Autorizované servisní středisko Hoover: BMK Servis.
Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků, nejmodernější vybavení,
elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Dodání originálních náhradních dílů zaručuje efektivitu a top kvalitu servisních služeb.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky tel. 841 111 125.

Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návody a příslušenství tel. +420 257 530 418

Servis Hoover: Spolehněte se na nás.

SERVISNÍ STŘEDISKO CANDY-HOOVER

841 111 125

www.hoover.cz

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

Nová generace sušení
AXI.
Dry the way you live

Hoover AXI je sušička nové generace.
Je schopna porozumět různým životním stylům
a poskytuje jednoduchá řešení přizpůsobená každé
potřebě. Díky umělé inteligenci se Hoover AXI učí
ze zvyků svých majitelů a stává se jejich součástí.
Je schopná přizpůsobit cykly sušení tak, aby
vyhovovaly vašim osobním potřebám.
AXI sušičce můžete důvěřovat, protože jakmile pozná
vaše zvyky, poskytne vám vždy nejvhodnější řešení
s nejlepšími výsledky.
AXI ví, co je nejlepší pro vaše oděvy a pro vás. Stará
se o vás s ohledem na váš životní styl a poskytuje
tak vždy péči ušitou na míru.
AXI je k dispozici kdekoliv jste. Je plně připojena
k Wi-Fi, takže ji můžete ovládat a spravovat všechny
funkce prostřednictvím aplikace Wizard nebo pomocí
hlasové služby Amazon Alexa či Google Assistant.

Prozkoumejte

nová řešení
AXI je první sušička, která se přizpůsobí
vašim potřebám díky špičkové technologii umělé inteligenci.
Díky ní je schopná porozumět vašemu hlasu,
učit se z vašich zvyků a poskytnout řešení
ušitá na míru.

Předvídání

Doporučení

Udržujte vynikající výkon v průběhu času. Speciální cyklus otestuje
“životní funkce” sušičky a nabídne praktické rady pro udržení spotřebiče
v nejlepší kondici.

AXI se učí z vašich každodenních zvyklostí a nabízí automatická doporučení pro
dosažení nejlepších výsledků sušení. Také si uloží seznam vašich oblíbených programů
nebo nejčastěji používaných cyklů, díky čemuž k nim získáte rychlý přístup.
Mějte obvyklá nastavení vaší sušičky stále po ruce.

KONTROLNÍ CYKLUS

SUŠENÍ S PRŮVODCEM
Prostřednictvím aplikace získáte vysvětlení jednotlivých funkcí a speciálních
cyklů. Získejte dodatečné rady a tipy pro vynikající výsledky sušení.
Můžete požádat o doporučení na míru konkrétní tkaniny, kterou budete sušit.
Naučte se, jak ušetřit peníze, energii nebo jak méně žehlit.
RYCHLÉ RADY

Přizpůsobení
Porozumění
Od teď můžete svoji sušičku ovládat pouze hlasem.
Technologie Hoover Talks je hlasová funkce, která
vám umožňuje vybrat a spustit program na dálku,
dostávat zprávy o průběhu sušícího cyklu a být
informován jakmile je sušení dokončeno, to vše
jednoduše pouze prostřednictvím chytrého telefonu.
HOOVER TALKS

AXI je vybavena dodatečnou prémiovou funkcí zákaznického servisu, která
udržuje firmu Hoover informovanou o stavu vašeho zařízení. Obdržíte
přizpůsobenou podporu pro jakékoli technické dotazy, které můžete mít.

S AXI budete mít prací cykly přizpůsobené vašemu životnímu stylu jednoduše
nastavením počátku nebo konce praní.
PŘIZPŮSOBENÍ ČASU PRANÍ

AKTIVNÍ SERVIS

Díky vyspělému ovládacímu panelu budete vždy informováni o aktuální stavu
sušení a zbývajícím čase do konce programu.
VYSPĚLÝ OVLÁDACÍ PANEL

Se sušičkou AXI budete mít sušící programy synchronizované s vaší AXI pračkou.
Sušička AXI zná jednotlivé druhy prádla a dokáže doporučit nejvhodnější
nastavení sušícího cyklu.
CHYTRÁ SYNCHRONIZACE - CLEVER SYNC

Objevte širokou nabídku speciálních sušících cyklů vytvořených, aby pečovaly
o všechny druhy tkanin, včetně těch nejjemnějších.
CHYTRÉ CYKLY

Wi-Fi funkce

ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat
přes aplikaci a spravovat sušení i vzdáleně.

▪ AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému
asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant

▪ Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
▪ Ovládejte své sušení vzdáleně pomocí aplikace
▪ Programy sušení a možnosti na míru
▪ Sledování spotřeb energie a používání

Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard
nyní a objevte její nekonečné
inovativní funkce.

Péče ušitá na míru
AXI je vytvořená na základě technologie učení se ze zvyků svého uživatele.
Můžete na ni delegovat automatickou správu sušení,protože se naučí
přizpůsobit se vašemu osobnímu životnímu stylu.
AXI vás osvobodí od všech povinností, takže si můžete svůj čas spravovat
jak chcete.

Vynikající výsledky sušení
Sušte všechny druhy tkanin a barev a vaše prádlo
bude stále vypadat jako nové.
Systém Total Care pohlídá, aby nedošlo
k přesušení a namáhání vašeho oblíbeného prádla.
Je schopný rozpoznat kdy jsou jemné tkaniny
vysušené a svého uživatele na to včas upozorní.
Jakmile jsou choulostivé tkaniny vyjmuty
z bubnu, sušení těžších a odolnějších kusů může
pokračovat do doby, než budou úplně suché.
TOTAL CARE

Jedinečnost: Exkluzivní extra velká
kapacita
Buben AXI sušičky je největší na trhu, dokáže
pojmout objem až 125 litrů. Nové speciálně
konstruované lopatky pomáhají jemně nadzvedávat
prádlo, čímž umožňují, aby vzduch pronikl hluboko
do vláken a prádlo tak bylo vysušeno šetrně
a rovnoměrně s maximální péčí. Kapacita sušičky
AXI je jedinečná na trhu, najednou můžete vysušit
až 11 kg prádla. Sušte prádlo celé vaší rodiny ve
standardních rozměrech sušičky.
EXTRA VELKÝ BUBEN

Už žádný hluk*
Nový tichý buben řeší problém nepříjemného
hluku, které obvykle vzniká během sušení.
Buben je pokrytý inovativním materiálem, který
tišší jakýkoliv typ vibrace a hluku. Sušičku tak
můžete použít v jakoukoliv dobu, nebude rušit
ani noční klid.
TICHÝ BUBEN

* Dostupné na sušičkách s tepelným čerpadlem třídy A++ a A+++
(kromě hybridních sušiček)

Styl
Nově navržené detaily dělají AXI
ještě špičkovější a sofistikovanější,
než je jakákoli jiná sušička.

Patentovaný systém od Hoover, který sbírá vodu do
nádoby umístěné ve dveřích a umožňuje tak její
znovupoužití, např. na žehlení. Díky jedinečnému
designu nádoby máte neustále okamžitý přehled
o množství vody.
Inovativní, kompaktní tvar usnadňuje vyprazdňování
a znovupoužití vody bez rizika vylití.
AQUAVISION

Rychlý výběr různých programů díky
novému ovládacímu knoflíku.
PROGRAMÁTOR

Chromované detaily dělají z AXI
designový objekt.
Nejlepší výkon a vysoká kvalita
materiálů jsou zaručeny.
TÓNOVANÉ SKLO
A CHROMOVANÁ DVÍŘKA

