Svobodný v pohybu a stejně výkonný jako kabelový vysavač*

H-Free
H-Free je multifunkční vysavač od Hoover se systémem samostatné
cyklónové jednotky, který perfektně splňuje nároky na každodenní úklid.
Objevte kouzlo nové hubice HLab Flat&Drive, která usnadňuje vysávání
v úzkých prostorách a na různých typech povrchů. Užijte si svobodu
bezdrátového vysávání, perfektního pro rychlé uklízení a s dostatečně
dlouhou dobou výdrže baterie pro úklid v celém domě. H-Free je také
neuvěřitelně lehký, takže můžete vysávat bez zbytečné námahy i nad
zemí a ve výše položených místech ve vašem domě.
Nezáleží na tom, jaký je váš životní styl, H-Free se přizpůsobí vám i vašim
požadavkům na úklid.

Snadné manévrování

90°

180°

Úklid domu je nyní snadnější s vysavačem H-Free,
který je vybavený inovativní hubicí HLab Flat&Drive
s největším rozsahem pro manévrování od Hoover.
Pouhým otočením nebo sklopením se dostanete i do
jinak velmi obtížně dostupných míst.
Unikátní hubice HLab Flat&Drive kombinuje
90°zploštění a 180°otáčení. Tento rozsah pohybu
umožňuje jezdit kolem překážek, kopírovat úzká
místa bez velké námahy a vysávat jednoduše
i pod nízkým nábytkem.
H-Free nabízí pohodlné vysávání s poskytnutím
dokonalé kontroly nad pohybem.

Vynikající výsledky
vysávání

S H-Free můžete nyní dosáhnout stejného
výsledku vysávání jako s kabelovým
vysavačem* s výhodou volného pohybu
bez kabelu.
Kombinace výkonu motoru, proudění
vzduchu, inovativní hubice
a bezdrátového provedení zaručuje
perfektní výsledky vysávání na všech
typech povrchů a svobodu pohybu.
Konečně můžete vysávat všechna
místa ve vašem domě rychle
a prakticky, ať už to jsou drobečky
od pečiva, nečistoty na podlaze,
vlasy nebo zvířecí chlupy.

*Výkon byl stanoven na základě interních testů zaměřených na vysání prachu na tvrdém povrchu, tvrdém povrchu
se štěrbinovou hubicí a na koberci, měřeno dle normy EN 60312-1 s dosažením limitů Nařízení (EU) č. 666/2013

Lehký pohyb

H-Free je výkonný, ale lehký a umožňuje
vám pohybovat se svobodně v různých
částech vašeho domu bez zbytečné
námahy.
Vysavač H-Free můžete kombinovat
se širokou škálou příslušenství
navrženého speciálně pro každodenní
použití v domě. Vysávat tak můžete
od choulostivého nábytku, přes
sedačky, až po vysoké stropy a úzké
rohy a zákoutí.
H-Free je univerzální a lehký:
perfektní řešení pro úklid v domě.

Kompletní péče
o všechny typy podlah

HLab Flat&Drive hubice
Nový motorizovaný kartáč, vyvinutý značkou Hoover,
který zajistí nejlepší výsledky na všech podlahách.
Tato inovovaná hubice je vybavena dvěma snadno
zaměnitelnými válečky*, každý zkonstruovaný pro
speciální typ povrchu.

Vše co potřebujete
pro vysávání nad zemí

Měkký kartáč pro hloubkové čištění* je nejlepší řešení
pro tvrdé a choulostivé podlahy. Tento díl má speciální
vlákna, která jsou k podlaze šetrná během celého
vysávání.

Pro efektivní výsledky na tvrdé podlaze a kobercích
použijte kobercový rotační kartáč. Tento rotační
kartáč pomáhá sbírat nečistoty z podlah jako jsou
dlaždice a díky kombinaci krátkých a dlouhých vláken
zaručuje také hloubkové čištění koberců.

Hubice HLab Flat&Drive má přední led osvětlení,
které zlepšuje viditelnost v tmavých rozích nebo pod
nábytkem.
* pouze u některých modelů

2v1 štěrbinová hubice a prachový kartáč
Ideální pro vysávání prachu z knih, úzkých míst a rohů.

2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek
Pro vysávání prachu z nábytku, textilií a měkkých povrchů.

Žádný prostor
nezůstane nevysátý
Multifunkční příslušenství 3v1
s kloubem pro vysávání nad zemí
Pro dosažení do nejvyšších bodů v domě. Může být
kombinováno s různými nástavci pro vysávání
a odstraňování prachu na různých typech povrchů.

Rotační kartáč Mini Turbo Pet
Motorizovaný rotační kartáč pro intenzivní a hloubkové
čištění měkkého nábytku jako jsou sedačky a polštáře.
Ideální pro majitele zvířecích mazlíčků.

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice
Její 60 cm délka usnadňuje vysávání v úzkých a těžce
dostupných místech.

Svoboda bez kabelu

Ultra účinný
Zažijte svobodu pohybu díky vysoce účinné
18V lithiové baterii. Technologicky vyspělá
baterie zaručuje nejlepší výsledky vysávání
s výhodou neomezeného pracovního rádia.

UP TO

25 MIN

AUTONOMY

Skvělá výdrž
S dobou provozu až 25 minut zvládnete vysát celý dům
bez nepříjemného přerušení kvůli vybití baterie.

Nabíjení kdekoliv
H-Free vysavač můžete nabíjet kdekoliv chcete. Díky
vyjímatelné baterii není třeba omezovat se na umístění
vysavače blízko elektrické zásuvky během nabíjení. Baterii stačí
vyjmout a nabíjet můžete kdekoliv.

Snadné používání

Stav baterie pod kontrolou
Stav nabití zkontrolujete jednoduše díky led kontrolce
na baterii, takže vás nepřekvapí neočekávané vybití.

Nepřetržité vysávání
Není třeba držet celou dobu tlačítko zapnuto - vypnuto, stačí
nastavení výkonu přepnout do nepřetržitého režimu a můžete
jednoduše vysávat i delší dobu.

Parkovací pozice
Konstrukce vysavače umožňuje přístroji samostatně
stát, což vám poskytne maximum svobody pohybu
během vysávání.

Jednoduchá údržba

Systém snadného vysypávání
Rychlý a hygienický způsob vyprázdnění
nádoby jedním dotykem bez kontaktu
s prachem.

Snadné čištění rotačního kartáče
Jednoduše otevřete záklopku a vyjměte kartáč
kdykoliv je potřeba. Tento způsob snadného
přístupu také umožňuje rychlou výměnu
kartáče na koberce za kartáč na parkety
a choulostivé podlahy.

Kontrolka stavu kartáče
Led světlo na hubici upozorňuje, kdy je třeba
kartáč vyčistit.

H-Free – Home XL
Příslušenství
• Hubice Hlab Flat&Drive vybavená kartáčem
pro choulostivé podlahy a kartáčem na koberec
• 2v1 štěrbinová hubice a prachový kartáč
• 2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek
• Rotační kartáč Mini Turbo Pet
• Příslušenství 3v1 s kloubem pro vysávání nad zemí
• Dlouhá ohebná štěrbinová hubice

H-Free – Pets
Příslušenství
• Hubice Hlab Flat&Drive
• 2v1 štěrbinová hubice a prachový kartáč
• 2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek
• Rotační kartáč Mini Turbo Pet

H-Free – Home
Příslušenství
• Hubice Hlab Flat&Drive
• 2v1 štěrbinová hubice a prachový kartáč
• 2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek

Modelová řada
Model
Ean kód
Barva
Napětí (V)
Typ baterie
Doba provozu baterie (min)
Vyjímatelná ruční verze
Separační systém
Regulace výkonu
Nepřetržitý provoz
Vyjímatelná baterie
Ukazatel stavu nabití
Objem nádoby na prach (l)
Systém snadného vysypávání
Všechny typy povrchů
Motorizovaný kartáč
Měkký kartáč na choulostivé tvrdé podlahy
Kartáč na koberce
2v1 štěrbinová hubice a prachový kartáč
2v1 velký prachový kartáč a hubice na nábytek
Rotační kartáč Mini Turbo Pet
Multifunkční příslušenství 3v1 s kloubem pro vysávání
nad zemí
Dlouhá ohebná štěrbinová hubice
Úchytka na zeď
Uskladnění
Rozměr výrobku (mm)
Čistá váha výrobku (kg)

H-Free Home XL
HF18RXL 011

H-Free Pets
HF18DPT 011

H-Free Home
HF18GH 011

8016361966819
černá / červená (metalická)
18
Lithium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 způsoby
•
•
•
0,7
•
•
•
•
•
•
•
•

8016361966802
černá / Modrá
18
Lithium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 způsoby
•
•
•
0,7
•
•
•

8016361966796
černá / Šedá
18
Lithium
Až 25
•
Jednocyklónový
2 způsoby
•
•
•
0,7
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
Držák na stěnu
252*233*1135
2,2

•
Držák na stěnu
252*233*1135
2,2

•
•
•
Držák na stěnu
252*233*1135
2,2

*Výkon byl stanoven na základě interních testů zaměřených na vysání prachu na tvrdém povrchu, tvrdém povrchu se štěrbinovou hubicí a na koberci, měřeno dle normy EN 60312-1 s dosažením limitů Nařízení (EU) č. 666/2013

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

SERVIS
Autorizované servisní středisko Candy-Hoover:
BMK Servis
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky 841 111 125
Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návody a příslušenství tel. +420 257 530 418

