými kartáči (tvrdý na koberce, měkký na parkety), štěrbinovka / prachový kartáč, hubice na čalounění/nábytek, mini turbo hubice na zvířecí srst,
hubice na strop s kloubem, hubice na radiátory a dlouhá ohebná hubice.
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Dostupnost: novinka již
v prodeji

FLEX ANIMAL

UKLIDÍ TAM,
KAM SE OSTATNÍ
NEDOSTANOU*

objevte více

www.rowenta.cz
* Díky technologii Flex a ultra tenké sací hubici, ve srovnání s pevnou trubicí

H-FREE 500
Kompaktní, výkonný, s Wi-Fi

50 dní
garance
vrácení
peněz

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ H-FREE 500
Značka Hoover představuje nový model tyčového vysavače H-FREE 500 – nejlehčí a nejkompaktnější vysavač v rámci své nabídky. Vysavač vyniká kompaktním tvarem a možností jednoduchého
složení na výšku pouhých 69 cm. Baterie vysavače vydrží v provozu až 40 minut na jedno nabití,
a to při stejném výkonu vysávání jako u kabelového vysavače. Integrované příslušenství zajistí
pohodlný úklid v celé domácnosti a Wi-Fi funkce perfektní údržbu a zábavu při vysávání.

LEHKÝ A KOMPAKTNÍ
Nový H-FREE 500 má tenké tělo a váhu pouhých 1,5 kg v ruční verzi, která odpovídá
váze 1,5litrové láhve vody. Úklid domácnosti je tak velmi snadný, manévrování
s vysavačem jde bez zbytečné námahy a jednou rukou se dostanete do každého roku
i u stropu. Perfektně vysajete těžko dostupná místa pod nábytkem nebo pohovkou
i s mezerou na výšku pouhých 8,5 cm. Kompaktnost nabízí nejen při vysávání,
ale i po něm. H-FREE 500 jednoduchým pohybem složíte na výšku 69 cm, takže se
vejde i do malé skříňky nebo pod schody. Samostatně stojí i ve složeném stavu,
není tedy potřeba mít podpěru nebo instalovat držák na zdi.

STEJNĚ VÝKONNÝ JAKO KABELOVÝ VYSAVAČ
S H-FREE 500 dosáhnete stejného výsledku vysávání jako s kabelovým vysavačem*
s výhodou volného pohybu bez kabelu. Kompaktní bezkartáčový motor H-Lab
poskytuje stálý sací výkon bez ztrát při vysávání jemného prachu, větších nečistot,
vlasů nebo zvířecích chlupů. Kombinace výkonu motoru, proudění vzduchu
a inovativní hubice zaručuje perfektní výsledek na všech typech povrchů
a v bezkabelovém provedení.
*Výkon byl stanoven na základě interních testů sběru prachu na tvrdých podlahách bez spár
a se spárami a na koberci, měřen dle normy EN 60312-1 a s dosažením limitů pro sběr prachu
dle Nařízení (EU) č. 666/2013.

Hoover. Clean the way you live
VÝDRŽ BATERIE AŽ 40 MINUT
Výkonná lithiová baterie 22 V vydrží až 40 minut na jedno nabití
v automatickém režimu při vysávání nad zemí bez motorizovaného
příslušenství, respektive 30 minut ve standardním režimu s hlavní
motorizovanou hubicí při vysávání všech typů podlah. Stav nabití baterie
můžete sledovat na LED ukazatelích nebo v mobilní aplikaci Hoover Wizard.
Baterie je vyjímatelná a lze ji nabíjet kdekoliv.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI VYSÁVÁNÍ
Vysavač H-FREE 500 je vybaven příslušenstvím, které usnadňuje úklid všech
možných prostorů a povrchů. Nástavce jsou umístěny prakticky na těle
vysavače, takže je máte vždy přímo po ruce a zároveň díky své ergonomii
nepřekáží. Měkký kartáč je určený pro šetrné vysávání tvrdých
choulostivých podlah včetně parket, motorizovaná hubice s tvrdým
kartáčem pro koberce a tvrdé podlahy jako lino nebo dlažba. Pro vysávání
nad zemí je určena ruční verze 2v1 s velkým prachovým a nábytkovým
kartáčem, integrovaná štěrbinová hubice a Mini Turbo hubice na zvířecí
srst. Dlouhé úzké prostory vysajete štěrbinovou hubicí integrovanou
na trubce. Vysavač můžete využít například i na vysávání auta.

WI-FI FUNKCE PRO PERFEKTNÍ ÚDRŽBU I ZÁBAVU
Vysavač H-FREE 500 je vybavený Wi-Fi s propojením na mobilní aplikaci
Hoover Wizard. V ní můžete sledovat výkon vysavače, aktivovat a ovládat
řadu uživatelských funkcí, včetně kontroly stavu nabití baterie, prohlížení
statistik o použití vysavače jako například kolik metrů čtverečních jste vysáli
a s jakým příslušenstvím nebo měření spálených kalorií během vysávání.
Praktické jsou také doporučení k údržbě a čištění vysavače nebo tipy
na používání příslušenství. H-FREE 500 je prostě vysavač, který ladí
s vaším životem.
Stáhněte si Hoover Wizard App

Na českém trhu je k dispozici model
HF522NPW 011 v barevném provedení černá
v kombinaci s limetkově žlutou.
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Philips
SpeedPro
Aqua FC6729/01
AEG

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Akumulátor Li-Ion 21,6 V
• Výdrž až 22 minut

• Vysavač kombinovaný
s mopem

• 80 dB(A)

Společnost Philips se poměrně strategicky rozhodla nemačkat na trhu klasických tyčových aku
vysavačů a v nabídce jich mnoho nemá. Zato vsadila na modely kombinované s mopem. Nutno
ale podotknout, že v tomto případě není výrobek určen pro mokré sání. Pouze disponuje nádržkou na vodu, kterou může postupně uvolnit do mopu na spodní straně. Na jedno naplnění
vytřete až 60 m². Jinak jde vlastně o standardní cyklonový bateriově napájený vysavač typu
2 v 1. Dodáván je dokonce s mini turbokartáčem určeným pro ruční vysávání potahů a sedaček. Nádoba na prach má objem 0,4 l. Doba nabíjení je 5 h.

Rowenta
Air Force Flex 560 RH9472WO
• Akumulátor Li-Ion 21,9 V
• Výdrž až 35 minut

• Ohebná trubka
pro vysání pod nábytkem

• 82 dB(A)

Skutečně originální řešení v oblasti tyčových aku vysavačů představila na jaře Rowenta. Její model Air
Force Flex 560 má totiž flexibilní tyč, takže se s ním dostanete až 5× pod nízkým nábytkem. Současně
novinka používá digitální bezkartáčový motor a dosahuje výrazně vyššího sacího výkonu. Na výběr
jsou 2 stupně sání. Vedle podlahové hubice s motorizovaným kartáčem a LED osvětlením a dobíjecí
základny dodává Rowenta ještě mini hubici s elektrickým kartáčem, štěrbinovou hubici a hubici na
čalounění. Zásobník na prach má objem 0,65 l. Výrobek můžete vidět v akci i v naší videoreportáži z veletrhu IFA – v digitální verzi magazínu si ji můžete rovnou pustit, v tištěné stačí naskenovat
QR kód. Stačí nalistovat stranu 18. Rowenta vysavač také prezentuje ve vlastním článku na straně 74.

Dostupnost: říjen 2019

Dostupnost: v prodeji

Samsung
VS6500 VS03R6523J1/GE
• Akumulátor Li-Ion 21,9 V
• Výdrž až 35 minut

• Ohebná trubka pro
vysání pod nábytkem

• 82 dB(A)

Korejský Samsung se dlouhodobě zaměřuje na tyčové aku vysavače. Letos přichází například s touto novinkou ve zlatém provedení. Velkou změnou je použití semišového rotačního kartáče, který brání zamotávání nečistot a ještě zvyšuje účinnost sběru jemného
prachu. Kartáč obsahuje příměs antistatického stříbra, aby v něm nečistoty nezůstávaly.
Samsung nadále vsází na čištění EZClean, u něhož stačí k vyprázdnění nádoby stlačit
páčku. Kartáč v hubici zase velmi snadno vyjmete stiskem jednoho tlačítka. Samsung
v prezentaci zdůrazňuje vysoký sací výkon, možnost vyjmutí ruční jednotky a příslušenství
v podobě dlouhé trubky a štěrbinové hubice s volitelným kartáčkem. Ty pomohou s úklidem konzol či pod stropem. Nádoba na prach má objem 0,25 l.

Severin
HV 7165
• Akumulátor Li-Ion 22,2 V
• Výdrž až 30 minut

• Digitální motor
s 10letou zárukou

• Rychlé nabíjení

Německý Severin má od loňska v portfoliu tyčový aku vysavač s moderním bezkartáčovým motorem, který dosahuje až 80 000 ot./min. Vysavač díky němu dosahuje vyššího výkonu a větší efektivity využití energie. Samozřejmou součástí balení je podlahová hubice s motorizovaným kartáčem
a LED osvětlením. Severin přidává ještě spínací kartáč s motorem s povrchem pro úklid zvířecích
chlupů i prachu. Dále pak nechybí klasická kombinovaná hubice (štěrbinová a kartáč na prach).
Snadno vyměnitelný akumulátor se velmi rychle dobíjí – maximálně 3 h. Bez použití motorizované
hubice vydrží na jedno nabití napájet vysavač 30 minut. Při jejím využití 15 minut. Výstupní filtr
je typu HEPA.
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Dostupnost: v prodeji

VYSAJE I VYTŘE ZA VÁS
NOVÝ ROBOTICKÝ VYSAVAČ SAMSUNG POWERBOT 2 V 1
Společnost Samsung, která stojí za technologickou revolucí v sacím výkonu robotických
vysavačů, přichází na český trh s novinkou.Vůbec poprvé představuje robot schopný vysávat
a vytírat, a to samozřejmě v jednom kroku. Úklid tak probíhá rychle a efektivně.
Robot s kódovým označením VR05R5050WK cílí především
na domácnosti, kde převládají pevné podlahy, což je ostatně
v interiérech trend už několik let. Údržba koberců mu ale
nečiní sebemenší problém. Jedná se vlastně o klasický robotický vysavač s přídavným mopem v zadní části a nádržkou na
vodu. Při úklidu tak tento model odstraňuje tradičním způsobem větší nečistoty, vlasy, zvířecí chlupy a prachy, které nabírá rotačním kartáčem a nasává. Nejjemnější špínu pak stírá
pomocí textilního mopu, jehož přítomnost robot detekuje,
a podle toho spustí funkci vytírání a nastaví množství vody.
Pomocí dvou rotačních bočních kartáčků hrne nečistoty
před sebe, aby zvýšil účinnost úklidu. Kartáčky samozřejmě
pomáhají i s čištěním podél stěn a v rozích.

Účinná filtrace a dlouhá výdrž baterie

O zachycení nečistot a prachu se stará komplexní filtrační
systém včetně výstupního filtru HEPA. Samsung i u tohoto
modelu vsadil na výkonný invertorový motor, který je natolik
úsporný, že při nejnižším stupni (Eco) vydrží pracovat
až neuvěřitelných 150 minut. U standardního sání je to
80 minut a u maximálního 60 minut. Vděčí za to nejen
motoru, ale také vysokokapacitní 3400mAh Li-Ion baterii.

Štíhlý profil a ovládání přes wi-fi

POWERbot je navržen tak, aby se dostal pod většinu běžného nábytku. Vysoký je pouze 85 mm, takže se vejde i pod
sedačky, stoličky a další vybavení domácnosti. Kontrolovat
a nastavovat ho můžete v aplikaci SmartThings, která sdružuje všechny výrobky Samsung využívající konektivitu. Dokonce
lze v aplikaci zjistit i rychlost vytírání či průtok vody.
Co se týče samotného úklidu, jsou na výběr v telefonu
4 režimy: Zig-Zag (křížem krážem), Auto mode, Edge Mode
(zaměření na rohy a obvod místnosti) a Spot Mode (lokální
úklid). Pochopitelně lze vybrat konkrétní časy a dny v týdnu,
kdy se má robot spustit, abyste mohli údržbu podlah zcela
pustit z hlavy. Zmiňovat dobíjecí základnu a automatický
návrat k ní po skončení práce či při nedostatku energie snad
už ani není potřeba.
Robotický vysavač a mop je dodáván se dvěma mopy, dvěma
extra bočními kartáčky a dvěma filtry HEPA.

www.samsung.cz

3 + 1 mušketýr Electrolux
Představujeme nejnovější bojovníky
za dokonalou čistotu a pořádek v domácnosti
Prach, vlasy, zvířecí chlupy, ale i roztoči a nezdravé látky v ovzduší, to vše nám v domácnosti
znepříjemňuje život, popřípadě dokonce dopadá na naše zdraví. Electrolux proto přichází hned
se třemi novinkami, které se špínou zatočí. Ať už samostatně, nebo v dokonalé souhře. A kdo dbá
na hygienicky čisté a dokonale vypadající prádlo, máme pro něj ještě zbrusu nový parní generátor
s vysokým výkonem.
Electrolux Pure Q9
Čistě na jeden dotyk
Jedním z výrobků, který jednoznačně mění zvyky a návyky ve společnosti, je tyčový akumulátorový vysavač.
Před více než deseti lety se na tento tehdy zcela nový
typ úklidové techniky zaměřila jako první společnost
Electrolux, která nadále intenzivně pracuje na vylepšování původního nápadu. Posledním výsledkem je vysavač,
u něhož byla použita konstrukce z lehkého a donekonečna recyklovatelného hliníku. Electrolux se zaměřil také na
hlučnost, kterou ve srovnání se starším ručním modelem
Ergorapido snížil o polovinu. Čím ale nepochybně modely řady Q9 zaujmou už při letmém seznámení, je čistý
a elegantní skandinávský design.
Jak už jste u tyčových aku vysavačů Electrolux zvyklí, podlahová hubice disponuje systémem
BrushRollCleanTM, díky němuž stačí jedno sešlápnutí
k vyčištění rotačního kartáče. Skryté výsuvné ostří rozřeže všechny vlasy a chlupy, aby je vysavač nasál. Funkce je

navíc automatická, takže není potřeba výrobek zapínat.
K vyčištění stačí opravdu jen sešlápnout určené místo
na hubici.
Do prodeje míří hned několik modelů. Všechny
spojuje lehkost, úžasná manévrovatelnost a dlouhá
výdrž baterie (dle modelu při nejnižším stupni vysávání). Základní typ Pure Q9 (PQ91-40GG) je dodáván
s malým kartáčem na prach, který se připojuje na ruční jednotku, a umožňuje tak čištění rozmanitých povrchů. Pomocí štěrbinové hubice se pak dostanete
i do velice úzkých prostorů pro opravdu důkladný úklid.
V provozu vydrží až 51 minut. Model Pure Q9
(PQ91-50MB) obsahuje navíc extra dlouhou teleskopickou hubici pro úklid výše položených míst. A konečně
Pure Q9 (PQ91-ANIMA) nabízí v balení motorizovanou
mini hubici a jemnou hubici pro efektivní čištění sedaček
a nábytku od zvířecích chlupů. Oba vyšší modely vydrží
na jedno nabití až 55 minut.

www.electrolux.cz

Electrolux Pure i9.2
Inovovaný robot pro ještě důkladnější úklid
Robotický vysavač dokáže výrazně pomoci s čistotou
v domácnosti a výrazně snížit potřebu manuálního důkladného vysávání. Novinka staví na předloňském modelu Pure i9 a stejně jako on monitoruje celý prostor
a vyhýbá se všem překážkám. Electrolux ale zapracoval
i na sacím výkonu, výdrži baterie, přidal vylepšenou nabíjecí stanici a inovoval také aplikaci pro dálkové nastavení
robotu.
Kombinací laserového a kamerového systému mapuje
Pure i9.2 místnost, snímá polohu nábytku a dalších předmětů. Nová verze aplikace s češtinou umožňuje vytvořit
harmonogram úklidu na celý týden, vytvářet zóny, kde
se má, popřípadě nemá vysávat. Vysavač tak může věnovat zvýšenou pozornost například prostoru pod jídelním
stolem a ten každý den vysát, zatímco zbylé místnosti
vysaje obden. Jak je to všechno možné? Vysavač si totiž
pamatuje rozvržení domácnosti až ve 3 interaktivních
mapách a přesně rozezná, kde se nachází. Osvědčený
trojúhelníkový design mu zaručuje, že bez obtíží uklidí
i v rozích a podél stěn. Nový typ akumulátoru mu umožňuje vysávat až 90 minut při použití středního (Eco) režimu. Výdrž baterie závisí pochopitelně také na typu povrchu. Když robotu dojde energie, vrátí se do nabíječky
a následně pokračuje v práci, ihned jakmile je dostatečně
nabitý, aby danou oblast douklidil.

Electrolux Pure A9
Čistý vzduch pro zdravý život
Zbavit domácnost prachu na podlahách, v kobercích či
sedačkách je samozřejmě klíčové, nicméně čištění dnes
vyžaduje také vzduch, hlavně ve městech nebo průmyslových oblastech, kde jsou koncentrace alergenů příliš
vysoké. Nová čistička vzduchu Pure A9 reaguje prostřednictvím technologie PureSense na každou změnu kvality
vzduchu a přizpůsobuje tomu svůj výkon. Reaguje i na
vaši přítomnost, takže když jste pryč, spustí čištění na
maximum. V noci vás naopak nebude rušit, protože minimální úroveň hlučnosti dosahuje hodnoty 16,5 dB(A), to
odpovídá mírnému šumu, který nebudete vůbec vnímat.
Novinku můžete kontrolovat a ovládat na dálku pomocí
mobilní aplikace.

Electrolux Renew 800 a Refine 700
Parní stanice s extra vysokým tlakem
a nové napařovací žehličky
Nově představený generátor je speciálně navržen pro
citlivou péči o jemné tkaniny. Při žehlení je možné zvolit
si jeden ze 4 programů: len, bavlna, vlna, outdoor. Když
parní stanice dosáhne správné teploty pro daný typ látky, rozsvítí se zabudované přední osvětlení. Žádný záhyb tak nikdy nepřehlédnete. Zdůraznit musíme hlavně
volbu „outdoor“, která vdechne vašemu outdoorovému
oblečení nový život. Program obnovuje voděodolnost
funkčních tkanin, abyste zůstali déle „v suchu“.
Technologie žehlení PrecisionCare™ využívá páru
rovnoměrně, čímž dokonale narovná i ta nejjemnější
vlákna. Model Refine 700 se také chlubí parním rázem
400 g a tlakem 6,6 baru. Žehlicí plocha ResiliumTM je vysoce odolná vůči poškrábání a zaručuje hladké žehlení
všemi směry.
Kromě generátoru uvádí Electrolux na trh ještě novou
řadu napařovacích žehliček Renew 800, která také disponuje 4 zmíněnými programy včetně volby outdoor.
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Concept
VR3000

Robotické vysavače:

• Li-Ion akumulátor
• Výdrž až 150 minut

• Výška 7,5 cm

• Funkce mopu

Concept uvedl na jaře nový model robotického vysavače typu 2 v 1 – výrobek tedy
vysává a obsahuje i mop, který lze volitelně využít. Nevadí mu ani vyšší koberce
s vlasem dlouhým až 1,5 cm. Robot používá gyroskopickou navigaci s mapovací funkcí, takže se dobře orientuje v prostoru a provádí úklid s vyšší efektivitou.
Na výběr má uživatel 5 režimů úklidu včetně volby Turbo pro maximální sání.
Z dalších specifikací zmiňme bezkartáčový motor. Pomocí aplikace WeBack lze
robot ovládat na dálku z mobilu a sledovat jeho pohyb. Ve světových jazycích pak
lze využít i hlasových pomocníků Amazon Alexa či Google Assistant. Robot lze
samozřejmě ovládat i na jeho těle nebo pomocí dálkového ovladače. Dodáván je
i s virtuální zdí, 2 náhradními bočními kartáčky i náhradním mopem. Zásobník na
prach má 0,6 l, nádržka na vodu 0,37 l. Robot je vysoký 7,5 cm.

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Electrolux
PUREi8 PI81-4SWN
• Li-Ion akumulátor
•
• Výdrž
A++ až 40 minut

• Zdolá prahy
vysoké
2,2 lcm
• 400 laž
/ 105

• Výška 8,5 cm

• Standardní kompresor
•
Šířka 70 cm
Totalvydání
No Frost
• 42 dB(A)
Společnost
Electrolux představuje v •
tomto
na straně 70 několik novinek
včetně
robotů PUREi9.2, které kusově už míří na trh. Zhruba za měsíc by měl ale dorazit ještě
tento model v cenově dostupnější kategorii. Určen je zejména pro menší byty. Novinka
se také orientuje v prostoru pomocí systému 3D Vision, využívajícího kombinaci laserů
a kamery. Robot lze připojit do domácí sítě, takže ho můžete ovládat a kontrolovat
na dálku ze smartphonu stejně jako vyšší modely. Electrolux zdůrazňuje trojúhelníkovitý tvar, který robotu zajišťuje vyšší účinnost úklidu podél stěn a v rozích. Robot
se také sám přizpůsobuje povrchům s cílem lépe využívat energii baterie při vysoké
efektivitě vysávání.

Dostupnost:
říjen/listopad 2019

iRobot
Roomba
i7+
AEG

Dostupnost: novinka
již v prodeji

• Li-Ion akumulátor
• Výška 9,2 cm
• Nabíjecí
a čisticí stanice
• Výdrž až 120 minut
Americký iRobot uvedl na trh svůj nový top model koncem jara. Novinka mění způsob,
jakým lze robot používat, díky nabíjecí a čisticí stanici Clean Base. Ta má kapacitu zhruba
30 plných sběrných nádob robotu, takže Roomba může skutečně automaticky uklízet bez
zásahu člověka až několik měsíců (v závislosti na množství posbíraných nečistot a frekvenci úklidu). Samotný robot používá navigaci iAdapt 3.0 s funkcí mapování prostoru. Pomocí aplikace v telefonu pak můžete Roombě určovat, které místnosti má uklízet. Robot nadále používá systém AeroForce se 2 gumovými kartáči. Zajímavá je i možnost komunikace
modelu i7+ s robotickým mopem Braava Jet m6. V praxi to znamená, že Roomba nejprve
vysaje a následně dá pokyn mopu, aby vytřel.
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Rowenta
Smart Force Extreme RR7145WH
• Li-Ion akumulátor
• Výdrž až 100 minut

• Výška 9,6 cm

• Nabíjecí
a čisticí stanice

Loni na podzim představila Rowenta, jako teprve druhá značka po korejském
Samsungu, roboty s cyklonovou technologií a mnohonásobně vyšší sací silou, než je
u standardních robotických vysavačů běžné. Na jaře ale ještě rozšířila svou nabídku
standardních modelů, které mají nižší profil a zajedou pod větší množství nábytku.
Konkrétně tento model nabízí 4 režimy úklidu (náhodný, u stěn, menší oblast a náhodný včetně úklidu v rozích). Samozřejmostí jsou senzory proti pádu ze schodů.
Robot nepostrádá funkci denního plánování, dobíjecí stanici či dálkové ovládání.

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Samsung
VR7200R VR20R7250WC
• Li-Ion akumulátor
•
• Výdrž
A++ až 90 minut

• Výška 9,7 cm

• Cyklonová technologie

• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
•
Šířka
70 cmtajemstvím, že robotické
• Total
No Frost
• 42
dB(A) mnoNení
žádným
vysavače
s cyklonovou technologií
poskytují
honásobně vyšší sací sílu než běžná konkurence. Jejich určitou nevýhodou ale byla větší
výška, která jim znemožňovala zajet pod rozličný nábytek v domácnosti. Samsung proto
přichází s novinkou, která je pouze 9,7 cm vysoká, ale současně má sací výkon 20 W. Boční
kartáčky nahradil Samsung systémem Edge Clean Master – výsuvnou lištou, pomocí které robot nahrne nečistoty od stěn a z rohů, aby je následně přejel a vysál. Zásadní novinkou
je také samočisticí funkce kartáče, kde jsou při jeho rotaci nitě a vlasy na 3 místech rozřezávány, takže je robot nasává do nádobky na nečistoty. Kartáč je také tvořen 1,5 milionu
jemných textilních vláken s antistatickými vlastnostmi a pomáhá sbírat z podlahy včetně
spár i ten nejjemnější prach. Vysavač můžete zapojit do domácí sítě a ovládat ho v aplikaci
SmartThings.

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Xiaomi
Roborock
S6 White
AEG

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• Li-Ion akumulátor
• Výška 9,65 cm
• Funkce mopu
• Výdrž až 150 minut
V průběhu jara na trhu přibyl další robotický vysavač kombinovaný s mopem. Model čínské
značky je dostupný nejen v prezentované bílé, ale i v černé barvě. Při nastavení minimálního
výkonu dokáže uklidit na jedno nabití až 250 m². Robot si dokáže mapovat prostor pomocí 14 senzorů včetně gyroskopu či akcelerometru. Pracuje také s vylepšeným algoritmem
SLAM, pomocí něhož se snaží předvídat, co ho následně čeká. Pomocí laserového dálkoměru si pak vytváří velmi přesný půdorysnou mapu prostoru, takže ho pak lze v aplikaci
posílat uklízet do konkrétních místností. Pohon robotu zajišťuje japonský motor NIDEC
– Xiaomi uvádí, že díky němu robot disponuje sacím tlakem až 2000 P. Jelikož ale není
v kategorii robotických vysavačů žádný jednotný systém měření výkonu, nelze údaj použít
k jejich porovnání. Kromě vysávání dokáže v jednom tahu robot také vytírat – zásobník na
vodu má kapacitu 100 ml.
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KONEČNĚ VYSAVAČ, PRO KTERÝ
ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY NEEXISTUJÍ.
Tyčové vysavače Air Force™ značky Rowenta od
svého uvedení na trh válcují obývací pokoje a dávají
bojovníkům za čistotu do rukou nekompromisní
výkon a maximálně jednoduché ovládání. Nyní
Rowenta povyšuje celou řadu o další revoluční
inovaci: nový bezdrátový vysavač Air Force™ Flex,
který i mračna prachu vyřídí snadno a s tryskovou
rychlostí.
V cukuletu zvládne každé nerovnosti, překážky a nástrahy.
Díky jedinečné ohebné trubici se bez námahy dostane
i do nejstísněnějších prostor a pronikne až 5× hlouběji*
pod nízký nábytek. Nečistoty a špína už nemají, kam se
ukrýt. Mise dokonalého úklidu je splněna.
Air Force Flex™ poskytuje svým pilotům opravdovou sací
sílu, pevnou stabilní konstrukci a vestavěné špičkové
technologie, které garantují výkon na maximum. Na
podlahách, kobercích i dalších površích. Stačí nastartovat.
Air Force™ Flex míří svým výkonem nebývale vysoko
a přitom se umí držet dokonale při zemi.

FLEX ANIMAL

* Díky technologii Flex a její velmi tenké sací hlavě, ve srovnání s tuhými trubicemi.

Pod postelí, za velkou pohovkou v obývacím pokoji,
pod starou kredencí po babičce… i ty nejvzdálenější
a dříve nepřístupné kouty vaší domácnosti se odteď
rozzáří nebeskou čistotou. Váš domov je vaše útočiště
- kde jinde byste si měli užívat nespoutanou svobodu
pohybu. Zapomeňte na odtahování nábytku, ohýbání
se a další zbytečnou námahu.
Nejmodernější technologie tohoto ručního vysavače
v sobě spojují pružnou trubici„Flex“, která vám umožňuje
dostat se i pod nízký nábytek až 5× hlouběji* bez nutnosti
zastavení, a nový digitální motor dosahující výjimečné
sací síly 100 Air Wattů.
Konečně můžete vysávat veškerý prach ve vaší domácnosti
bez omezení a s povznášející lehkostí!
Air Force™ Flex nenabízí jen další způsob vysávání
prachu. Je to revoluční způsob vysávání vůbec. Dopřejte
si pocit dokonalé volnosti: pocit, na který jen tak někdo
nedosáhne.

VZDUŠNÁ SÍLA. NA ZEMI NEPŘEKONATELNÁ.
Air Force™ Flex poskytuje prvotřídní sací výkon díky svému
novému digitálnímu motoru, který s přehledem zvládne 100
Air Wattů. To znamená 2× větší sílu**, s než u jeho předchůdců
a špičkové výsledky po celou dobu provozu. Je vybaven
efektivní Advanced Cyclonic Technologii, která odděluje
prachové částice od vzduchu a ukládá je v zásobníku bez toho,
aby docházelo k zanášení filtru a snižování výkonu vysavače.
Na rovných trasách i v otočkách či výkrutech, Air Force™ Flex
vám garantuje stálý výkon na ty nejvyšší obrátky.

VELKOLEPÝ DESIGN. PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ KOMFORT.

TRYSKOVOU RYCHLOSTÍ
I DO NEJZAPADLEJŠÍCH KOUTŮ.
Navržen tak, aby pokořil a sesbíral ještě více nečistot a prachu,
Air Force™ Flex zdolá každou překážku ve vašem domě.
Jedinečná patentovaná hubice*** s LED světly a integro-vaným
a s integrovanými kartáči vás bude doprovázet, kamkoli se
vydáte. Není místo, na které by si Air Force™ Flex netroufnul.

Air Force™ Flex je určený pro vaše každodenní úklidové mise.
Jeho odvážný a moderní design a komfrotní ergonomie vám
perfektně půjdou na ruku.
Hubice Flex ví, jak za sebou nenechat stopy. Lehce klouže po
podlaze a dělá tak úklid ještě příjemnějším.
Jako vyhlášený akustický expert Rowenta nabízí vysavač, který
je dvakrát tišší*****, s maximální hladinou hluku 82 dB(A), což
odpovídá hlasitosti běžné konverzace.

Dřevěné podlahy, dlaždice, koberce, místa pod nízkým nábytkem,
stoly, dokonce i lustry na stropě, všude se s Air Force™ Flex
dostanete, takže si můžete užít neohraničenou čistotu a bleskový
úklid celého domu na jeden zátah.
Jestli se u něčeho zastavit, tak u skvělého příslušenství. Jeho
součástí je i malý malý elektrický kartáč, ideální pro majitele
domácích mazlíčků. Pomůže vám zbavít se všech chlupů a srsti
po vašem čtyřnohém příteli.

NIKDY U KONCE S DECHEM.
S Air Force™ Flex si užijete bezkonkurenční dobu provozu. Až
35 minut autonomie**** díky výkonné 21,9V baterii s lithiumiontovou technologií. Ideální jak pro rychlý úklid během týdne,
tak i pro důkladné víkendové gruntování.

Air Force™ Flex je také vybaven jednoduchým tlačítkem
spouštění / uvolnění. Už nemusíte držet prst na spínači, takže
získáváte úplnou volnost pohybu. V kombinaci s technologií
hubice Flex se můžete těšit na ničím nerušený, hladký zážitek
z vysávání. Bez námahy a odsouvání nábytku.
Se systémem Clean & Click snadno vysypete nádobu na prach,
aniž byste si ušpinili ruce. Vysávání je odteď čistá práce.

Režim Boost nabízí 6 minut maximálního výkonu pro řešení
malých a velkých nehod v každodenním životě.
Mimořádně rychlé nabíjení: vysavač je připraven k použití
v jakémkoli momentu. Můžete se spolehnout, že bude prvním,
po čem při domácím úklidu sáhnete.
** V režimu Boost, ve srovnání s řadou Rowenta’Air Force 360
*** Ve Francii

**** Maximální autonomie, drženo v ruce, se standardním sacím výkonem
***** V režimu Boost

Sáčkové/bezsáčkové vysavače:
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Beko
VCC 34802 AB
• Sáčkový
• 800 W

• Akční rádius 7,5 m

• 80 dB(A)

Značka Beko postupně rozšiřuje svoji nabídku malých domácích spotřebičů,
a to včetně vysavačů. Začátkem září se v ní objevil tento cenově dostupný kompaktní
vysavač v decentním černém provedení s detaily v červené. Jedná se o model s mechanickou regulací výkonu na těle pomocí otočného voliče. Součástí balení je přepínatelná hubice, parketová hubice, štěrbinovka a plochá hubice na prach. Nechybí indikace
plnosti sáčku, který má objem 2,1 l. Beko doporučuje filtry Swirl Y101.

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Dostupnost: novinka již
v prodeji

Bissell
SmartClean Pet 2228N
• Bezsáčkový cyklonový
•
• 770
A++ W

• Akční rádius 12 m

• 80 dB(A)

• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
•
• Total na
No veletrhu
Frost IFA, dorazily jeho
• 42
dB(A)
V Šířka
době,70
kdycm
jsme si tento model prohlíželi
první
kusy na český trh. Novinka
spadající do vyššího cenového segmentu používá inovativní hubici s motorizovaným kartáčem, na který se
nenamotávají vlasy a chlupy. Jde o stejný systém jako u aku tyčového modelu Icon 25 V. Hubice má také
LED osvětlení a senzor detekce povrchu SmartClean. Pokud používáte vysavač v režimu Auto, upravuje se
sací síla právě dle vysávaného povrchu. Manuální nastavení výkonu je pochopitelně také možné. Aktuálně
zvolená síla sání je indikována na LED panelu. Nádoba na nečistoty pojme až 3 l nečistot. V příslušenství
najdete štěrbinovou hubici a prachový kartáč.

Bosch
GS-10 BGS1UPOWER
• Bezsáčkový cyklonový
• 750 W

• Akční rádius 8 m

• 79 dB(A)

V průběhu září zamířil na trh tento cyklonový model z dílny německé značky Bosch.
Používá motor HiSpin s aerodynamickými noži a kalibrovaným průtokem vzduchu pro
efektivnější sběr nečistot při minimální spotřebě energie. Výkon lze nastavovat pomocí
otočného voliče, a to elektronicky. Na výstupu prochází vzduch ještě přes filtr HEPA,
který je omyvatelný. Nádoba na prach se snadno vyjímá a vyprazdňuje. Součástí balení je
hubice s turbo kartáčem, parketová hubice a příslušenství 2 v 1 (štěrbinovka a hubice na
prach/matrace).

Concept
VP8290
AEG
• Sáčkový
• 700 W

Dostupnost: novinka již
v prodeji
76 • Sell • Září 2019

• Akční rádius 10 m

Dostupnost: novinka již
v prodeji

• 67 dB(A)

Na jaře dorazil do nabídky českého Conceptu tento klasický sáčkový vysavač s bohatým balíčkem příslušenství, který obsahuje přepínatelnou podlahovou hubici, novou hubici ECO, hubici
s turbo kartáčem, dále pak parketovou hubici a mini hubici s turbo kartáčem pro čištění potahů. Aby to nebylo málo, Concept přibaluje ještě štěrbinovou hubici, prachový kartáč a flexibilní
60cm štěrbinovou hubici primárně pro úklid auta. Concept také zmiňuje přítomnost výstupního filtru HEPA 13. Sáček má kapacitu 3 l.
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DOMO
DO7292S
• Bezsáčkový cyklonový
• 800 W

• Akční rádius 9 m

• 72 dB(A)

Další novinkou na trhu je cyklonový vysavač značky DOMO s inovovaným systémem
separace nečistot a výstupním filtrem typu HEPA 12. Nečistoty končí v nádobě o objemu 2 l, která se snadno vyjímá a vyprazdňuje. Výkon se reguluje na těle vysavače otočným voličem, případně přisáváním sekundárního vzduchu přímo na rukojeti. Součástí
balení je prachový kartáč, štěrbinová hubice a parketová hubice. Samozřejmě nechybí
ani základní přepínatelná podlahová hubice.

Dostupnost: novinka již
v prodeji
Dyson
Cinetic Big Ball Absolute 2
• Bezsáčkový cyklonový
•
• 700
A++ W

• 80 dB(A)

• Akční rádius 9,66 m

• 400 l / 105 l
• Standardní kompresor
•
Šířka 70 verze
cm vlajkové lodi vysavačů
• Total
No Frost
• 42svou
dB(A)
Inovovaná
značky
Dyson je unikátní jednak
bezúdržbovou
koncepcí Cinetic (není potřeba čistit žádné filtry) a konstrukcí, která zajišťuje, že se při překlopení vysavač vždy sám narovná. K vysavači dostanete prodlouženou sací hubici (až 125 cm),
podlahovou hubici s rotačním kartáčem s karbonovými vlákny, pneumatickou podlahovou hubici, flexibilní hubici na parkety, turbo kartáč, na který se nenavíjejí vlasy a chlupy, kombinovanou hubici pro vysávání štěrbin či schodů a hubici na čalounění.

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Electrolux
PURE D9 PD91-8SSM
• Sáčkový
• 460 W

• 69 dB(A)

• Akční rádius 12 m

Nejvyšší řada sáčkových vysavačů Electrolux se vyznačuje celkově prémiovým provedením
hubice, trubek i utěsnění. Velká kolečka s kuličkovými ložisky napomáhají plynulému pohybu. Spustit a vypnout vysavač lze přímo z rukojeti díky dálkovému ovladači, stejně jako
elektronicky regulovat výkon. Zmiňme ještě velmi nízkou hlučnost, vysokou efektivitu sání
při minimální spotřebě energie a možnost skladovat dodávané příslušenství typu 3 v 1 přímo v těle vysavače. Electrolux ještě prezentuje inovovaný systém výměny sáčků CleanLift,
který umožňuje sáček uzavřít a komfortně vyjmout. Vysavač se umístil v roce 2018 v testu
časopisu dTest na třetím místě.

ETA
Canto
AEG II 3492 90020
• Sáčkový
• 700 W

• 68 dB(A)

• Akční rádius 11 m

Během května zařadila do své bohaté nabídky vysavačů značka ETA tento model, který používá kromě samotného sáčku ještě předmotorový, HEPA a výstupní filtr. Sáčky pro tento
model jsou opatřeny antibakteriální vrstvou a mají objem 4 l. Regulace výkonu se provádí na
těle vysavače. ETA dodává k tomuto modelu vysoce nadprůměrné množství příslušenství.
Konkrétně to jsou: přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, hubice s turbo kartáčem,
hubice pro sběr zvířecích chlupů, polštářová hubice, štěrbinová hubice, kartáček, dlouhá flexibilní štěrbinová hubice a prachová hubice. Vysavač disponuje 2 parkovacími pozicemi – vertikální
i horizontální.

Dostupnost: novinka již
v prodeji
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Špičkové technologie Dyson na vrcholu
bezkabelových vysavačů
Začněte si každodenní úklid užívat. Bez starostí
Bezkabelové vysavače a jejich vývoj za poslední dobu urazily velký kus cesty.
Ty nejvýkonnější z nich už dávno neslouží pouze jako doplněk ke klasickému
vysavači, ale naopak jej dokážou zcela nahradit, ať už uklízíte byt, či rodinný dům.
Světová špička (nejen) v bezkabelových vysavačích, společnost Dyson, se od roku
2018 zaměřuje v oblasti úklidu výhradně na tuto kategorii. Níže představujeme
dva nejvýznamnější modely letošního podzimu.
Dyson V7 Motorhead Origin
Přestože se jedná o model nižší řady,
neplatí zde přímá úměrnost, co se
týče výkonu. Díky speciálně vyvinutým
nástavcům je vhodný na každý druh
povrchu, hravě si poradí s rozsypanými
křupkami, zvířecími chlupy na sedačce
i zašlapaným prachem hluboko
v kobercích. Za velmi příznivou pořizovací
cenu tak dostanete špičkový vysavač pro
úklid celého domova.
Snadná přeměna na ruční vysavač
Jednoduchý a rychlý úklid od podlahy
až po strop, ve všech zákoutích, doma
i v autě. Pro tyto případy stačí jediným
kliknutím vyměnit potřebný nástavec.
Během několika vteřin tak přeměníte svůj
vysavač na ruční pro vyčištění čalounění
v autě i v domácnosti, úklid na pracovní
desce v kuchyni či pro odstranění pavučin
z hůře dostupných míst.
Digitálně řízený motor Dyson V7
Motor umístěný v těle vysavače Dyson V7
se otáčí rychlostí 110 000 otáček/min.,
což je 5× více než motor formule 1.
Vylepšený motor se sacím výkonem
až 100 air wattů generuje o 75 % větší
účinnost rotačního hlavice než předchozí
model Dyson V6.
2 Tier Radial cyklony
Každá z 15 cyklon umístěných do
dvou řad generuje silné přetížení pro
dokonalou separaci prachu a nečistot do
odpadní nádoby. Takzvaný postmotorový
filtr je 1,5 m dlouhá ePTFE porézní
membrána vložená mezi vrstvy PE/
PET a 158× složená tak, aby se vešla do
malého prostoru. Je optimalizován pro
zajištění filtrace s minimální spotřebou
tlaku pro větší sací výkon. Díky tomu
dokáže zachytit mikroskopické částice
nečistot o velikosti 0,3 mikronu, což jsou

www.dyson.cz

téměř 100× menší částice, než je tloušťka
lidského vlasu.
Přepracovaná chemie baterie
Inženýři společnosti Dyson pracovali na
vývoji, aby zdokonalili i samotné baterie
(které si do všech modelů vyrábí Dyson
sám, nepřekupuje je od jiných výrobců).
Model Dyson V7 Motorhead Origin tak
pohání nová, vylepšená nikl-manganovokobaltová dobíjecí baterie, která mu
poskytuje až 30 minut sání bez poklesu
síly sání.

Jednoduchý, pohodlný
a vždy připravený
Nejen vysávání, ale i vyprazdňování
odpadní nádoby zabere pouze několik
vteřin. Červeným tlačítkem snadno
a hygienicky odstraníte nečistoty
přímo do odpadkového koše, aniž
byste se jich museli dotýkat. Pro další
úklid je pak vysavač vždy připraven
k okamžitému použití, a to díky
inteligentní nabíječce, kterou spolu
s úchytem upevníte kamkoli dle vlastní
potřeby.

Dyson V11 Absolute
Aktuálně nejvýkonnější bezkabelový
vysavač na trhu, Dyson V11 Absolute,
poskytuje dvakrát větší sací výkon než
kterýkoli jiný vysavač v této kategorii.
Za špičkovými vlastnostmi této vlajkové
lodi stojí již tradičně unikátní, digitálně
řízený motor Dyson V11, patentovaná
cyklonová technologie a nejnovější
7článkový Li-Ion akumulátor.
Průkopník mezi motory
Digitálně řízený motor Dyson V11
s až 125 000 otáčkami/min.
je nejvýkonnějším motorem Dyson,
který při zvýšené efektivnosti generuje
podstatně vyšší sací výkon než jeho
předchůdci. Keramická hřídel vytvrzená
při 1600 °C je 1,5× tvrdší než ocel
a přitom s takřka poloviční hustotou.
Motor Dyson V11 má nový trojitý
difuzor pro zefektivnění proudění
vzduchu a dosažení vysoké sací síly
s redukcí turbulencí a hluku.

podlahami. Pouze s jednou hubicí tak
zaručuje důkladné vysávání všech typů
podlah.
LCD displej pro přesné informace
Nově je u modelu Dyson V11 použit LCD
displej, který poskytuje přesné informace
v reálném čase. Okamžitě tak vidíte
aktuálně zvolený režim a zbývající dobu
chodu při jeho použití, čímž poskytuje
lepší kontrolu nad vysáváním. Zároveň
také upozorní na nutnost vyčištění
filtrů, aby byl zaručen optimální výkon,
a informuje o usazených nečistotách,
včetně postupů pro jejich odstranění.
Nová, zdokonalená a větší baterie
Nejvýkonnější Li-Iontový akumulátor
má zvětšené velkokapacitní nikl-kobalthliníkové katody, které umožňují

Inteligentní režimy úklidu
U modelu Dyson V11 Absolute je
možné vybírat mezi třemi výkonnými
módy vysávání navrženými pro široký
rozsah úklidu, takže máte ten pravý
výkon přizpůsobený každému povrchu.
Automatický mód (Auto) snímá
vysávaný povrchu a polohu těla vysavače,
čímž dokáže inteligentně a okamžitě
přizpůsobit sací výkon pro důkladný úklid.
Se středním režimem (Eko) dosáhnete
až 60 minut neklesajícího výkonu při úklidu
na tvrdých podlahách, jako je dlažba nebo
parkety. Při aktivaci zvýšeného režimu
(Boost) pak dokážete odstranit i zaschlé
skvrny či odolné zašlapané nečistoty.
Hubice High-Torque
Nově vyvinutá hubice zaručí špičkový
úklid tvrdých podlah i koberců. Dosud
nejvýkonnější hubice vysavačů Dyson
kombinuje tuhé nylonové štětiny, které
pronikají hluboko do koberce a odstraňují
usazené nečistoty spolu s měkkými
antistatickými karbonovými vlákny, která
odstraňují i nejjemnější prach.
Snímá a přizpůsobuje
Senzory umístěné v hlavici High Torque
a systém dynamického snímání DLS
(Dynamic Load Sensig) snímají vysávaný
povrch a 360× za vteřinu tak detekují
odpor, jakým působí rotační kartáč.
Automaticky tak mění otáčky motoru
při přechodech mezi koberci a tvrdými

vytvářet o 20 % větší výkon pro vysávání
než předchůdce Dyson Cyclone V10.
Zabudované monitorování systému
a snímače nadmořské výšky měří
čtyřikrát za vteřinu kapacitu akumulátoru
a umožňují tak úplnou optimalizaci výkonu.
Na co dalšího se z laboratoří
Dyson můžete těšit?
Na tuzemský trh přichází další novinka

nabitá technologiemi pro zcela nový
způsob úpravy vlasů. Dyson Airwrap.
S hladkými nástavci pro vytvoření
divokých kudrlin či jemných vln
a s kartáčovými nástavci pro vyhlazení
a objem vlasů. Styler Dyson Airwrap
používá efekt Coanda pro styling
vlasů bez zatížení extrémní teplotou.
Nepřekonatelná inovace, na kterou svět
krásných vlasů čekal.
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Hoover
Telios Extra TX60PET 011
• Sáčkový
• 450 W

• 62 dB(A)

• Akční rádius 10 m

Sáčkový model značky Hoover vydává při vysávání hluk na velmi nízké úrovni 62 dB(A). K filtraci nečistot používá sáček typu EPA o objemu 3,5 l a výstupní filtr EPA 12. Na těle vysavače se nachází LED displej a ovládací
panel pro nastavení výkonu. Teleskopické trubky a ergonomická rukojeť jsou samozřejmostí. Základní přepínatelnou hubici doplňuje v příslušenství ještě parketová hubice, mini turbo hubice, štěrbinová hubice, prachový kartáč
a hubice na nábytek. Kromě posledních tří hubic mají všechny zajištěné připojení.

Dostupnost: v prodeji

Rohnson
R-1220
• Bezsáčkový cyklonový
• 800 W

Dostupnost: říjen 2019

• 79 dB(A)

• Akční rádius 8 m

Novinka v nabídce značky Rohnson používá cyklonovou technologii a 4stupňovou filtraci
včetně filtru HEPA. Většina nečistot končí v nádobě na prach, která má objem 2,5 l. Rohnson vyzdvihuje v popisu motor s nízkou spotřebou energie a vysokou účinnost zejména
při vysávání pevných podlah. Vysavač má samozřejmě otočný regulátor výkonu na svrchní
straně spolu s tlačítky pro zapnutí/vypnutí a navíjení kabelu. Dodáván je s přepínatelnou
podlahovou hubicí, kartáčovým nástavcem, štěrbinovou hubicí typu 2 v 1, hubicí na čalounění a držákem příslušenství.

Rowenta
Silence Force Cyclonic RO7691EA
• Bezsáčkový cyklonový
• 67 dB(A)
• Akční rádius 11 m
• 550 W
Tento vysavač značky Rowenta se řadí mezi nejtišší bezsáčkové cyklonové modely na trhu. I přesto poskytuje vysoký výkon a účinný sběr nečistot jak na pevných podlahách, tak kobercích. A to bez výměny hubic.
Nová univerzální přepínatelná hubice Power Air dosahuje skvělých výsledků na všech typech podlah. Přesto
Rowenta přibaluje i parketovou hubici, hubici s rotačním kartáčem, mini hubici s rotačním kartáčem a kloubovou hubici pro úklid svrchních stran konzol či skříní. Zajímavě řešené je příslušenství pro lokální úklid –
hubice s kartáčkem je přímo součástí rukojeti a k jejímu použití stačí odpojit hlavní trubku. Vysavač se také
snadno přenáší díky rukojeti Ergo Comfort. Nádoba na prach má objem 2,5 l.

Sencor
SVC
AEG1040SL

• Bezsáčkový cyklonový
• 700 W

Dostupnost: v prodeji

• 78 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

• Akční rádius 8 m

Tento vysavač Sencor vsází na cyklonový systém 5. generace, který ještě účinněji separuje nečistoty z proudu vzduchu. Výstupní omyvatelný filtr HEPA 11 není proto potřeba čistit tak často. Celkem filtrační
systém obsahuje 5 úrovní. Vysavač kompaktních rozměrů s velkými kolečky je vhodný především pro
údržbu pevných podlah a kromě přepínatelné hubice je k němu dodávána hubice na čalounění, štěrbinovka
a kartáčová hubice. Naplnění nádoby o objemu 1,3 l vysavač indikuje.

Severin
MY 7116
• Bezsáčkový cyklonový
• 75 dB(A)
• Akční rádius 9 m
• 750 W
Multicyklonový vysavač Severin používá standardní monocyklonu k separaci většiny nečistot a následně menší multicyklonový systém pro odstředění jemnějšího prachu. Vzduch prochází i přes filtr
HEPA 14, který zachycuje nejjemnější nečistoty včetně roztočů. K vysavači je dodávána přepínatelná podlahová hubice, XXL hubice na čalounění, parketová hubice a hubice typu 2 v 1 (štěrbinová
a prachová). Vysavač má na těle ovladač výkonu s indikací povrchů, pro které je dané nastavení nejvhodnější.
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Dostupnost: v prodeji

Úklid s puncem německé kvality aneb
pestrá nabídka vysavačů Severin
Ať už jde o plánovaný a důkladný úklid, rozsypaný cukr v kuchyni, vylitý
džus, či pravidelnou údržbu hlavních ploch domácnosti, Severin má
řešení. Jeho portfolio obsahuje vše od klasických sáčkových, bezsáčkových
cyklonových až po tyčové aku nebo robotické vysavače.
Prodejní hit Severin BC 7058
Tento klasický sáčkový vysavač z řady „Pet“ ve slušivém
modrém kabátu se zaměřuje na domácnosti s domácími
mazlíčky. Spolu se standardní podlahovou hubicí je k němu
dodávána ještě hubice s rotačním turbokartáčem pro
hloubkové čištění koberců a matrací. Kromě toho můžete
využít ještě speciální hubici se systémem Claw-Collect
pro čištění čalounění, z něhož účinně odstraňuje zvířecí
chlupy. Dále je součástí balení parketová hubice a klasická
dvoudílná sada (prachová a štěrbinová hubice). Vysavač
navíc používá výstupní filtr HPEA14 s aktivním uhlím, takže
nezachycuje pouze roztoče a mikroskopické částečky
prachu, ale také pachy. Celkem prochází vzduch přes
7stupňový filtrační systém. Zmiňme ještě nízkou hlučnost
72 dB(A).
„Bezsáček“ s prémiovou výbavou
Severin MY 7119
Pokud zákazník preferuje bezsáčkové řešení, můžete
mu určitě doporučit tento multicyklonový model, který
používá dvoufázovou cyklonovou technologii. První
cyklonový stupeň separuje standardní nečistoty a prach.
Následován je ale množstvím menších cyklon, které
odstředí z proudu vzduchu i ty nejmenší částečky prachu.
Multicyklona tak garantuje konstantní sací sílu a účinnou
filtraci i v situaci, kdy už je nádoba na prach plná.
Opět jde v tomto případě o plně vybavený model
s přepínatelnou podlahovou hubicí, parketovou hubicí,
hubicí na čalounění a standardní prachovou a štěrbinovou
hubicí. A i u tohoto modelu prochází vzduch přes filtr
HEPA14 eliminující pachy.
Automatická údržba čistoty
s robotem Severin RB 7028
Jako vhodný doplněk, který pomůže snížit potřebu
manuálního úklidu, doporučujeme tento robotický vysavač
schopný uklidit až 100 m² na jedno nabití. Výdrž Li-Ion
baterie je totiž nadstandardních 90 minut. Severin dále
zdůrazňuje prakticky bezúdržbový provoz, pokud jde
o čištění bočních kartáčků nebo hlavního rotačního
kartáče. Ani je není potřeba měnit. Vysavač dostal do
vínku chytrou navigační technologii, takže se mnohem
lépe orientuje v prostoru a činí tak o zhruba 40 % účinněji
než tradiční „náhodné“ systémy. Dodáván je s dálkovým
ovladačem, virtuální zdí a nabíječkou.
Novinka mezi tyčovými modely
Severin HV 7160
Čerstvě na trhu se objevily nové modely tyčových aku vysavačů značky Severin. Konkrétně tento se
chlubí velkým elektrickým turbokartáčem a třídílnou sadou (čalounění, nábytek, štěrbinová hubice).
Novinka zaujme snadno vyměnitelnou Li-Ion baterií a výdrží až 30 minut na jedno nabití. Už od
loňska má pak Severin v nabídce model vysavače s digitálním motorem, na který poskytuje záruku
10 let. Hledejte ho pod označením HV 7165.
V případě zájmu o další informace a objednávky kontaktujte společnost BVZ Commerce.

www.bvz.cz

V příštím čísle SELL:
Za pár týdnů dorazí do vašich mailboxů
a na vaše stoly říjnové vydání, ve kterém
podrobně rozebereme trh kávovarů.
Budeme se věnovat také zásadní
personální změně, k níž dochází ve
společnosti De’Longhi. Andrea Natale
bude řídit čínské zastoupení téže
firmy. A zástupci značky JURA nám
zase prozradí víc o připravovaném
stěhování na novou adresu a chystaném
showroomu.

Kávový titán na obzoru

JURA GIGA 6
otřese trhem
již v roce 2020

www.jura.com

Novinka

Rychlejší a silnější.*
Pro jídlo, které milují.
S novým 1000W motorem a technologií ACTIVEBlade,
pro snazší umixovaní všech druhů surovin.

Braun MultiQuick 7
MQ 7087

* V porovnání s (předchozím) modelem MQ700.

