Dlouhotrvající výkon,
vysoká účinnost

Autorizované servisní středisko: BMK Servis
Objednání oprav on-line: https://candy-hoover.bmkservis.cz/

nebo telefonicky
841 111 125

Hoover servis: Spolehněte se na nás

SERVISNÍ A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM HOOVER
Dotazy, poradenství, návody,
komerční informace:
+420 257 530 418

Objednání
oprav on-line

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

Užijte si kompletní péči
Hoover představuje H-WASH 500, extrémně
spolehlivou pračku, která zaručuje vynikající
výsledky při péči o vlákna, díky novému výkonnému
motoru ECO-POWER INVERTER MOTOR.
Objevte také její jedinečné funkce prostřednictvím
aplikace hOn.

Výkon

Výkonnější, spolehlivější, starostlivější
ECO-POWER INVERTER MOTOR
Objevte novou řadu praček Hoover H-WASH 500, vybavenou motorem nové generace BPM Eco-Power Inverter,
nejodolnějším a nejvýkonnější motorem s řemenem na trhu.

Bezkartáčový motor
Bezkartáčový motor H-WASH 500, který pracuje pouze s permanentními magnety, je 4krát odolnější.
Snižuje vibrace a tření, prodlužuje životnost stroje a zaručuje vynikající výsledky po delší dobu.
KG Mode Plus
Nové pračky H-WASH 500 jsou díky svému motoru citlivější: přizpůsobují praní aktuálnímu množství
náplně, zajišťují nejlepší výsledky a o 60% vyšší účinnost.
Active Balance
ECO-POWER INVERTER MOTOR dokáže během odstřeďování lépe rozložit prádlo uvnitř bubnu,
což zaručuje lepší výsledky sušení a zároveň tišší chod.

Zdravý životní styl

Kompletní péče a maximální účinnost
Care Dose*
Systém automatického dávkování vypočítává
a zajišťuje správné dávkování pracího
prostředku a aviváže až na 21 cyklů,
což zaručuje úsporu a maximální účinnost.

Kompletní sada 9 cyklů pro péči o prádlo
All in one (59 min na 40°C)
Rychlé praní, vysoká úroveň péče.
Rychlá péče 14-30-44’ (14 min, 30 min nebo 44 min na 30°C)
Rychlé efektivní praní bez plýtvání energií, vodou a pracím prostředkem.
Antialergenní péče (79 min na 60°C)
Hloubkové čištění, dezinfekce a antialergenní péče.
Péče při osvěžení (39 min na 30°C)
Jemné osvěžení s dotykem páry.
Jemná péče (59 min na 20°C)
Kompletní šetrná péče pro vaše jemné oděvy a vlnu.
Fitness péče (29 min na 40°C)
Praní sportovního oblečení a ochrana syntetických vláken.

* Dostupné pouze u některých modelů.

Pečující cykly Auto Care
Samostatně si přizpůsobují množství pracího prostředku, vodu a délku
cyklu podle typu tkanin a množství náplně.

Důvěra
Power Care System
Technologie, která vytváří perfektní směs vody a detergentu a rozvádí ji
přímo uvnitř bubnu, takže snadněji proniká do vláken a zajišťuje
o 20% lepší výsledky praní.
Jedinečné připojení
Vylepšete své zážitky z praní pomocí nové aplikace hOn.
• Zkontrolujte stav pračky na dálku
• Získejte údaje o spotřebě v reálném čase během pracích cyklů
• Získejte údaje o údržbě a tipy
• Získejte návrhy dokonalého nastavení pracího prostředku pro vaši náplň

Skenování štítku
Naskenujte štítky vašeho oblečení a vytvořte si virtuální šatník.
Aplikace navrhne nejlepší program pro péči o vaše oděvy:
1. vyfoťte si svůj oděv
2. naskenujte štítek přišitý uvnitř oděvu
3. nyní můžete štítek ustřihnout, takže vás nebude při nošení nepříjemně škrábat
4. aplikace hOn shromažďuje a ukládá všechny pokyny k praní vašeho oblečení a na základě toho navrhuje správný cyklus.

Stáhněte si novou aplikaci hOn
a umocněte výkon praní.

