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Editorial

Lubor Jarkovský 
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL

Vážení čtenáři,
po roce se opět vracíme v tematickém speciálu 
o domácích spotřebičích na trh s prací a žehlicí 
technikou. Samozřejmě za posledních dvanáct 
měsíců nedošlo k žádné zázračné technologické 
revoluci, ani mohutným krachům nebo jiným 
zásadním událostem. Trh s pračkami je dlouho-
době stabilní, zatímco sušičky a pračkosušičky 
zejména v posledních dvou letech vykazují velké 
nárůsty prodejů. U praček už výrobcům opět 
nestačí energetické třídy, a tak znovu vídáme 
označení ve formátu „A+++ – 60 %“ (aktuální 
rekord). Znamená jediné, pračka spotřebuje ještě 
o 60 % méně energie, než vyžaduje oficiálně sta-
novená energetická třída A+++. Zní to až neuvě-
řitelně, ale člověk si musí uvědomit, že spotřeba 
pračky v třídě A+++ je už sama o sobě tak nízká, 
že oněch 60 % za rok provozu činí pár desítek 
kilowatthodin. Finanční úspora na úrovni 300 Kč 
je pěkná, nicméně musíte ještě spočítat, zda se 
vám skutečně vrátí, protože pořizovací cena 
těch nejúspornějších praček je logicky výrazně 
nad průměrem trhu. Pokud vám nejde o peníze 
a hledíte pouze na ekologický rozměr, pak je 
taková pračka stejně jako nejvyspělejší sušička 
s tepelným čerpadlem, popřípadě pračkosušička 
s tepelným čerpadlem pro vás ideální volbou.

Příjemné čtení přeje 
Lubor Jarkovský

Moderní pračky a sušičky hýří 
inteligentními funkcemi
Prací technika prošla během 
posledních deseti let velkou 
technologickou revolucí. Změnil se 
snad každý základní aspekt pračky, ale 
i sušičky. Navýšila se jejich kapacita, 
přibyly chytré senzory a mikročipy, 
snížila se teplota vody až na dříve 
nemyslitelných 20 °C, bílé a barevné 
lze prát dohromady bez obav 
z obarvení, nastoupily elektronicky 
řízené invertorové motory, popřípadě 
motory s přímým pohonem bubnu 
bez tradičního řemene. U sušiček pak 
došlo k přelomové změně příchodem 
technologie tepelného čerpadla, která 
srazila jejich spotřebu až o desítky 
procent.

Pračky
Rostoucí kapacita bubnu
Když pomineme 15kg pračku LG, která je určena 
spíše pro menší hotely nebo penziony, ve spotře-

bitelském segmentu najdeme aktuálně rekordní 
pračky s kapacitou na 13 kg prádla u značek 
Candy a Hoover spadajících do jedné stáje. U vr-
chem plněných modelů se dostala kapacita na 
až 8 kg. Zbytečnost, řeknete si. Takovou kapacitu 
přeci běžná rodina nevyužije. Opak je pravdou, 
jenom musíte změnit svůj zažitý přístup k praní 
– přestat prát menší várky několikrát za týden, 
přestat uvažovat, že velkou pračku s velkým 
bubnem je vždy potřeba zcela zaplnit, aby prala 
úsporně. Tento pohled na věc vychází ještě z éry, 
kdy nebyly pračky doslova protkány inteligent-
ními systémy a senzory. Dnes vyperete v pračce 
s velkou kapacitou efektivně a úsporně i menší 
prádlo – velký buben pak oceníte při praní ložní-
ho prádla a ručníků, kdy obsloužíte celou rodinu 
bez rozdělování prádla na více várek. Pokud tedy 
nemáte v domácnosti problém s místem, nebojte 
se vybírat pračku v kapacitách 8 a více kilogramů. 
Nahromaděné prádlo vyperete rychleji a ve vý-
sledku úsporněji než v malé pračce, kterou budete 
plnit několikrát.

Senzory a přesné vážení náplně
Díky přítomným senzorům už dnes většina 
kvalitních praček neváží prádlo ve třech stupních 
pomocí stařičké technologie fuzzy logic. Místo 
toho určí náplň s přesností na desítky gramů, 

a podle toho optimalizuje jak délku praní, tak 
spotřebu vody a energie. Některé pračky sledují 
dokonce čistotu vody, takže jsou schopné podle 
potřeby upravit intenzitu praní, popřípadě přidat 
cyklus máchání. Výsledkem je mnohem přesněji 
nastavený program a lepší využití všech zdrojů.

Praní bílého a barevného 
dohromady při pouhých 20 °C
Dokáže moderní pračka vyprat při 20 °C stejně 
kvalitně jako ta stará při 40 °C? Odpovědět jedno-
značně kladně samozřejmě nemůžeme. Záleží na 
zašpinění prádla, typu tkaniny i účinnosti pracího 
prostředku. Běžně nošené prádlo ale takto prát 
lze a výsledky jsou podle různých nezávislých 
studií, které si jednotliví výrobci nechávají dělat, 
skutečně srovnatelné. Výhodou nižší teploty 
vody je jednak ještě šetrnější péče o tkaniny, dále 
pak samozřejmě nižší spotřeba energie, která je 
potřebná k ohřevu vody. Zdaleka největší plus je 
ovšem možnost prát bílé a barevné dohromady 
– asi bychom takto neprali sněhově bílé košile 
s novými riflemi, ale prádlo pro běžné nošení 
můžete bez obav vyprat dohromady. Při 20 °C se 
skutečně neobarví.

Teď vás určitě zajímá, co vlastně za snížením 
teploty vody stojí. Odpovědí je především přímé 
vstřikování již dokonale smíchaného prášku 
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a vody do bubnu. U starších praček se jen spláchl 
prášek nebo tekutý prostředek do vany pod 
bubnem, kde se nemusel dokonale rozpustit, 
mohl zůstávat v záhybech oblečení apod. Výrobci 
proto přišli se systémem, kdy se prášek smíchá 
ve speciální komoře s vodou a vzduchem, vytvoří 
účinnou pěnu, která je pak pod tlakem vstřiková-
na přímo na prádlo v bubnu. Enzymy v detergen-
tu se aktivují buď teplotou, nebo kyslíkem, takže 
systém přímého vstřikování dává přednost druhé 
variantě. Díky tomu mohla klesnout teplota vody. 
Mezi další faktory zvyšující účinnost praní patří 
například speciálně naprogramované pohyby 
bubnu pro jednotlivé programy a typy prádla.

Evoluce programové nabídky
U nových praček je kladen důraz na zkrácení 
doby programů při zachování kvalitních výsledků 

a optimální spotřeby. Zákazníci dnes nechtějí prát 
běžné prádlo standardními programy dvě a více 
hodin, tudíž pro běžnou denní péči jsou připra-
veny cykly už od 14 minut. Častější jsou ty kolem 
30 a 45 minut, ale pozor, nejsou určeny pro praní 
plné náplně. Zpravidla by mělo jít o várku cca 3 kg 
prádla. Relativní novinkou jsou programy s dobou 
trvání do jedné hodiny a možností prát až 5 kg 
a u chystaných praček LG dokonce až 6 kg prádla. 
Někteří výrobci zase volí možnost volitelné 
funkce zkrácení většiny standardních programů 
i o více než polovinu času. A velmi trendy jsou 
specializované programy pro praní outdoorového 
oblečení, sportovního oblečení, ložního prádla 
nebo dětského prádla. Příjemným doplňkem 
mohou být parní programy pro osvěžení prádla, 
jeho načechrání a zbavení zápachu.

Pohon pračky
Srdcem každé pračky je její elektromotor roztá-
čející buben. V posledních letech sledujeme dva 
trendy – jedním je nástup takzvaných invertoro-
vých motorů napříč světem domácích spotřebičů 
včetně praček a sušiček. Invertor je elektronicky 
řízený bezuhlíkový motor s proměnlivým počtem 
otáček – vyznačuje se vysokou spolehlivostí 
a dlouhou životností. Většina výrobců na něj 
poskytuje 10letou záruku bez ohledu na to, zda 
jde o motor v pračce, sušičce, chladničce nebo 
třeba myčce. Tento motor nicméně stále převádí 
kinetickou energii na buben pomocí tradičního 
řemene. Alternativou je takzvaný přímý pohon 
bubnu (pouze u praček), jejž prosadila na trhu 
zejména značka LG, ale dnes pračky s tímto 
motorem dodává vícero výrobců, například i Beko 

 INZERCE
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PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ
Takto řeší přímé vstřikování prací pěny a vody do 
bubnu značka Hotpoint. Voda, prášek a vzduch se smísí 
v komoře ve spodní části spotřebiče. Následně je pěna 
vedena až do trysky nacházející se za dvířky pračky 
a vstřikována přímo na prádlo.

U nepřímého pohonu pračky je převáděn pohyb vyvíjený motorem na buben pomocí řemene. Prokluzů a snížené 
efektivity se dnes už nemusíte bát. Moderní pračky s nepřímým pohonem používají většinou elektronicky řízený 
invertorový motor s nízkou hlučností a vysokou spolehlivostí. U přímého pohonu je motor nasazen zezadu na 
buben, jímž otáčí přímo, což je samozřejmě ještě efektivnější způsob. Pračky s přímým pohonem nabízejí aktuálně 
značky Beko, LG a  Whirlpool.
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nebo Whirlpool. Přímý pohon se vyznačuje ještě 
vyšší spolehlivostí a výrobci na něj poskytují až 
20letou záruku. Jeho drobnou nevýhodou může 
být ve srovnání s invertorem a řemenem o něco 
vyšší hlučnost. Celkově jde ale o nejvyspělejší 
pohon pračky.

Smart funkce
Nástup chytrých spotřebičů není nijak razantní 
a výrobci s nimi přicházejí postupně. Nejaktivněj-
ší jsou korejské značky LG a Samsung, z tradič-
ních výrobců potom Candy a Hoover. Připojení 
pračky do domácí sítě a možnost ovládat ji na 
dálku pomocí chytrého telefonu se neomezuje na 
pouhé zapnutí nebo vypnutí – to je spíš takovou 
třešničkou na dortu. Aplikace umožňují sledovat 
spotřebu zařízení, diagnostikovat ho, pohodlně 
kontaktovat servis včetně odeslání údajů o stavu 
spotřebiče, upravovat nastavení programů 
a ukládat je do paměti nebo dostávat upozornění 
o skončení praní/sušení. Svůj význam proto tak-
zvané „smart“ funkce určitě mají.

Sušičky a pračky se sušičkou
Aktuální modely sušiček už pracují výhradně 
s technologií tepelného čerpadla, které srazilo 
spotřebu těchto zařízení skutečně o desítky 
procent (více informací a principu fungování 
tohoto systému naleznete na str. 27). Pořizo-
vací ceny přitom poslední dva roky neustále 

klesají s tím, jak prodeje sušiček prudce vzrost-
ly a dříve opomíjená kategorie se ocitla náhle 
v záři reflektorů. U sušičky nelze hledět pouze 
na její spotřebu, protože primárním důvodem 
pro její pořízení je u většiny zákazníků zvýšení 
komfortu v domácnosti. Člověk se zbaví sušá-
ku, prádlo není nutné nikam přenášet, usušené 
je mnohem rychleji, navíc zbavené alergenů, 
a většinou ho není potřeba pro běžné nošení 
žehlit.

Kdo má v bytě málo místa, může volit kom-
binovaný spotřebič, u kterého je nutné počítat, 
že je kapacita pro praní vyšší než pro sušení 
– u 8kg pračkosušičky lze kupříkladu sušit 6 kg 
prádla. Dáno je to jednoduše tím, že sušení 
vyžaduje větší buben, v případě pračkosušičky 
tedy ve stejném bubnu méně prádla. Na trhu už 
najdete několik málo kombinovaných modelů 
s tepelným čerpadlem, ale jejich pořizovací 
cena se pohybuje okolo 30 tisíc korun. Cenově 
dostupnější modely používají ke kondenzaci 
vlhkosti odváděné z prádla čistou vodu z řadu 
– není to samozřejmě příliš ekologické, ale eko-
nomický dopad na vaši peněženku je skutečně 
minimální. 

KDYŽ JSOU SPOTŘEBIČE „SMART“
Nejen LG, ale i další značky postupně přicházejí na trh se spotřebiči připojenými do domácí sítě, popřípadě inter-

netu. Nicméně dokonce spotřebiče bez síťové konektivity mohou být tak trochu „smart“. U modelů LG najdeme 
systém Smart Diagnosis, pomocí kterého lze jednoduše provést diagnostiku spotřebiče. Stačí jen nainstalovat 

patřičnou aplikaci do telefonu, a ten pak přiložit k ikoně technologie na pračce nebo sušičce. Některé závady tak 
může opravit zákazník sám, za jinými vyrazí již připravený technik.

GfK: Zájem o sušičky trvá
Prodej sušiček i praček se sušičkou 
na českém trhu roste. Poptávka se 
ve sledovaných odbytových cestách1 
zvedla za rok 2015 meziročně 
o třetinu a rovněž v prvním kvartálu 
letošního roku nabyla dvouciferně. 
Praček se sušičkou se prodává 
méně než sušiček – loňský prodej 
odpovídal poměru 4 : 21 – ale za vyšší 
cenu. Kupující za ně vloni zaplatili 
průměrně 17 700 korun, za sušičky 
15 550 korun.

Sušičky
Trh ovládly modely s tepelným čerpadlem, z loň-
ské poptávky pokryly 92 %. Nejčastěji se prodával 
sortiment v energetické třídě A++, který vloni 
zajistil přes polovinu objemu prodeje, v prosin-
ci takřka 60 %. Postupně si získávaly své místo 
i výrobky třídy A+++, které na konci roku tvořily 
7 % prodeje v kusech. Značnou dynamiku zazna-
menaly v prodeji modely určené na více než 7 kg 
prádla – v prosinci vygenerovaly necelé dvě třeti-
ny celkového objemu. Nárůst prodeje vykazovaly 
sušičky od nejdražších po nejlevnější – a právě ty 
v ceně do 13 000 rostly nejvýrazněji.

Pračky se sušičkou
Na prodeji praček se provedení se sušičkou podí-
lelo 3 %, z celkových tržeb tvořilo vloni 7 %. Zna-
telně se zvedla poptávka po dražším sortimentu, 
a to v ceně od 22 000 korun. Ten přitom utvářel 

už více než třetinu loňského obratu za pračky se 
sušičkou.

První čtvrtletí 2016
Prodej sušiček se zvýšil meziročně o čtvrtinu. Ob-
zvlášť se dařilo modelům v ceně 15 000 až 18 000 
korun, dvouciferně rostl i levnější sortiment. Pro 
pračky se sušičkou byly první tři měsíce letoš-
ka úspěšné, objem prodeje se zvedl meziročně 
o polovinu. Vyšší tempo přírůstku zaznamenaly 
výrobky v ceně do 22 000 korun.

GfK Czech, oddělení Consumer Choices, 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.
g� .com/cz , případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Consumer Choices 
Directora CZ&SK (zdenek.barta@g� .com).
1 Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, 
Cash & Carry, obchodní domy, nespecializované čistě internetové 
prodejny a IT prodejny), kuchyňská studia a prodejny nábytku.

Zdroj: Zdeněk Bárta, Consumer Choices Director CZ&SK, GfK Czech
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LG nabízí u nových praček 
20letou záruku na motor
V polovině dubna jsme na pozvání 
společnosti LG vyrazili do slunečné 
Budapešti, kde se konalo celoevropské 
setkání fi rmy s jejími obchodními 
partnery a novináři. Takzvaný LG 
InnoFest se zaměřil především na 
domácí spotřebiče. Na místě jsme 
hovořili s Romanem Šípošem, 
obchodním ředitelem LG pro 
spotřební elektroniku.

Na nedávné celoevropské prezentaci LG InnoFest 
v Budapešti jste představili novou řadu SIGNATURE. 
Nejedná se přitom pouze o spotřebiče. V čem je 
tato řada výjimečná? Jaké výrobky ji tvoří?
Jedná se o multiprémiovou řadu, která jde napříč 
naší nabídkou a produktovými kategoriemi. 
V podstatě se jedná o novou značku, jejíž ambicí 
nejsou vysoké prodeje. Prezentací dáváme trhu 
najevo, že neusínáme na vavřínech a náš vývoj 
usilovně pokračuje. SIGNATURE je tedy takovým 
symbolem, ukázkou toho nejlepšího z dílny LG, 
takže díky novinkám vzroste význam celé značky. 
To se ve výsledku projeví na prodejích v celém 
portfoliu.

Když se podíváme pouze na spotřebiče, můžete 
nám přiblížit technologické a konstrukční inovace 
pračky a chladničky z řady SIGNATURE?
Začnu pračkou, která reprezentuje koncept 2 v 1 
díky systému TWINWash. Spotřebič obsahuje 
vlastně dvě separátní a samostatně pracující 
pračky, předem plněnou horní s kapacitou na 
12 kg prádla a spodní sekundární s kapacitou na 
3,5 kg. Oba moduly jsou ovládány pomocí kruho-
vého dotykového displeje o velikosti 7“, umístěné-
ho ve dvířkách hlavní pračky. Design spotřebiče je 
minimalistický bez fyzických ovládacích prvků, 
dvířka se otevírají jemným zatlačením dovnitř. 
Základní idea za touto pračkou je možnost prát 
dvě zcela odlišné várky prádla najednou, pří-
padně použít jen spodní pračku pro menší várku 

prádla. Ještě je důležité zmínit, že horní pračka 
funguje také jako sušička.

Chladnička v řadě SIGNATURE je typu side 
by side, používá lineární kompresor, vyznačuje 
se nízkou spotřebou a několika velmi zajíma-
vými inovacemi. Například celonerezovým 
vnitřním provedením, které má nejen desig-
nový, nýbrž také funkční rozměr – obnovení 
nastavené teploty po otevření dvířek je výrazně 
rychlejší. Ke stabilní teplotě přispívá ještě 
technologie Fresh Shield Cooling v podobě 
efektivního chlazení i při otevřených dveřích. 
Jinak jde o chladničku typu „door in door“ se 
skleněnými dvířky, na která stačí poklepat, 
aby se chladicí zóna rozsvítila a uživatel viděl 
dovnitř. Při otevření mrazáku se zase automa-
ticky povysunou šuplíky. Hlavní dvířka chlad-
ničky se dokonce otevírají zcela automaticky. 
Ve spodní části spotřebiče je pohybový senzor 
na nohu.

Jaké máte s těmito výrobky ambice? A kdy 
se jich dočkáme na českém trhu?
Uvedení spotřebičů plánujeme zhruba na konec 
roku 2016. Chceme s nimi oslovit nejnáročnější 
zákazníky, poukázat na inovativnost značky LG 
a pozvednout ji do multiprémiového segmen-
tu. Všechny výrobky v řade SIGNATURE, vedle 
pračky a chladničky jsou to také OLED televizor 
a čistička vzduchu, jsou vyvinuty s důrazem na 
perfekcionismus a dokonalost.

Na InnoFestu ale byly k vidění i další novinky včetně 
nových praček, sušiček a chladniček zařazených 
do programu Centum System. Oč se jedná? V čem 
se tyto spotřebiče liší od standardních modelů?
Centum System, kam spadá také nová pračka 
z řady SIGNATURE, ale i další spotřebiče, přináší 
důležitou inovaci v podobě uchycení bubnu, který 
není klasicky zavěšen na pružinách, ale v podsta-
tě „sedí“ na systému odpružení a tlumení. Součás-
tí jsou vibrační senzory, vibrační izolátor a speci-
ální pohyblivá ložiska pro vyvážení. Výsledkem je 
vyšší odolnost konstrukce, menší vibrace a nižší 
hlučnost, při odstřeďování pouze 67 dB(A). Dále 

pak maximální energetická účinnost – pračka je 
o 60 % úspornější než vyžaduje energetická třída 
A+++, sušička potom o 10 %. Spolehlivost celého 
systému dokládá 20letá záruka na motor. Modely 
praček Centum System mají navíc vylepšenou 
funkci TurboWash a obsahují dvojitou trysku 
DualJet, s jejíž pomocí vyperou 6 kg prádla za 
pouhých 49 minut s úsporou energie, vody a bez 
kompromisů v kvalitě praní. Samozřejmě mají 
pračky připojení do WiFi a lze je pohodlně ovlá-
dat a monitorovat v rámci chytré domácnosti.

U sušiček bych pak ještě zmínil funkci EcoHyb-
rid, kdy tyto spotřebiče sice používají tepelné 
čerpadlo, ale uživatel u nich může aktivovat 
i topné těleso. Má tedy na výběr, zda bude sušit 
extra úsporně pouze s tepelným čerpadlem, nebo 
rychleji a účinněji při vyšší spotřebě energie.

Podívejme se teď na český trh. V kategorii praček 
patříte mezi nejsilnější hráče a dlouhodobě chcete 
posilovat v chladničkách. Jakou máte pro další 
rozvoj těchto produktových skupin strategii?
Na trhu praček si chceme samozřejmě pozici udr-
žet. Aktuálně se soustředíme hlavně na segment 
pračkosušiček, který rychle roste. Uvedli jsme 
na trh například model ve slim provedení, což je 
unikát. Laťku celkově pak zdvihneme v kategorii 
díky Centum System a řadě SIGNATURE.

V chlazení máme potenciál pro velký růst, takže 
nyní v květnu a v červnu zařazujeme do prodeje 
nové kombinované chladničky s mrazákem dole 
a nové americké chladničky s úžasným designem. 
Většina novinek používá tichý, úsporný a spoleh-
livý lineární kompresor.

Na jaké další produktové novinky 
se můžeme těšit v nejbližší budoucnosti?
V druhé polovině roku budeme inovovat základní 
řadu praček, přibydou dotykové displeje, parní 
funkce. Současně přijdou nové pračkosušičky 
a nové robotické vysavače. Určitě se je na co těšit, 
ale příliš konkrétní zatím být nemohu.
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Sušičky s tepelným čerpadlem spotřebují 
o 60 % méně energie. Jak je to možné?
Dnes už téměř zapomenuté 
odvětrávací nebo aktuálně rychle 
ustupující kondenzační sušičky 
byly energeticky vysoce náročnými 
spotřebiči a netěšily se velké 
popularitě. Po příchodu technologie 
tepelného čerpadla se sušička stala 
během několika málo let prodejním 
hitem. Není divu, spotřeba energie 
klesla a na energetických štítcích 
nahradilo nepěkná označení „B“ nebo 
„C“ magické písmeno „A“, u nejlepších 
modelů dokonce až se třemi plus.

Za vůbec první sušičkou s tepelným čerpadlem 
stojí společnost Electrolux, která ji vyvinula už 
v roce 1997. Vysoká pořizovací cena však neu-
možňovala rychlý nástup této technologie, a tak 
jí trvalo se plně prosadit více než 15 let. Napří-
klad v Severní Americe vstoupila v roli revoluční 
novinky na trh teprve předloni. Než se podíváme 
na sušičky s tepelným čerpadlem, nejprve si řek-
neme, jak funguje klasická sušička.

Princip fungování odvětrávací/
kondenzační sušičky
Sušení prádla probíhá u všech sušiček pomocí 
teplého vzduchu, v případě těch tradičních při 
teplotě 70 až 80 °C. Horký vzduch je vháněn do 
bubnu, váže na sebe vodu, která se z prádla díky 
teplu odpařuje. Následně míří vlhký vzduch do 
kondenzátoru, který je ochlazován ventilátorem 
pomocí vzduchu z místnosti. Zde se z teplého 
vzduchu přiváděného z bubnu sráží vlhkost ve-

dená do odpadu nebo nádržky. Ochlazený vzduch 
zbavený vody je opět ohříván a znovu přiváděn do 
bubnu.

Princip fungování sušičky 
s tepelným čerpadlem
Tepelné čerpadlo není žádnou revoluční techno-
logií – u chladniček se s ním setkáváme už desítky 
let, jenže jeho použití u sušiček byl vpravdě 
geniální nápad. Na rozdíl od chladničky, kde teplo 
vyzařuje kondenzátor do místnosti (kovový rošt 

na zadní straně spotřebiče), u sušičky se naopak 
teplo využívá. Začněme ale pěkně popořádku.

Celý proces sušení probíhá v uzavřeném 
okruhu a vlastně nelze určit, jeho přesný začátek. 
Základní složkou celého systému je samozřej-
mě chladivo, které se nachází ve výparníku, kde 
ochlazuje přiváděný teplý a vlhký vzduch z bubnu 
sušičky. Chladivo naopak přijímá teplo a mění 
své skupenství na plynné. Vlhkost ze vzduchu 
kondenzuje a stéká do misky ve spodní části su-
šičky, odkud ji čerpadlo vede do odpadu nebo do 
nádržky. Ohřáté chladivo je kompresorem stlače-
no a přenáší teplo na kondenzátor, kde se ohřívá 
suchý vzduch předtím zbavený vlhkosti, aby ho 
ventilátor následně vháněl do bubnu. Vzduch 
prochází prádlem, váže na sebe z něho vlhkost 
a opět se dostává do výparníku, zatímco chladivo 
ztrácí pomocí kapilární trubky tlak i teplotu 
a míří znovu do výparníku, kde jsme popis začali. 
Zde znovu přejímá teplo ze vzduchu a celý proces 
se dokola opakuje. Jelikož jde o uzavřený okruh, 
dochází k minimálním tepelným ztrátám.

Kromě energetické úspory je výhodou sušiček 
s tepelným čerpadlem sušení při nižší teplotě 
někde kolem 55 °C, protože chladivo zajišťuje 
mnohem účinnější kondenzaci než u běžných 
sušiček, kde se používá k ochlazování vzduch 
s pokojovou teplotou. Sušit lze i prádlo, které 
v běžné sušičce sušit nemůžete.

Určitou nevýhodou těchto sušiček je o něco 
vyšší hlučnost a složitější konstrukce bez mož-
nosti vyjmout kondenzátor a opláchnout ho (jak 
umožňují klasické kondenzační sušičky). Pro dů-
kladné čištění je potřeba zavolat technika – zaná-
šení kondenzátoru prachem snižuje jeho účinnost 
a zvyšuje spotřebu sušičky. Některé modely proto 
používají samočisticí kondenzátory automaticky 
proplachované vodou. 

   INZERCE 

1500
CASHBACK na vybrané
spotřebiče Whirlpool

Více informací na: CHCI-CASHBACK.CZ
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Praní, sušení a žehlení: 
Nejvýznamnější značky na trhu
Nabídka spotřebičů pro péči o prádlo 
je obrovská a vyznat se ve všech 
důležitých značkách není snadné. 
Obzvlášť když mnoho výrobců působí 
na trhu s větším množstvím značek. 
Přinášíme proto stručný přehled těch 
nejdůležitějších.

Pračky a sušičky

AEG, Electrolux a Zanussi
Značky z portfolia švédského výrobce se zaměřují 
na různé skupiny zákazníků. AEG představuje 
technologickou špičku pro náročné uživate-
le, Electrolux cílína širší skupiny zákazníků 
a  Zanussi se drží v cenově dostupném  segmentu.

Bauknecht, Hotpoint, Indesit a Whirlpool
Všechny čtyři značky patří nyní už společnosti 
Whirlpool, přičemž německý Bauknecht přináší 
na trh spotřebiče v čistém jednoduchém desig-
nu s pokročilými technologiemi. Hotpoint má 

odvážnější design při zachování technologické 
vyspělosti – podívejte se například na novou řadu 
praček a sušiček Natis. Whirlpool zůstává hlavní 
značkou a má širší záběr. Loni přišla značka 
na trh se zbrusu novými pračkami a sušičkami 
Supreme Care. Indesit má na starost cenově do-
stupný segment.

Brandt
Francouzská značka je nyní ve vlastnictví 
průmyslové skupiny CEVITAL. Na českém trhu 
její distribuci zajišťuje společnost Elmax Store. 
Brandt je v kategorii praní znám jako specialista 
na vrchem plněné modely – dokonce nabízí prač-
kosušičku tohoto typu. Loni ale přišel na trh také 
s novými předem plněnými modely.

Candy a Hoover
Italský výrobce dodává na trh pračky a sušičky 
jak značek Candy, tak Hoover. Aktuálně nabízí 
modely s nejvyšší kapacitou, a to jak v kategorii 
praček (13 kg), tak pračkosušiček (13 kg praní, 8 kg 
sušení).

Beko
Turecký výrobce má na trhu bohatou nabídku 
praček a sušiček řady Superia včetně modelu 
pračky s přímým pohonem a kapacitou na 11 kg 
prádla. Značka Beko roste na trhu s prací techni-
kou kontinuálně už několik let v řadě.

Bosch a Siemens
Obě značky německého výrobce BSH jsou zamě-
řeny na střední a vyšší střední segment, přičemž 
Siemens spíše na druhý jmenovaný. Zatím jako 
jediná má fi rma na trhu sušičky se samočisticím 
kondenzátorem. Nově také uvádí designově velmi 
zajímavou řadu Siemens Avantgarde nabitou 
inovativními funkcemi.

Fagor
Pro španělskou značku není kategorie praček 
nyní už tak stěžejní jako dřív. Přesto má komplet-
ní portfolio včetně předem i vrchem plněných 
praček a předem plněných sušiček včetně modelu 
s tepelným čerpadlem.

Gorenje
Pro slovinskou značku je prioritní trh s varnou 
technikou, ale ve svém portfoliu nepostrádá 
i pračky a sušičky včetně zajímavých designových 
variant v odvážných barvách.

Miele
Německá prémiová značka platí už dlouhá dese-
tiletí za záruku kvality. Má bohatou nabídku pře-
dem plněných praček a sušiček a dodává dokonce 
jeden model vrchem plněné pračky.

LG
Společnost LG patří mezi nejsilnější hráče na trhu 
s prací technikou. Už před lety přišla u svých pra-
ček s přímým pohonem Direct Drive, se kterým 
sklízí u zákazníků doteď velký úspěch.

Samsung
U této korejské značky jsou pračky stále důleži-
tější produktovou skupinou, letos dokonce tou 
nejdůležitější, protože v březnu přišly na trh nové 
modely AddWash s dvojitými dvířky. Díky nim lze 
do pračky kdykoliv během praní přihodit prádlo.

Žehličky a žehlicí systémy

Bosch a Zelmer
Společnost BSH působí na českém trhu v kategorii 
malých domácích spotřebičů se značkami Bosch 
a Zelmer. V nabídce značky Bosch naleznete jak 
klasické žehličky, tak výkonné žehlicí systémy. Zel-
mer se soustředí na cenově dostupnější žehličky.

Braun
Německá značka patří od roku 2012 v segmen-
tu žehlení a přípravy jídla italské společnosti 
De’Longhi. Loni vstoupila značka vůbec poprvé 
na trh s žehlicími systémy, když uvedla řadu Care-
Style 5. Aktuálně představuje cenově dostupnější 
modely CareStyle 3.

Concept
Česká značka domácích spotřebičů začínala v ka-
tegorii malé domácí techniky, ale dnes už dodává 
na trh také chladničky, trouby nebo varné desky. 
V kategorii žehlení přišla letos se zajímavými 
novinkami s keramickou žehlicí plochou.

Electrolux
Pro značku Electrolux jsou prioritou v kategorii 
malých domácích spotřebičů samozřejmě vysa-
vače. V katalogu má také pestrou paletu žehliček 
a žehlicích systémů. Letos navíc uvedla nebo ještě 
uvede některé novinky.

ETA
Česká značka je tradičním dodavatelem žehlicí 
techniky – kromě napařovacích žehliček stále 
ještě prodává i tradiční suchou žehličku, s níž 
slaví nemalé prodejní úspěchy. Žehlicí systémy 
aktuálně v nabídce nemá.

Philips
Jedna z nejvýznamnějších značek na trhu s žehli-
cí technikou dodává napařovací žehličky, žehlicí 
systémy a i takzvané napařovače, pomocí kterých 
lze pečovat ve vertikální poloze o saka, závěsy 
a další textilie.

Rowenta a Tefal
Francouzský výrobce Groupe SEB působí na trhu 
s vícerem značek, v kategorii žehlení konkrétně 
s těmito dvěma. Jde pro něj o velmi důležitý trh, na 
kterém nabízí napařovací žehličky i žehlicí systémy.

Sencor
Značka českého velkoobchodu FAST má rekordně 
bohaté portfolio domácích spotřebičů a spotřební 
elektroniky. Samozřejmě nechybějí ani napařova-
cí žehličky. Sencoru se daří expandovat na mnohé 
světové trhy, nedávno dokonce úspěšně pronikl 
na ten americký.

Sušičku s tepelným čerpadlem a samočisticím kon-
denzátorem dodává na trh například značka Siemens. 
Model iQ700 WT47W590 koupíte na internetu už od 
19 990 Kč.
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Samsung chce posilovat na trhu praček
Korejský výrobce ovládl během 
pouhých několika let do značné míry 
český trh volně stojících chladniček 
a masově prosadil beznámrazovou 
technologii No Frost. Letos uvádí na 
trh nové pračky AddWash, s nimiž 
má opravdu velké plány. Jaké? Zeptali 
jsme se Michala Kollára, senior 
product managera divize domácích 
spotřebičů Samsung.

V březnu jste uvedli na trh novou řadu praček 
nazvanou AddWash. V čem je unikátní?
Ano, pračky AddWash jsou pro letošní rok u nás 
hlavním tématem. Vůbec poprvé u této kategorie 
spotřebičů komunikujeme něco jiného, než jsou 
programy, teplota nebo otáčky. Stěžejním sděle-
ním je: „Přidejte prádlo do pračky kdykoliv“. Jak 
je to možné? Přidali jsme do dvířek ještě druhá 
výklopná dvířka, takže lze probíhající program 
kdykoliv pozastavit a vhodit do bubnu například 
zapomenuté ponožky, aniž by mohlo dojít k vylití 
vody na podlahu. Novinkám AddWash věříme 
natolik, že máme letos ambice dosáhnout dvou-
ciferného tržního podílu v hodnotě, samozřejmě 
v rámci předem plněných praček. Chtěli bychom 
být dvojkou nebo trojkou na trhu.

Jaké další užitečné technologie tyto pračky používají?
Spotřebitelé na našich pračkách oceňují různé 
prvky, například design CrystalBlue nebo rychlé 
programy s praním 5 kg prádla už za 59 minut. 
Z technologií patří mezi nejdůležitější systém 
EcoBubble, zvyšující efektivitu praní. Enzymy 
v detergentu lze aktivovat dvěma způsoby – buď 
teplotou, nebo kyslíkem. My jdeme, jak už název 
technologie napovídá, cestou kyslíku. Prášek, 
voda a vzduch jsou dokonale smíšeny, aby mohla 
pračka prát efektivně i při nižší teplotě. Eco-
Bubble tak přináší nejen úsporu energie, ale také 
šetrnější péči o prádlo jako takové. Ostatně i díky 
těmto inovacím se nám podařilo během celkem 
krátké doby zdvojnásobit náš tržní podíl u pře-
dem plněných praček na 7 kg prádla.

Zvyšující se aktivitu ze strany společnosti 
Samsung jsme ale zaznamenali také na 
trhu mikrovlnných trub a vysavačů…
Máte pravdu, už před časem jsme zaměřili 
svou pozornost na mikrovlnné trouby a mohu 
s radostí konstatovat, že loni v prosinci jsme se 
stali vedoucím hráčem na tomto trhu. Základ-
ní modely určené pouze k ohřevu letos doplní 
novinky z vyšší kategorie. Dokonce chystáme 
k uvedení kompaktní volně stojící troubu 
s funkcí mikrovln a systém HotBlast, kdy 
vedeme horký vzduch na jídlo trubicemi shora, 
nikoliv zezadu.

A zapomenout nesmím ani na vysavače, kde 
jsou pro nás prioritou bezsáčkové modely, které 
používají cyklonovou technologii. Letos uvedeme 
nové modely, které sníží potřebu údržby pěnové-
ho filtru. A chystáme také nový robotický model.

 INZERCE

Jednoduše přidejte prádlo.  
Kdykoliv během praní.

Nová funkce Samsung AddWash vám umožní kdykoliv během praní přidat do pračky cokoliv, co chcete.

Může to být zapomenuté prádlo, extra dávka aviváže nebo jemné prádlo,
které chcete přidat jen na máchání.

Už žádné liché ponožky!
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Vaše prádlo bude pračky a sušičky Beko milovat. A záhy i Vy!
Praní a sušení prádla je proces, který je nedílnou součástí našich životů už tisíce let. Od potoků a valch jsme urazili skutečně 
dlouhou cestu, a protože současná technika vlastně zajistí veškerou péči za nás, musíme být už při jejím  výběru o to pozornější. 
Značka Beko má širokou paletu praček a sušiček, z níž si vybere to pravé řešení jak početná rodina, tak například manažer trávící 
doma minimum času.

 Přitom všechny nové pračky a sušičky Beko mají 
elektronicky řízenou spotřebu vody a elektřiny, která zaručuje, že 
přístroj použije pouze tolik vody a elektřiny, kolik jí potřebuje 
k dokonalému vyprání nebo usušení dané náplně bubnu. Pračky 
Beko navíc umí, uživateli zaručit 100% využití pracího prostředku 
pomocí technologie AquaFusion. Díky programu PET umí také 
z běžně nošeného prádla odstranit chlupy domácích miláčků. 
Zjednodušení života rodičům dětí i alergikům přináší program 

zničí 99,99 % bakterií a mikroorganismů v prádle. Současně zajistí 
dokonalé zbavení prádla veškerých zbytků prášku.

 Pračky a sušičky nové modelové řady Beko Superia 
v sobě skrývají množství inovací a chytrých technologií, které 
zajišťují kvalitní a šetrnou péči o prádlo. Společným znakem 
novinek je jejich nízká energetická náročnost deklarovaná 
energetickou třídou většinou A+++, která je dána mimo jiné 
použitím ProSmart invertorového motoru, na který se vztahuje 
10letá záruka. Abychom nehovořili jen obecně, vyspělá sušička 
prádla Beko DPY 8506 GXB1 je jednou z neúspornějších na trhu se 
spotřebou pouhých 176 kWh za rok

Mezi další přednosti praček a sušiček Superia patří buben AquaWave 
poskytující nejšetrnější způsob péče o prádlo minimalizací 
namáhání vláken textilu. U sušiček pak musíme zmínit snadno 

které zabezpečují, že se do motorové části přístroje dostane 
minimum nečistot z textilií. Pokud nemá sušička dostatečné 

sušit draze, dlouho a nepřesně. Sušičky značky Beko jsou 
vybaveny technologií OptiSense, jejímž úkolem je, aby prádlo bylo 
vysušeno jednak rovnoměrně, ale také na požadovanou úroveň. 
Některé textilie vyžadují sušení na úroveň Extra suché, jiné na 
úroveň Suché na nošení, či na úroveň Suché na žehlení. 

A víte co je na pračce Beko opravdu nejlepší? Přeci sušička Beko. 
Na pračku s hloubkou pouhých 45 cm můžete postavit sušičku 
prádla, takže se spotřebiče vejdou i do malého bytu. 

bekocr.cz Komerční sdělení

Proč zvolit pračku a sušičku Beko
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Kromě množství technologií, které vás přesvědčí, je pádným argumentem i možnost 
zvolit si z různých velikostí spotřebičů, nebo postavit pračku a sušičku Beko jednoduše 
na sebe. Rychle čisté a suché prádlo bez nutnosi žehlení si tedy můžete dovolit i s malým 
bytem, kde jde o každý centimetr.
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Nejlepší výsledky 
snadno a rychle? 
S parními generátory 
CareStyle 5 a CareStyle 3 
jich dosáhnete.

www.braunhousehold.cz

Nejlepší přítel Vašeho šatníku
Ať jsou Vaše potřeby nebo očekávání při žehlení jakékoliv, nyní to půjde ještě rychleji 
a snadněji. Nová technologie iCare automaticky nastaví perfektní teplotu pro každou látku 
– slouží jako inteligentní ochrana textilu. 3D žehlicí plocha se zaoblenou zadní částí jako 
první na světě slouží také k žehlení dozadu bez zadrhávání – ať už jsou překážkou knoflíky 
nebo kapsy! Díky kompaktním rozměrům a systému Easy lock je přenášení a uskladnění 
snadné. S funkcemi rychlého nahřátí, automatického vypnutí a samočištění se parní 
generátory stanou nepostradatelnými pomocníky při žehlení.
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Jedinečné mistrovské dílo
Pračka a sušička řady Siemens avant-
garde jsou perfektní kombinací vyso-
kého výkonu a atraktivního vzhledu 
v každém detailu. Nejnápadnějším 
rysem je černý ovládací panel nakloněný 
v úhlu 25 stupňů, který je nejen efekt-
ním, ale i praktickým prvkem, protože 
zlepšuje čitelnost a ergonomii. S černým 
panelem pak dokonale ladí dotykový 
multiTouch LED displej, který umožňuje 
ovládat každou funkci spotřebiče pouze 
jemným dotykem bez nutnosti zmáčk-
nutí tlačítka. Plně tak nahrazuje tradiční 
tlačítka a otočný volič programů. Inova-
tivní kontrastní spojení černé a bílé pak 
dotváří široká černá obroučka dvířek se 
stříbrným okrajem.

Dokonalé výsledky praní 
a maximální pohodlí
Pračka Siemens řady avantgarde se 
pyšní efektivním a výkonným iQdrive 
motorem, energetickou třídou A+++ – 
50 %, kapacitou 9 kg prádla a velkým 
množstvím zajímavých a inteligentních 
funkcí. Jednou z jejích unikátních tech-
nologií je iSensoric – propracovaný 
samoregulační systém, který využívá 
velké množství senzorů a mimořádně 
inteligentní software, s jejichž pomocí 
individuálně pečuje o všechny typy prá-
dla a zajišťuje dokonalé výsledky praní 
s co nejmenší možnou spotřebou vody, 
času a energie. Mezi technologie iSen-
soric patří také systém automatického 

dávkování pracího prostředku a aviváže 
i-Dos. Ten dokáže pomocí inteligent-
ních senzorů na mililitr přesně změřit 
a nadávkovat správné množství pracího 
prostředku a aviváže podle množství 
prádla, druhu tkaniny, stupně znečištění 
prádla a tvrdosti vody.

Individuální plánování
Moderní domácí spotřebiče pomáhají 
šetřit náš čas, ty nejmodernější doká-
žou dokonce přizpůsobit svůj provoz 
na míru našim časovým možnostem. 
Přesně taková je pračka Siemens řady 
avantgarde, která díky nové funkci 
myTime umožňuje upravit délku pra-
cího programu na základě individuál-
ních potřeb. Na výběr je 20-, 30-, 40-, 
50- nebo 60minutový program. Pokud 
často volíte určitou kombinaci programu 
a vybraných funkcí, určitě oceníte také 
novou funkci myFavourite, díky níž si 
váš oblíbený program uložíte do paměti 
pračky a napříště nastavíte pouhým 
stisknutím jednoho tlačítka na dotyko-
vém multiTouch LED displeji. U pračky 
Siemens avantgarde současně nechybí 
ani tradiční systém varioPerfect s funk-
cemi speedPerfect pro zkrácení běžných 
programů až o 65 % a ecoPerfect pro 
maximálně úsporné praní. Inteligentní 
technologie Siemens Vám díky automa-
tickým programům a funkcím nabízejí 
maximální podporu, stále však máte 
možnost volby tradičního praní, které si 
nastavíte podle svých potřeb. 

Partnerský vzhled a dokonalá souhra
Kondenzační sušička Siemens řady 
avantgarde nabízí odpovídající ultra-
moderní vzhled a špičkové techno-
logie, a tvoří tak s pračkou dokonalý 
pár. Tento energeticky úsporný A+++ 
spotřebič využívající tepelné čerpadlo 
a vylepšený systém samočisticího kon-
denzátoru rovněž poskytuje celou řadu 
možností pro nadstandardní péči o vaše 
prádlo, které lze nastavit pomocí mul-
tiTouch LED displeje na ergonomicky 
nakloněném ovládacím panelu. Kromě 
standardních programů je k dispozici 
například rychlý program super 40’, 
program outdoor nebo hygienický 
program pro alergiky nebo jedince se 
zvýšenými hygienickými potřebami. 
Modré LED diody na displeji ukazují 
jak vybraný program, tak i další aktivní 
funkce, například právě probíhající čiš-
tění kondenzátoru. Zbytkovou vlhkost 
v prádle zjišťuje během sušení systém 
iSensoric, který upravuje na základě 
naměřených hodnot délku programu, 
senzoricky ovládaná technologie 
autoDry zase zabraňuje srážení prádla 
během sušení. Ve srovnání se staršími 
modely usuší nová sušička Siemens 
řady avantgarde plnou náplň 8 kg 
prádla o 35 minut rychleji. Stejně jako 
u pračky nechybí ani funkce myTime 
a myFavourite. 

www.siemens-home.com/cz

 Siemens. Seznamte se s budoucností.

Nové avantgardní praní. Ultramoderní 
design, který nabízí více, než očekáváte.
Nová řada spotřebičů Siemens avantgarde vás na první pohled uchvátí svým výjimečným designem 
a vizionářským uživatelským rozhraním. Pračky a sušičky této řady jsou propracované do nejmenšího 
detailu a vynikají svým unikátním tvarem – nakloněným černým ovládacím panelem, dotykovým 
multiTouch LED displejem a černými dvířky se stříbrným okrajem. Patří k technologické špičce, která 
v sobě spojuje inteligentní inovace a ultramoderní design v dokonalý harmonický celek.
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Jak zkrátit dobu strávenou žehlením? 
Pomocí systémové žehličky
Rozpálená litinová vložka, která se 
vkládala do žehličky, už je prehistorií, 
stejně jako namáčení prádla 
a suché žehlení. Světu nyní vládnou 
napařovací žehličky, které výrazně 
zvýšily uživatelský komfort. Pomalu, 
ale jistě jim nyní šlapou na paty 
žehličky systémové, s výrazně vyšším 
parním výkonem a schopností žehlit 
několik vrstev najednou.

Přestože tvoří v kategorii žehlicí techniky více než 
90 % prodejů napařovacích žehliček, dlouhodobě 
a pozvolně o ně klesá zájem. Marketingové kampa-
ně výrobci směřují na výkonnější a ve všech ohle-
dech lepší žehlicí systémy, u kterých se nachází 
parní generátor v separátní základně a pára je ve-
dena do žehličky připojeným kabelem. Není divu, 
pro výrobce jde samozřejmě o maržově mnohem 
zajímavější trh. Z dat společnosti GfK vyplývá, 
že průměrná cena žehlicího systému prodaného 
v rámci panelového trhu v prvním čtvrtletí roku 
2016 činila 4800 Kč. V případě klasických napařo-
vacích žehliček ovšem pouze 1000 Kč.

Výkon
Přestože jsou žehlicí systémy citelně dražší, jejich 
koupě má smysl. A to i pro ty, kdo mají k žehlení 
odpor. Systémová žehlička jim dovolí vyžehlit 
prádlo mnohem rychleji a pohodlněji. Ložní 
můžete dokonce díky vysokému parnímu výkonu 
žehlit ve více vrstvách – konkrétně dosahují 
parní stanice, jak se žehlicím systémům také 
říká, stálého výstupu páry až 120 g/min., zatím-
co běžná napařovací žehlička kolem 50 g/min. 
U parního rázu, tedy jednorázového vypuštění 
nahromaděné páry přesahují nejvýkonnější sys-
témové žehličky hranici 400 g. Vděčí za to bojleru, 
kde dosahuje tlak v některých případech téměř 
7 barů. Množství vypouštěné páry má samozřej-
mě zásadní vliv na rychlost žehlení. S žehlicím 
systémem stačí zpravidla přejet tkaninu pouze 
jednou, aby byla dokonale vyžehlena. Nádržka 
s výrazně větším objemem umožňuje žehlit bez 
přerušení (popřípadě lze vodu doplnit bez vypíná-
ní zařízení).

Žehlička a její plocha
Jelikož neobsahuje samotná žehlička žádný parní 
generátor, ani se do ní nelije voda, je velmi lehká 
a uživatel při žehlení méně namůže svou ruku. 
Díky množství vypouštěné páry není ani nutné 
při žehlení tolik tlačit a nižší hmotnost kompen-
zovat.

Co se týče žehlicích ploch, existuje jich několik 
typů – keramická, smaltovaná, teflonová, nere-
zová, eloxovaná (elektrolytická oxidace hliníku 
– vysoká tvrdost), broušený hliník a relativně 
nově slitina se safírovými částicemi. Každý z typů 
má své výhody a nevýhody – někteří výrobci 
proto dokonce určité typy kombinují (například 
keramiku a eloxal). Nejméně odolný je samozřej-
mě broušený hliník, za ideální nepovažujeme ani 
obyčejný nerez nebo teflon, protože jsou náchylné 

k poškrábání o zipy nebo knoflíky (na druhou 
stranu vedou výborně teplo).

Jedna teplota, žádné nehody
Ať už hovoříme o napařovacích žehličkách, 
nebo žehlicích systémech, v posledních letech 
se u vybraných, především dražších modelů, 
objevila skutečně podstatná inovace. Je jí systém 
žehličky, kdy se používá jedna univerzální, nízká 
a bezpečná teplota. Uživatel tedy vůbec teplotu 
nenastavuje a zařízení pouze zapne. Teplota je 
natolik nízká, že žehličku ani není potřeba stavět 
do vertikální polohy – lze ji zcela bezpečně položit 
žehlicí plochou na prkno nebo nechat na oblečení, 
aniž by hrozilo jeho poškození. Jak je to možné? 
Žehličky nebo žehlicí systémy s univerzální tep-
lotou žehlicí plochy mají natolik vysoký výstup 
páry, že není rozpálená plocha již potřeba.

Jedinečné mistrovské dílo
Pračka a sušička řady Siemens avant-
garde jsou perfektní kombinací vyso-
kého výkonu a atraktivního vzhledu 
v každém detailu. Nejnápadnějším 
rysem je černý ovládací panel nakloněný 
v úhlu 25 stupňů, který je nejen efekt-
ním, ale i praktickým prvkem, protože 
zlepšuje čitelnost a ergonomii. S černým 
panelem pak dokonale ladí dotykový 
multiTouch LED displej, který umožňuje 
ovládat každou funkci spotřebiče pouze 
jemným dotykem bez nutnosti zmáčk-
nutí tlačítka. Plně tak nahrazuje tradiční 
tlačítka a otočný volič programů. Inova-
tivní kontrastní spojení černé a bílé pak 
dotváří široká černá obroučka dvířek se 
stříbrným okrajem.

Dokonalé výsledky praní 
a maximální pohodlí
Pračka Siemens řady avantgarde se 
pyšní efektivním a výkonným iQdrive 
motorem, energetickou třídou A+++ – 
50 %, kapacitou 9 kg prádla a velkým 
množstvím zajímavých a inteligentních 
funkcí. Jednou z jejích unikátních tech-
nologií je iSensoric – propracovaný 
samoregulační systém, který využívá 
velké množství senzorů a mimořádně 
inteligentní software, s jejichž pomocí 
individuálně pečuje o všechny typy prá-
dla a zajišťuje dokonalé výsledky praní 
s co nejmenší možnou spotřebou vody, 
času a energie. Mezi technologie iSen-
soric patří také systém automatického 

dávkování pracího prostředku a aviváže 
i-Dos. Ten dokáže pomocí inteligent-
ních senzorů na mililitr přesně změřit 
a nadávkovat správné množství pracího 
prostředku a aviváže podle množství 
prádla, druhu tkaniny, stupně znečištění 
prádla a tvrdosti vody.

Individuální plánování
Moderní domácí spotřebiče pomáhají 
šetřit náš čas, ty nejmodernější doká-
žou dokonce přizpůsobit svůj provoz 
na míru našim časovým možnostem. 
Přesně taková je pračka Siemens řady 
avantgarde, která díky nové funkci 
myTime umožňuje upravit délku pra-
cího programu na základě individuál-
ních potřeb. Na výběr je 20-, 30-, 40-, 
50- nebo 60minutový program. Pokud 
často volíte určitou kombinaci programu 
a vybraných funkcí, určitě oceníte také 
novou funkci myFavourite, díky níž si 
váš oblíbený program uložíte do paměti 
pračky a napříště nastavíte pouhým 
stisknutím jednoho tlačítka na dotyko-
vém multiTouch LED displeji. U pračky 
Siemens avantgarde současně nechybí 
ani tradiční systém varioPerfect s funk-
cemi speedPerfect pro zkrácení běžných 
programů až o 65 % a ecoPerfect pro 
maximálně úsporné praní. Inteligentní 
technologie Siemens Vám díky automa-
tickým programům a funkcím nabízejí 
maximální podporu, stále však máte 
možnost volby tradičního praní, které si 
nastavíte podle svých potřeb. 

Partnerský vzhled a dokonalá souhra
Kondenzační sušička Siemens řady 
avantgarde nabízí odpovídající ultra-
moderní vzhled a špičkové techno-
logie, a tvoří tak s pračkou dokonalý 
pár. Tento energeticky úsporný A+++ 
spotřebič využívající tepelné čerpadlo 
a vylepšený systém samočisticího kon-
denzátoru rovněž poskytuje celou řadu 
možností pro nadstandardní péči o vaše 
prádlo, které lze nastavit pomocí mul-
tiTouch LED displeje na ergonomicky 
nakloněném ovládacím panelu. Kromě 
standardních programů je k dispozici 
například rychlý program super 40’, 
program outdoor nebo hygienický 
program pro alergiky nebo jedince se 
zvýšenými hygienickými potřebami. 
Modré LED diody na displeji ukazují 
jak vybraný program, tak i další aktivní 
funkce, například právě probíhající čiš-
tění kondenzátoru. Zbytkovou vlhkost 
v prádle zjišťuje během sušení systém 
iSensoric, který upravuje na základě 
naměřených hodnot délku programu, 
senzoricky ovládaná technologie 
autoDry zase zabraňuje srážení prádla 
během sušení. Ve srovnání se staršími 
modely usuší nová sušička Siemens 
řady avantgarde plnou náplň 8 kg 
prádla o 35 minut rychleji. Stejně jako 
u pračky nechybí ani funkce myTime 
a myFavourite. 
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design, který nabízí více, než očekáváte.
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Jak pečovat o žehličku 
nebo žehlicí systém
Vodní kámen, to je prevít, ozývalo se jednu 
dobu každou chvíli z televize během re-
klamního bloku. Reklama v tomto případě 
nelhala, protože s vodním kamenem zápasí 
všechny domácí spotřebiče používající 
vodu. Žehličky nejsou výjimkou. Některé 
modely používají různé filtry, dekalcifikační 
patrony apod. Jiné vsázejí na celkem jedno-
duchou „léčbu“ šokem, kdy se po stisknutí 
speciálního tlačítka rozpálí bojler na 
nejvyšší stupeň a posléze je do něj vpuštěna 
voda – teplotní šok odstraní vodní kámen, 
který z žehličky vyjde parními kanálky. 
Velmi účinným je na odstraňování vodní-
ho kamene ocet – nařeďte ho v poměru 1:1 
s vodou, nalijte do nádržky a několik minut 
napařujte. Poté použijte čistou vodu, abyste 
zbavili žehličku zbytků octa.

ELECTROLUX EDBS3350
Mezi žehlicí systémy se zajímavým poměrem cena/
výkon patří například tento model z řady Electrolux 
QuickSteam. Pracuje s tlakem 4,5 baru a kontinuál-
ním výstupem páry až 115 g/min. Doporučená cena: 
3 999 Kč.



Společnost Braun je jedním 
z lídrů ve výrobě elektric-
kých spotřebičů a neustále 
přichází s inovacemi pro-
duktů spojených s vysokou 
kvalitou a výjimečným 
designem, které jsou často 
oceňovány prestižními 
mezinárodními cenami. Ne-
dávná ocenění získal právě 
za parní generátory z řad 
CareStyle 3 a 5.  

Parní generátory 
Braun uspoří nejen čas

Úspora času, snadnější 
a účinnější žehlení nejsou 

jedinými výhodami parního 
žehlení. Parní generátory 
disponují vysokým výdejem 

páry, která proniká hluboko 
do látky, která je tak kva-
litněji a rychleji vyžehlena. 
Rychlejší vyžehlení je díky 
rychlému nahřátí gene-

rátoru, který je připraven 
k použití během 2 minut. 
Unikátním prvkem je také 
3D odolná žehlicí plocha, 
která má speciálně zaoble-
ný tvar. Žehlička tak klouže 
všemi směry, a to i dozadu, 
a bez problému zvládne ob-
lasti kolem kno�líků, kapes 
a záhybů. 

Lehce a kompaktně

Nejčastější důvodem, proč 
zákazníci s nákupem par-
ních generátorů váhali, byl 
strach z velikosti a pře-
nosnosti parních systémů. 

Modely značky Braun 
umožňují snadné přenášení 
a uskladnění. Parní stanice 
je totiž jen nepatrně větší 
než žehlička samotná. Voda 
je umístěna v parní stanici 
a manipulace se samotnou 
žehličkou tak nevyžaduje 
žádné úsilí. To umožňuje 
velmi snadné a efektiv-
ní vertikální žehlení i na 
ramínku.

Perfektní teplota bez 
starostí

Parní generátory Braun se 
pyšní unikátní technologií 

iCare, díky které již není 
třeba třídit látku podle 
druhu, barvy a odpadá také 
čekání na ochlazení žehlicí 
plochy. V praxi to znamená, 
že se při žehlení nemusí 
nastavovat teplota. Generá-
tor využívá ideální teploty, 
která je dostatečně účinná 
pro vyžehlení také odolněj-
ších materiálů. Nehrozí tak 
žádné zničení či připálení 
oděvů. Technologie iCare 
je šetrná i k těm nejdeli-
kátnějším látkám. Během 
žehlení si není třeba dělat 

S narůstajícím trendem zdravého stravování, péče o tělo a vzhled se pojí také starost o to, 
jak člověk vypadá – od úpravy vlasů až po způsob oblékání. Právě péče o oděvy, která je 
každodenní součástí života, nepatří mezi oblíbenou domácí činnost. Proto výrobci přichází 
s takovými produkty, které tyto běžné činnosti ulehčí.

Parní generátory se stávají 
nepostradatelnými pomocníky 
v péči o prádlo.

Nahřátí 
parního 

generátoru 
zabere pouhé 

2 minuty

iCare - ideál-
ní teplota pro 

všechny druhy 
látek bez rizika 

poškození
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starosti s případnými kap-
kami vody, tomu zabraňuje 
unikátní systém Anti drip.

Automatické bezpečnostní 
vypnutí, jednoduché a in-
tuitivní ovládání a systém 
odvápňování CalcClean 
dopodtrhne výhody parních 
generátorů.  

Braun CareStyle - 
dvě řady, které splní 
všechna vaše přání
  
Základními produkty řady 
CareStyle 5 a CareStyle 3 je 

5 modelů. Obě řady nabízí 
technologii iCare, eloxo-
vané nebo sa�írové žehlicí 
plochy, které mají perfektní 
kluznost a jsou vysoce 
odolné proti poškrábání. 
Zatímco řada CareStyle 3 
potěší kompaktní základ-
nou a velkou nádržkou na 
vodu, vyšší řada CareStyle 
5 nabízí modely pyšnící se 
digitálními displeji, sa�íro-
vou plochou (IS 5055 Prof 
lock) a vynikajícím parním 
rázem pro rychlé a účinné 
vyžehlení. 

IS 5055 Prof lock
Nejvyšší model řady 5 vyniká ele-
gantním bílým designem s tech-
nologií iCare, sa�írovou plochou, 
funkcí Turbo pro maximum páry, 
systémem Easy lock a intuitivním 
digitálním displejem. 
Doporučená cena: 9990 Kč

Modely CareStyle 5

Modely CareStyle 3

IS 5044 Easy lock dark, 
IS 5043 Easy lock
Modely IS 5044 a 5043 s eloxo-
vanou 3D žehlicí plochou nabízí 
vysoký parní ráz pro snadné 
horizontální a vertikální žehlení, 
technologii iCare, systém Easy lock 
pro bezpečné přenášení a snadné 
digitální ovládání.
Doporučená cena: 7990 Kč/6990 Kč

IS 5042
Základní model řady CareStyle 5 
nabízí všechny atributy parního 
žehlení – technologii iCare, vysoký 
parní ráz, digitální ovládání 
a eloxovanou žehlicí plochu.
Doporučená cena: 5990 Kč

IS 3041 Easy
Model řady CareStyle 3 se 
pyšní velkou nádržkou na vodu 
pro nepřerušované žehlení 
a kompaktním vzhledem. 
Technologie iCare zajišťuje 
bezstarostné žehlení bez rizika 
zničení materiálů.
Doporučená cena: 4990 Kčwww.braunhousehold.cz
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ANKETA: Které nové technologie nebo funkce domácích spotřebičů 
považujete v péči o prádlo za nejdůležitější?

Petr Jirků
školitel divize domácích spotřebičů
Samsung Electronics Czech and Slovak
Zcela zásadní pro kvalitní, šetrné a ekonomické 
praní prádla je technologie, která dokáže využít 
potenciálu kvalitního pracího prášku zbavovat 
tkaniny nečistot. Spolu se šetrným povrchem 
bubnu, s jeho dokonalým pohybem a topným 
tělesem, které je chráněno před usazováním vod-
ního kamene, lze dosáhnout perfektního vyprání 
prádla pomocí technologie EcoBubble. Ta je uni-
kátní v tom, že napění prací lázeň a prací prášek 
rozpuštěný v této lázni velice rychle, s maximální 
intenzitou a dokonce i v nižší teplotě prací vody, 
než je nastavena v odpovídajícím programu 
u běžné pračky. A výsledek? Perfektně odstraňuje 
nečistoty z prádla včetně odolných skvrn.

Jan Herian
produktový školitel
BSH domácí spotřebiče
Jednou z nich je jednoznačně systém automatic-
kého dávkování pracího prostředku i-Dos. Většina 
spotřebitelů v současné době řeší hlavně spotřebu 
elektrické energie a vody, málokdo se však zaobírá 
náklady na prací prostředky, které jsou paradox-
ně nejvyšší. Podle spotřebitelských testů navíc až 
90 % lidí dávkuje prací prostředek chybně. Systém 
i-Dos dokáže pomocí inteligentních senzorů 
unikátní technologie iSensoric rozpoznat nejen 
množství prádla, ale rovněž druh textilu a míru 
jeho zašpinění, zároveň zohledňuje i tvrdost vody, 
která je pro optimální dávkování také důležitá. 
Na základě těchto faktorů systém i-Dos následně 
nadávkuje přesné množství pracího prostředku 
tak, aby bylo prádlo dokonale vyprané. Spotřeba 
detergentů při jeho použití může klesnout až 
o 32 %. Pomocí funkce speedPerfect lze ke všemu 
zkrátit proces praní až o 65 %, využitím funkce 
ecoPerfect zase dosáhnout maximální úspory 
energie – to vše při zachování perfektních výsled-
ků praní.

Luboš Prikner
obchodní ředitel
Beko
Dnešní spotřebiče jsou vybaveny spoustou nových 
a chytrých technologií. Beko u svých spotřebičů kla-
de velký důraz na úsporu nákladů svých zákazníků. 
Všechny pračky Beko disponují automatickým 
odvažováním vody, dle váhy náplně prádla. Sušičky 
jsou zase vybaveny technologií OptiSense, která za-
ručí rovnoměrně vysušené prádlo, tak jak si uživatel 
sám navolí. Dále by měly nové technologie lidem 
především usnadňovat a zkvalitňovat každodenní 
život. Jako jednu z takových technologií můžeme 
jednoznačně jmenovat program Baby Protect+, kte-
rý ničí 99,9 % bakterií a virů v prádle, a také prádlo 
zbaví veškerých zbytků pracího prostředku. Přináší 
tedy ulehčení života alergikům, ale i rodičům dětí 
s citlivou pokožkou. Pro majitele domácích zvířat 
můžeme doporučit program PET, který z oblečení 
odstraní chlupy. Všechny naše pračky disponují 
navíc speciální technologií, která využije 100 % 
vloženého pracího prášku.

Martina Křižáková
produktová školitelka
Candy Hoover ČR
Společnost Candy Hoover ČR uvádí na trh novou 
řadu praček Candy Smart a Hoover Link, které 
jsou opravdovou revolucí v segmentu péče o prá-
dlo. Tyto pračky umožňují pomocí bezdrátové 
komunikace NFC propojit jednoduchým přilo-
žením chytrý telefon s pračkou a ovládat ji tak 
zcela pomocí chytrého telefonu. Výběr programu 
a následná manipulace se tak pro uživatele stávají 
jednodušší zvláště v případě, kdy potřebuje asis-
tenci. Hlasový asistent v českém jazyce nabídne 
pomoc při výběru jednoho ze 40 programů třemi 
konkrétními otázkami. Následně doporučí ide-
ální cyklus. Technologie Candy Smart a Hoover 
Link navíc sledují i aktuální stav pračky pomocí 
autodiagnostiky, čímž prodlužují její životnost. 
Nenahraditelnou pomůckou je kromě zmíněného 
možnost přímého spojení se servisním středis-
kem v případě poruchy nebo její vyřešení pomocí 
doporučení zobrazeného na chytrém telefonu.

Veronika Kuřinová
brand manažerka Braun
De’Longhi Praga
V posledních letech zákazníci stále více kladou 
důraz na jednoduchost a rychlost. To se týká 
také produktů v péči o oděvy. Málokdo má chuť 
u žehlení trávit svůj volný čas, který by mohl 
věnovat například rodině či přátelům. Možným 
řešením jsou účinné parní generátory. Braun 
nabízí modely s dvouminutovým nahříváním 
a vysokým výdejem páry, který zajišťuje dokonalé 
a rychlé žehlení. Unikátním prvkem parních ge-
nerátorů Braun je funkce iCare. Díky této funkci 
si nemusíme dělat starosti s nastavením teplot. 
Přesto máme jistotu, že bez poškození vyžehlíme 
i ty nejjemnější látky a současně velmi snadno 
zvládneme obtížnější materiály, případně různé 
záhyby a místa kolem knofl íků. Navíc se jedná 
o designové a kompaktní výrobky, které nezabe-
rou příliš místa. Pokud chcete zkrátit čas strávený 
žehlení až o polovinu a využít ho k příjemnějším 
činnostem, pak jsou parní generátory pro vás to 
pravé.

Daniel Kowala
obchodní ředitel
Elmax Store, distributor značek Brandt 
a Romo
Z průzkumů trhu vyniká, že důležitým paramet-
rem pro spotřebitele je délka samotného progra-
mu praní. V dnešní době průměrná rodina pere 
dvakrát týdně několik praček po sobě. Je proto 
důležité, aby běžný program netrval dvě a více 
hodin. Značka Brandt vyvinula program, který je 
schopný za 39 minut vyprat běžnou náplň prádla 
ve třídě účinnosti praní A. U praček Romo běžný 
program netrvá déle než 90 minut a lze jej zkrátit 
cca o 20 minut. Důležité je také zamezit plýtvání 
detergenty, kde podle průzkumů uživatelé dávají 
do pračky o 30 až 50 % více pracích prostředků, 
než je nutné pro kvalitní výsledky praní. Odpo-
vědí je pračka Brandt E-dose s automatickým 
dávkováním gelu nebo pračky Romo s funkcí ECO 
system.
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Jiří Bochníček
produktový specialista a školitel
LG Electronics CZ
Rozdělím odpověď do tří kategorií. Pro kvalitu 
a efektivitu praní volím technologii 6 Motion 
Direct Drive, což je 6 různých pracích pohy-
bů bubnu, které pračka vyvine díky přímému 
napojení motoru na buben pračky. Pro každý typ 
prádla a praní využívá pračka kombinaci různých 
pohybů, díky tomu pere kvalitně i při nižších 
teplotách a je šetrná k prádlu. V spojení ještě 
například s parní péčí je pak výsledkem dokonale 
vyprané prádlo bez alergenů.

Pro dnešní uspěchanou dobu doporučuji 
funkci TurboWash, díky které lze prát rychleji 
(poloviční dávka prádla za 59 minut), zároveň 
šetří vodu a spotřebu elektřiny, a to vše bez 
kompromisu v kvalitě praní. Pro uživatelský 
komfort nabízí LG funkci NFC Tag On. Po staže-
ní mobilní aplikace LG Smart Laundry lze přes 
chytrý telefon stahovat nové prací programy, 

ovládat pračku, sledovat statistiky praní a v pří-
padě problému ji snadno a rychle diagnosti-
kovat.

Štěpán Zich
Trade Marketing Manager FS
Whirlpool CR
Nejnovější řada praček a sušiček Whirlpool 
Supreme Care nabízí velmi širokou škálu užiteč-
ných technologií a předností, mezi které patří 
například až 20letá záruka na extra tichý motor 
ZEN. Z funkcí rozhodně stojí za zmínku novinka 
– technologie PrecisionClean, díky ní je na 
začátku, a poté i v průběhu praní, voda s pracím 
prostředkem do bubnu vstřikována přímo trys-
kou nad dvířky, čímž je výrazně zvýšena účinnost 
pracího prášku a efektivita celého procesu praní. 
Významnou roli v péči o prádlo a tkaniny při 
následném sušení hraje technologie 3Dry, která 
s pomocí speciálního proudění vzduchu prádlo 

nadzvedává a sušení je tak výrazně šetrnější 
a efektivnější. 

Z tradičních a velmi oblíbených technologií 
nemohu opomenout 6. smysl, který automaticky 
nastavuje ideální parametry procesu praní a su-
šení s cílem dosažení těch nejlepších výsledků, 
a nejvyšší možné úspory energie a času.

Kamila Trávníčková
obchodní ředitelka SDA
Concept
Jednoznačně vítězí rychlost, kvalita vyžehleného 
prádla a bezpečnost a komfort použití. 

Jednou z největších předností nové řady žeh-
liček Concept Ionic je jejich unikátní keramická 
plocha, která se vyznačuje extrémně vysokou 
kluzností. Keramická žehlicí plocha funguje 
tak, že iontové částice uvnitř potahu desky dělí 
molekuly na menší a umožňují jim snadněji pro-
niknout do vláken. Tím dojde ke změkčení látky 
a odstranění záhybů je proto mnohem jednodušší.

Vaše prádlo si zaslouží tu nejlepší, nejšetrnější a současně nejúčinnější péči, aby dlouho zářily jeho barvy, bílá zůstala bílou 
a veškeré skvrny a nečistoty byly po jednom vyprání minulostí. K technologiemi a inovacemi nabité pračce Supreme Care pořiďte 
sušičku z téže řady, dokonale designově sladěnou a samozřejmě energeticky úspornou díky technologii tepelného čerpadla.

Pračky a sušičky Whirlpool Supreme Care nabízí 
energetickou třídu až A+++. 

       Dokonalý pár – pračka a sušička 
z řady Whirlpool Supreme CareSupreme Care

Proč zvolit sušičku Whirlpool Supreme Care? Proč zvolit pračku Whirlpool Supreme Care?

          Motor SenseInverter – pohon 
           sušiček této řady zajišťuje vysoce spolehlivý 
           elektronicky řízený invertorový motor 
           s proměnlivým počtem otáček. Společnost 
           Whirlpool na něj poskytuje 10letou záruku

3Dry Technology – takzvané proudění vzduchu 3D 
Air�ow zajišťuje rovnoměrné sušení prádla. Pomáhají mu v tom 
i nové typy zvedačů s otvory, kterými míří do bubnu také horký 
vzduch. Na kvalitu sušení má potom vliv ještě systém Wave 
Motion, kdy se buben pohybuje oběma směry, nikoliv pouze 
jedním, jak je tomu u běžných sušiček

SteamCare – občas není potřeba oblečení hned prát, ale 
postačí ho osvěžit, zbavit zápachu například po příchodu 
z restaurace. K tomu slouží tento speciální program parní péče 
trvající méně než 30 minut. Po skončení běžného sušení je 
možné nechat prádlo párou osvěžit, aby ho nebylo nutné pro 
běžné nošení žehlit.

WoolExcelence – kombinací různých vylepšení dosáhly 
sušičky Whirlpool nejlepších výsledků při sušení vlny, a to při 
nezávislém srovnání s modely dalších značek 
ve švýcarském institutu Swissatest
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PrecisionCleanPrecisionClean – tato technologie používá systém přímého 
vstřikování Spray Wash, kdy se nejprve dokonale smíchá voda 
s pracím prostředkem a je tryskou nad dvířky vstřikována přímo 
na prádlo. Při máchání se pak používá systém Spray Rinse 2 – do 
bubnu je vstřikována voda s aviváží při první i druhé fázi máchání

SoftMove – speciální pohyby bubnu u praček, ale i sušiček 
Supreme Care zajišťují šetrné a současně účinné praní, snižují 
namáhání a poškozování vláken. Spotřebiče používají odlišné 
pohyby bubnu pro odlišné druhy textilií

Colours 15° Plus – perte při pouhých 15 °C se stejnou 
účinností jako v běžné pračce při 40 °C. Ušetříte za energii 
potřebnou pro ohřev vody, nižší teplota chrání barvy stejně jako 
aplikace aviváže ještě ve fázi předpírky

FreshCare – leckdy není možné prádlo vyjmout z pračky 
hned po skončení programu. Aktivací této funkce zajistíte, že se 
po dobu 6 hodin v pravidelných intervalech otočí, aby se vlhké 
prádlo provzdušnilo a bylo méně pomačkané

www.whirlpool.cz

1) Technologie ZEN zajišťuje nejnižší úroveň hlučnosti při odstřeďování mezi 
pračkami do 10 kg a do 1400 otáček za minutu (stav prosinec 2014).
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          Motor SenseInverter
           sušiček této řady zajišťuje vysoce spolehlivý 
           elektronicky řízený invertorový motor 
           s proměnlivým počtem otáček. Společnost 
           Whirlpool na něj poskytuje 10letou záruku
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Extra kapacita, extra úspora
Kondenzační sušička s tepelným 
čerpadlem Beko DPY 8506 GXB1
K pračce Beko řady Superia s vysokou 
kapacitou bubnu se dokonale hodí tato 
sušička pracující v energetické třídě 
A+++. Vejde se do ní až 8 kg prádla, 
které usuší některý z 16 programů. Mezi 
volbami najdete i program BabyProtect 
speciálně vyvinutý pro péči o oblečení 
dětí a alergiků. Sušička používá spoleh-
livý invertorový motor a nerezový buben 
AquaWave s povrchem šetrným k prádlu. 
Nechybí vnitřní osvětlení, boční stěny 
S-shape pro zvýšení stability a možnost 
záměny směru otevírání dvířek.
Doporučená cena: 24 990 Kč

Nestarejte se o prádlo. 
Pořiďte si skříň, která se 
o něj postará za vás
Vestavný osvěžovač oblečení LG Styler
Zcela unikátní spotřebič z kategorie péče 
o prádlo uvedla na český trh značka LG. 
Jedná se vlastně o speciální vestavnou skříň 
vhodnou k instalaci například do ložni-
ce. Určena je k velmi šetrnému osvěžení 
a vyhlazení prádla pomocí páry. Současně 
textilie dezinfikuje a zbavuje alergenů. Ob-
lečení stačí jen pověsit na ramínko a Styler 
zapnout pomocí LED displeje ve dvířkách. 
Dokáže dokonce dosušit prádlo pomocí tep-
lého vzduchu. A ovládat ji můžete dokonce 
na dálku pomocí chytrého telefonu.
Doporučená cena: 49 990 Kč

Oceněná žehlička s vysokým parním rázem 
a patentovanou žehlicí plochou
Napařovací žehlička Braun TexStyle 7 TS 725
V dubnovém vydání časopisu dTest získala tato žehlička označení „Dobrá kvalita“ 
a patřila k nejlepším v testu. Jejími přednostmi jsou patentovaný eloxovaný povrch 
žehlicí desky (odolný proti poškrábání), kontinuální výstup páry až 50 g/min. a nad-
standardní parní ráz až 150 g. Pára vychází dokonce ze špičky plochy, takže snadno vy-
žehlíte hůře přístupná místa, jako jsou límce, manžety nebo oblasti kolem knoflíčků. 
Žehlička používá systém samočištění, dvojitou ochranu proti přehřátí a technologii 
proti usazování vodního kamene.
Doporučená cena: 1 499 Kč

Perte a sušte najednou s 6. smyslem 
a extra péčí o vlněné oblečení
Pračkosušička Whirlpool WWDC 9614 S
Nejen svými technologiemi, ale i designem zau-
jme tento kombinovaný spotřebič v neotřelém 
stříbrném provedení. Novinka uvedená na trh 
v závěru loňského roku v sobě skrývá bezkartá-
čový motor SenseInverter s 10letou zárukou a bu-
ben s kapacitou na 9 kg prádla pro praní a 6 kg pro 
sušení. Používá také inteligentní technologii 6. 
smysl, která automaticky upravuje prací a sušicí 
cyklus podle vložené náplně. Optimalizuje tím 
spotřebu vody a energie, ale i trvání programu. 
A přidává ještě parní program SteamCare proti 
pomačkání prádla a unikátní program na vlnu 
WoolExcelence. Pračkosušička pracuje v energe-
tické třídě A.
Doporučená cena: 20 990 Kč

Hloubka pouhých 34 cm, 
ale kapacita na 6 kg prádla
Předem plněná pračka  
Hoover Dynamic Next DXC3 263/2S
Umístit pračku bývá v menších bytech často 
problém a leckdy není řešením ani vrchem plněný 
model. V tu chvíli se hlásí o slovo takzvané ultra 
slim předem plněné pračky. Jejich nedostatkem 
však bývá malá kapacita bubnu. Značka Hoover 
má řešení v podobě tohoto modelu, který pojme 
až 6 kg prádla při hloubce pouhých 34 cm. Pračka 
dokonce spadá do nejúspornější energetické třídy 
A+++, odstřeďuje až při 1200 ot./min. a disponuje 
16 programy, a to včetně tří rychlých (14, 30 a 59 
minut).
Doporučená cena: 11 990 Kč
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Praní a sušení v jednom s programem pro extra špinavé prádlo
Pračkosušička Samsung WD80J6410AW/LE
Když není doma dostatek místa pro samostatnou sušičku, je vhodným řešením kombinovaný spotřebič. Tato pračko-
sušička pracuje v energetické třídě A, pohání ji invertorový motor s 10letou zárukou a do jejího bubnu se vejde až 8 kg 
prádla. Prát a sušit bez přerušení lze 6 kg. Specialitou značky Samsung je program BubbleSoak určený pro odstraňo-
vaný odolných skvrn a špíny. Na prádlo se nechá ještě před samotným praním působit aktivní pěna vytvořená z vody, 
detergentu a vzduchu.
Doporučená cena: 20 990 Kč

Šetrné sušení a snadné čištění fi ltru
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem 
Bosch  Serie 4 WTH85207CS
Mezi cenově dostupnější sušičky s tepelným čerpa-
dlem a nízkou spotřebou patří tento model 
Bosch s kapacitou na 7 kg prádla. Vyzna-
čuje se šetrnou péčí o prádlo díky 
unikátní struktuře bubnu a pečetí 
kvality ECARF, evropského nezis-
kového institutu, který testuje 
vhodnost výrobků pro alergiky. 
Samozřejmostí je možnost 
volby mezi senzorickým su-
šením na zvolený stupeň, 
nebo tradičním časovým 
sušením. Sušička si do-
konce poradí s vlněným 
oblečením, které je 
dovoleno dle štítku 
prát v pračce. 
Doporučená cena: 
19 290 Kč

   INZERCE

Vysoký výkon a žehlicí plocha 
s iontovými částicemi
Napařovací žehlička Concept ZN 8120

Žhavá novinka z letošního března v na-
bídce české značky se vyznačuje odolnou 
a současně vysoce kluznou keramickou 

plochou s iontovými částicemi uvnitř 
potahu desky. Díky nim dochází 
snáze ke změkčení látky, o které se 

stará i konstantní výstup páry 45 g/min. 
Správné nastavení teploty velmi usnadňuje 

přítomný displej. Rychlost žehlení zase blesko-
vé nahřátí díky příkonu 2800 W. S bojem proti 
vodnímu kameni pomáhá integrovaná kazeta 
AntiCalc.
Doporučená cena: 1 599 Kč
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