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 praní
AXI.

Wash the way you live

Hoover AXI je nová generace praček. Umí se
přizpůsobit různým životním stylům a nabízí
řešení ušitá na míru každé potřebě.
Díky umělé inteligenci Hoover AXI rozumí
potřebám svého majitele a stává se jeho součástí.
AXI je vybavena nejvyspělejšími a nejlepšími
technologiemi, proto aby zaručila vynikající
výkon a výsledky praní ruku v ruce
s jemným, jedinečným a moderním designem
podtrhnutým chromovanými prvky.
Věrte, že AXI se postará o vaše prádlo
s opravdovou péčí.

Prozkoumejte

nová řešení
AXI je první pračka, která se přizpůsobí
vašim potřebám. Je vybavena nejmodernější
technologií - umělou inteligencí.
Díky tomu dokáže rozumět vašemu hlasu
a vašim zvykům a nabízí vám řešení
ušitá na míru.

Porozumění
Odteď můžete ovládat svoji pračku pouze vaším hlasem. Hoover Talks je hlasová funkce, která vám umožňuje si vybrat a spustit program
na dálku, dostávat zprávy o pracím cyklu a být informován, jakmile je praní dokončeno. Navíc se můžete zeptat na doporučení pracího
programu s ohledem na konkrétní typ tkaniny a druhu zašpinění.
HOOVER TALKS

Doporučení
Díky schopnosti předvídat AXI rozumí vašim denním zvyklostem a nabízí automatická doporučení pro dosažení nejlepších výsledků praní.
AXI si také uloží seznam vašich oblíbených programů nebo nejčastěji používaných cyklů, díky čemuž k nim získáte rychlý přístup. Mějte
obvyklá nastavení vaší pračky stále po ruce.
PRANÍ S PRŮVODCEM

Předvídání
AXI vám může navrhnout nejlepší chvíli pro praní sledováním předpovědí počasí v reálném čase na základě geolokace.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Díky sezónní připomínce nabízí AXI užitečné tipy pro správu šatníku pro dané roční období.
SEZÓNNÍ PŘIPOMÍNKA

Přizpůsobení
S AXI budete mít prací cykly přizpůsobené vašemu životnímu stylu jednoduše nastavením počátku nebo konce praní.
PŘIZPŮSOBENÍ ČASU PRANÍ
AXI garantuje nejlepší výsledky praní. Dokáže přizpůsobit trvání cyklu na základě velikosti náplně pračky a zašpinění oblečení.
MNOŽSTEVNÍ AUTOMATIKA
Díky vyspělému ovládacímu panelu budete vždy informováni o aktuální stavu praní a zbývajícím čase do konce programu.
VYSPĚLÝ OVLÁDACÍ PANEL
AXI je vybavena dodatečnou prémiovou funkcí zákaznického servisu, která udržuje firmu Hoover neustále informovanou o stavu vašeho
zařízení. Obdržíte přizpůsobenou podporu pro jakékoli technické dotazy, které můžete mít.
AKTIVNÍ SERVIS

Wi-Fi funkce

ušité na míru
AXI je plně připojena, můžete ji ovládat přes
aplikaci a spravovat praní i vzdáleně.
▪ AXI je přizpůsobená pro připojení k hlasovému
asistentu Alexa a je kompatibilní s Google Assistant

▪ Rychlé přihlášení pomocí Bluetooth
▪ Ovládejte své praní vzdáleně pomocí aplikace
▪ Programy praní 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 praní,
protože se naučí přizpůsobit se vašemu osobnímu
životnímu stylu.
AXI vás osvobodí od všech povinností, takže si můžete
svůj čas spravovat jak chcete.

AVIVÁŽ

PRACÍ
PROSTŘEDEK

Vynikající výsledky praní
Už není třeba prát prádlo odděleně. Perte
všechny druhy tkanin a barev dohromady a vaše
prádlo bude i tak vypadat stejně dobře jako
nové a to vše s nejlepším výkonem praní třídy A.
Technologie Active Care vytváří dokonalou směs
vody a pracího prostředku, která
se dostává přímo dovnitř bubnu a zde proniká do
vláken, čímž zvyšuje výkon pracího prostředku
a zaručuje vynikající výsledky.
TOTAL CARE

Automatické dávkování
Zapomeňte na dávkování pracího prostředku a aviváže na 21 dní. AXI se o to postará díky exkluzivnímu systému Care Dose.
Toto inteligentní zařízení s vlastním dávkováním uvolňuje dokonalé množství pracího a změkčovacího prostředku na miligram
přesně v závislosti na tvrdosti vody a druhu nastaveného cyklu. Až 21 cyklů vynikajících výsledků praní, s nejlepší účinností
a nejnižším dopadem na životní prostředí.
Už žádná nemilá překvapení, kdy pozdě zjistíte, že vám došel prací prostředek. Díky inteligentním čidlům uvnitř pračky vás
LED alarm upozorní, jakmile se bude blížit vyčerpání pracího prostředku, abyste ho mohli znovu včas doplnit.
CARE DOSE

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

Chromované detaily dělají z AXI designový
objekt. Nejlepší výkon a vysoká kvalita
materiálů jsou zaručeny.
TÓNOVANÉ SKLO A CHROMOVANÁ DVÍŘKA
Rychlý výběr různých programů díky novému
dotykovému ovládacímu panelu.

Inovativní multi-číselný displej, který zmizí, jakmile se
vypne, takže pračka působí čistým a nerušivým dojmem.

NOVÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAMÁTOR

NOVÝ HLADKÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

Extra

výhody

Tichý invertorový motor poskytuje dlouhotrvající
a spolehlivý výkon a pomáhá vám snížit
hluk a vibrace během praní.
TECHNOLOGIE TICHÉHO INVERTOROVÉHO MOTORU
Síla páry, která pomáhá zkrátit dobu žehlení nebo
znovu oživí vaše oděvy, aniž byste je museli vyprat.
AKTIVNÍ PÁRA

Čtyři rychlé cykly (14 - 29 - 44 - 59 min) vytvořené pro vaši osobní potřebu.
Perte jakýkoliv kus oblečení s dobrým výsledkem ve velmi krátkém čase.
Mezi krátkými programy je také technologie All in One,
což je nejúčinnější způsob, jak vyprat plnou náplň různých
barev a tkanin za pouhých 59 minut.
RYCHLÉ PRANÍ / TECHNOLOGIE ALL IN ONE

Jedinečnost: Exkluzivní extra velká kapacita
Kapacita AXI je jedinečná na trhu. Můžete prát až 13 kg prádla ve standardním rozměru 66 cm.
Perte oblečení celé své rodiny bez nároků na větší prostor při umístění.
KAPACITA 13 KG

Přehled modelů AXI

PRAČKY
Model

PRAČKY SE SUŠIČKOU

AWMPD413LH8R/1-S

AWMPD410LHO8/1-S

AWMPD 49LH7/1-S

31008474

31008471

31008467

8016361960190

8016361960169

8016361960039

13

10

9

A+++-40%

A+++ -50%

A+++ -40%

1400

1400

1400

A

A

A

50/78

51/78

51/77

Typ motoru

Invertor - tichý chod

Invertor - tichý chod

Invertor - tichý chod

Konektivita

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Technologie

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

KÓD VÝROBKU
EAN kód
Kapacita (kg)
Energetická třída
Maximální otáčky odstředění (ot/min)
Třída účinnosti odstřeďování
Hlučnost praní/odstřeďování (dB(A))

Počet programů

Programy

Odložený start
Pára
LCD displej
Rozměry v x š x h (mm)
Barva
Panty dvířek

Model

AWDPD4138LHR/1

AWDPD 4138LH/1-S

AWDPD 496LH/1-S

31008477

31008476

31008475

8016361960220

8016361960213

8016361960206

13/8

13/8

9/6

A

A

A

1400

1400

1400

A

A

A

52/80/56

52/80/56

51/78/55

Typ motoru

Invertor - tichý chod

Invertor - tichý chod

Invertor - tichý chod

Wifi + Bluetooth

Konektivita

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

Technologie

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

Umělá inteligence, Care Dose, Total Care

13 základních + Wifi programy

13 základních + Wifi programy

13 základních + Wifi programy

15 základních + Wifi programy

15 základních + Wifi programy

15 základních + Wifi programy

Eco 20°C, Jemné, Máchání,
Odčerpání + Odstřeďování, All In One 59 min,
Rychlý 14, 30, 44 min, Syntetika a barevné,
Vlna, Bílé, Bavlna, Total Care,
Wifi programy

Eco 20°C, Jemné, Máchání,
Odčerpání + Odstřeďování, All In One 59 min,
Rychlý 14, 30, 44 min, Syntetika a barevné,
Vlna, Bílé, Bavlna, Total Care,
Wifi programy

Eco 20°C, Jemné, Máchání,
Odčerpání + Odstřeďování, All In One 59 min,
Rychlý 14, 30, 44 min, Syntetika a barevné,
Vlna, Bílé, Bavlna, Total Care,
Wifi programy

Total Care, Bavlna, Bílé, Vlna, Syntetika a
barevné, All In One 59 min, Rychlý 14, 30,
44 min, Odčerpání + Odstřeďování, Jemné,
Parní program, Sušení vysoká teplota, Sušení
nízká teplota, Sušení vlna, Wifi programy

Total Care, Bavlna, Bílé, Vlna, Syntetika a
barevné, All In One 59 min, Rychlý 14, 30,
44 min, Odčerpání + Odstřeďování, Jemné,
Parní program, Sušení vysoká teplota, Sušení
nízká teplota, Sušení vlna, Wifi programy

Total Care, Bavlna, Bílé, Vlna, Syntetika a
barevné, All In One 59 min, Rychlý 14, 30,
44 min, Odčerpání + Odstřeďování, Jemné,
Parní program, Sušení vysoká teplota, Sušení
nízká teplota, Sušení vlna, Wifi programy

po 30 min až 24 hod

po 30 min až 24 hod

po 30 min až 24 hod

po 30 min až 24 hod

po 30 min až 24 hod

po 30 min až 24 hod

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Český

Český

Český

Český

Český

Český

850 x 595 x 665

850 x 595 x 540

850 x 595 x 520

850 x 595 x 665

850 x 595 x 665

850 x 595 x 540

Antracitová s kouřovými dvířky
a chromovaným proužkem

Bílá s bílými dvířky
a chromovaným proužkem

Bílá s kouřovými dvířky
a chromovaným proužkem

Antracitová s kouřovými dvířky
a chromovaným proužkem

Bílá s kouřovými dvířky
a chromovaným proužkem

Bílá s kouřovými dvířky
a chromovaným proužkem

Vpravo

Vpravo

Vpravo

Vpravo

Vpravo

Vpravo

KÓD VÝROBKU
EAN kód
Kapacita praní/sušení (kg)
Energetická třída
Maximální otáčky odstředění (ot/min)
Třída účinnosti odstřeďování
Hlučnost praní/odstřeďování/sušení (dB(A))

Počet programů

Programy

Odložený start
Pára
LCD displej
Rozměry v x š x h (mm)
Barva
Panty dvířek

