
SELL 7/2022

BaByliss 
představuje 
inovativní řadu 
Hydro-Fusion

JEDINÝ ČESKÝ B2B MAGAZÍN O TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI – 14 LET NA TRHU

BABYLISS NOVĚ 
V DISTRIBUCI  
FIRMY ORBICO

Co změna přinese?  
Jaké produktové  
novinky čekat?

K+B KONTRAKTACE  
V NOVÉM POJETÍ
Komornější kabát a přesun  
do nové lokace eventu prospěly

GFK DATA SE ZBARVILA  
DO ČERVENA
Některé produkty se navzdory 
negativnímu sentimentu  
prodávají skvěle

DOMO NETRPĚLO BĚHEM 
PANDEMIE VÝPADKY DODÁVEK
Situace je spíš horší nyní, říká 
spolumajitel českého zastoupení 
Josef Tvardík

SKUPINY VÝROBKŮ

Osobní péče

Sušičky a pračkosušičky

Tyčové aku vysavače

O WHIRLPOOL EMEA MAJÍ 
ZÁJEM DVA INVESTOŘI

K prodeji ale nemusí vůbec dojít

Edouard Turpin Yulia Jacquemond

S
E

LL
 •

 7
/2

0
2

2

NEJVĚTŠÍ  
FAST DAY 
V  HISTORII
Veletrh přivítal  Veletrh přivítal  
rekordních  rekordních  
400 zahraničních  400 zahraničních  
hostůhostů



ROVATCÍM2

Italská elegance 
a mimořádná kvalita 
ve vaší kuchyni
SPORÁKY LOFRA RAINBOW

Spotřebiče můžete objednávat u společnosti Elettromec, 
dovozce značky Lofra pro ČR a SR.
E-mail: porubska@elettromec.cz
Tel.: +420 725 445 260 M A D E  I N  I T A L Y

®



jsem si vědom, že poslední vydání SELLu, konkrétně můj tvrdý komentář o situaci na trhu, 
vyvolalo až nebývalý rozruch. Přiznám se, že jsem byl celou věcí překvapen, protože SELL 
vedu už 14 let a více než polovinu jeho existence píšu čas od času podobně otevřené a „bezoba-
lové“ komentáře. Nešlo tedy o nic zcela výjimečného. 
 Samozřejmě se najdou tací, kteří považují tyto texty za snahu zvýšit čtenost nebo přitáh-
nout k titulu pozornost. Mohu konstatovat, že tomu tak opravdu není. A to hned z několika 
důvodů. Náš projekt má po celou dobu své existence prakticky stejný náklad, který vychází  
z velikosti zdejšího trhu domácích spotřebičů. Rozesíláme víceméně stejné množství tištěného 
nákladu už 14 let, a to z 90 % na konkrétní jména. Navíc je časopis rozesílán zcela zdarma  
a vůbec nemíří na stánky, kde spolu média musí soupeřit o čtenářovu pozornost vizuálně pů-
sobivými předními obálkami, často s chytlavými titulky. Jelikož nám s ohledem na celou kon-
cepci našeho projektu nejde o zvýšení prodejů časopisu, nemáme potřebu takové bombastické 
obálky vytvářet. Ostatně inkriminovaný text z minulého čísla a ani spousta dalších podobných 
komentářů nebyly v naprosté většině případů tématem čísla a leckdy jsme ani text nepromovali 
na titulce. Čtenost máme zajištěnu zkrátka tím, že jsme jediný projekt svého druhu v segmentu 
domácích spotřebičů a většina trhu náš titul sleduje. Toliko k tomuto tématu.
 Mě osobně spíš ve vztahu k mému komentáři trápí jiná věc. A to je žalostný stav české 
mediální scény – zejména specializovaných ekonomických titulů. Všimněte si, že naprostá 
většina z nich funguje do značné míry pouze v roli hlásných trub byznysové sféry – v podstatě 
se z nich stávají „přetiskovávači“ tiskových zpráv a platformy pro vytváření pozitivního obra-
zu (nejen) českého byznysu. Mám na mysli zprávy o tom, že někdo otevřel nový sklad nebo 
provedl renovaci kanceláří či má nějakou zelenou iniciativu, rekordní obrat a tak podobně.  
Že by ale nějaká média na trhu řešila, zda v pozadí byznysu daných firem nedochází k něčemu 
nekalému, to se ve sféře výrobců a prodejců elektroniky vůbec neděje. Nebo zcela minimálně. 
Stačí vzpomenout, jak bez jakýchkoliv otázek některá média vydala články a rozhovory o vel-
kém úspěchu Datart Expo, přičemž SELL byl jediným titulem v Česku, který napsal o akci na-
hou pravdu. Stejně tak jsme loni jako jediní podrobně psali o zákulisí prodeje části sítě Expert,  
v minulosti jsme mnohokrát komentovali nepovedenou akvizici Indesitu, a to bez ohledu na 
to, zda jsou či nejsou dané společnosti partnery našeho magazínu. Naše redakční sekce je 
zkrátka nedotknutelná, a přestože jsme prezentační časopis, zcela financovaný ze strany značek  
a distributorů, nechceme vydávat pouhou výkladní skříň branže domácích spotřebičů. Chceme 
branži nastavovat zrcadlo. A občas se holt stane, že to, co v zrcadle člověk zahlédne, nemusí 
být úplně pěkné… Takový je život.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Lubor Jarkovský 
šéfredaktor



Svěřte péči o vlasy nejmodernějším 
technologiím Dyson
Stejně jako u nejvýkonnějších akumulátorových vysavačů či špičkových čističek vzduchu pro hygienickou 
domácnost dbají i všechna tři zařízení pro péči o vlasy především na zdraví a s ním spojenou krásu vlasů.  
Co přesně nabízejí Dyson Supersonic, Corrale a nová verze multistyleru Airwrap?

Vlasový multistyler Dyson Airwrap
Úchvatný styling vlasů již nemusí být jen výsadou kadeřnických salonů. Dyson Airwrap 
ukazuje, že elegantní vlny či vyhlazený účes zvládne vytvořit každá žena. Zároveň je 
dokladem toho, že prvotřídní technologie mají své místo i v úpravě vlasů. 
Inovovaná verze Multistyler Airwrap využívá aerodynamický fenomén zvaný Coanda 
efekt, který v tomto případě sám přitáhne a navine pramen vlasů k nástavci, rychle  
a pohodlně jej vysuší a zároveň vytvaruje. Z nové verze byl efekt ještě znásoben, aby 
bylo dosaženo těch nejlepších výsledků. U vlasů nedochází k mechanickému či teplotní-
mu poškození. Teplota vzduchu je měřena 40× každou vteřinu pomocí termočipu  
a nikdy nepřesáhne 150 °C. Většina nástavců byla pro novou verzi vylepšena – hřebeny 
umožňují průchod většího množství vzduchu pro dosažení lepšího Coanda efektu,  
u nástavců pro natočení lze přepínat směr proudu vzduchu chladnou špičkou v horní 
části a zcela přepracovaný byl vysoušecí nástavec. Ten lze využít dvěma způsoby – jed-
nak pro prosušení vlasů před stylingem a jednak jako nástroj pro uhlazení účesu  
a polétavých vlasů. Nové nástavce lze zakoupit také samostatně a používat je na původ-
ní verzi Dyson Airwrap.

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic
Revoluční fén na vlasy přináší po více než 50 letech existence těchto výrob-
ků přepracovaný design a především zcela odlišnou technologii.  
Díky absenci nebezpečných vrtulí nehrozí namotání a spálení vlasů.  
Naopak přístroj je poháněn motorem Dyson V9 s rychlostí 110 000 ot./min.,  
a umožňuje tak až 6× rychlejší vysušení než u jiných fénů. O bezpečí pro 
vlasy jakéhokoli typu se postará mikročip kontrolující 40× za vteřinu 
výchozí teplotu a zamezující poškození vlasů. Ergonomické vyvážení zajistí, 
že už vás z každodenního foukání vlasů nebudou bolet ruce. Pro vytvoření 
požadovaného stylu účesu je v balení k dispozici pět různých nástavců  
včetně nového nástavce proti polétavým vlasům. Dyson Supersonic je 
dostupný v několika barevných provedeních. 

Žehlička na vlasy Dyson Corrale
Jediná bezkabelová žehlička na vlasy s pružnými destičkami, které se přizpů-
sobí každému prameni vlasů, a zajistí tak jejich o polovinu menší poškození. 
Žehlicí destičky ze slitiny manganu a mědi přizpůsobí svůj tvar konkrétní 
velikosti pramene. Vedou tak teplo rovnoměrně a umožňují pramen vlasů 
vyrovnat s menším počtem potřebných pohybů. Integrovaný inteligentně 
řízený vyhřívací systém reguluje teplotu destiček 100× za vteřinu, takže nikdy 
nepřekročí nastavenou hodnotu. Volnost pohybu a vyšší uživatelský komfort 
bez přívodního kabelu přináší 4článkový Li-Ion akumulátor, se kterým při 
plném nabití zvládnete vlasy upravovat po dobu až 30 minut. Dyson Corrale 
je vhodný pro všechny typy vlasů.

U všech spotřebičů péče o vlasy přestává Dyson používat barevné provedení 
fuchsiová/šedá a postupně přechází na provedení stříbrná/měděná.

www.dyson.cz



Dyson V15 Detect Absolute odhalí 
i ten nejjemnější prach
Nejnovější tyčový vysavač značky Dyson znovu rozvířil vody nejen díky svému rekordnímu sacímu výkonu, ale 
i novým technologiím, které uživatelům umožní dosáhnout ještě lepších výsledků v úklidu. Speciální zelený 
paprsek světla jim umožní odhalit i jemný prach a další nečistoty, jež zůstávají zraku běžně skryty. Integrovaný 
piezo senzor pak rozeznává typ nečistot i jejich množství.

Nová vlajková loď akumulátorových vysavačů Dyson nepoužívá 
ve své podlahové hubici klasické LED diody pro přisvícení, ale 
speciální iluminační systém. Při vysávání vám odhalí prach a další 
nečistoty, které běžně pouhým okem nezahlédnete. Systém pra-
cuje dokonce s akustickým senzorem zaznamenávajícím vibrace 
a zvuky vydávané jednotlivými částicemi. Všechny naměřené 
údaje pak zpracovává nový mikroprocesor, aby je graficky zobra-
zil na displeji, kde uživatel ihned vidí, v jakém stavu své podlahy 
má. Vysavač zobrazuje přímo typ nečistot a jejich množství.  
V neposlední řadě pak podle naměřených dat upravuje sací 
výkon, aby byla energie z akumulátoru využita co nejefektivně-
ji. Tato podlahová iluminační hubice je určena především pro 
údržbu tvrdých podlah.

5stupňová filtrace
Dyson V15 Detect Absolute dokáže zachytit 99,99 % těch nej-
menších částic, a to už od velikosti 0,3 mikronu. Celkem se  
o oddělení nečistot od proudu vzduchu stará 5 filtračních  
stupňů. V první řadě je to cyklon v hlavní sběrné nádobě,  
následovaný nerezovým filtrem se 77 349 drobnými otvory.  
Zde se zachytí vše větší než 250 mikronů. Vzduch následně míří 
do menších cyklonů, kde na nečistoty působí síla až 100 000 g, 
díky níž je už separován jemný prach. Elektrostatický předmoto-
rový filtr v sobě zachycuje další malé částice, přičemž výstupní 
filtr na úplném konci vzduchové cesty nepropustí zmíněných 
99,99 % částic od velikosti 0,3 mikronu.



Rekordní síla sání
Motor Dyson Hyperdymium dosahuje až 125 000 otáček za 
minutu a vytváří sací sílu 240 airwattů, která je opět dostatečná  
i pro hloubkové čištění koberců.

Delší výdrž snadno vyměnitelné baterie
Sedmičlánkový akumulátor nejnovější generace dokáže vysavač 
udržet v konstantním výkonu po dobu až 60 minut. V případě 
potřeby lze baterii snadno vyměnit stisknutím tlačítka. Stačí 
dokoupit druhý kus.

Promyšlené příslušenství
Mezi nové a unikátní příslušenství modelu Dyson V15 Detect 
Absolute patří také hubice s kónickým kartáčem pro účinné  
odstraňování zvířecích chlupů či dlouhých vlasů z čalounění  
a dalších míst, na jejíž kartáč se žádné vlasy a chlupy nenavíjejí. 
Vše končí ve sběrné nádobě. Zajímavá je i inteligentní podlahová 
hubice Digital Motorbar, na kterou se také nenavíjejí vlasy díky 
integrovaným zubům. Navíc je schopná rozpoznat povrch, který 
vysává. Vysavač pak podle toho v automatickém režimu upraví 
svůj sací výkon.

Kompletní nabídka nových vysavačů Dyson
Kromě vlajkové lodi V15 Detect Absolute tvoří aktuální portfolio 
vysavačů značky Dyson tyto modely

Dyson V12 Detect Slim Absolute
Malý, kompaktní a lehký vysavač Dyson, který je dodáván stejně jako 
model V15 Detect Absolute s iluminační hubicí, která odhaluje prach, 
i piezo senzorem měřícím množství a typ nasávaných nečistot. Ino-
vovaná verze tohoto modelu pak disponuje ještě podlahovou hubicí 
Motorbar se systémem proti namotávání vlasů. Vhodný je zejména do 
bytů s převládajícími tvrdými podlahami. 

Dyson V10 Absolute 2022
Zákazníci, kteří nevyžadují iluminační funkci a přítomnost piezo 
senzoru, mohou zvolit tento model, který v nové verzi obsahuje také 
hubici Motorbar s hřebenem bránícím namotávání vlasů. Samozřejmě 
nechybí ani hubice Fluffy pro účinný úklid tvrdých podlah.

Dyson 
V8 Absolute 2022
Model V8 reprezentuje základ 
nabídky Dyson. Přesto jde  
o mimořádně výkonný vysavač, 
který je také nově dodáván  
s hubicí Motorbar, na jejíž  
kartáč se nenamotávají vlasy.



Unikátní čističky vzduchu 
Dyson likvidují i nebezpečný 
formaldehyd

www.dyson.cz

O formaldehydu slyšel snad každý. Látka používaná mimo 
jiné k balzamování, ale například i v zemědělství nebo 
při výrobě lepidel způsobuje ve vyšších koncentracích 
bolesti hlavy a podráždění sliznic. Do vzduchu se dostává 
v domácnosti uvolňováním z koberců, textilií, nábytku či 
kosmetiky. Bohužel zdrojů najdeme doma více, než si vět-
šina z nás dokáže představit. O to důležitější je formalde-
hyd v maximální míře eliminovat, s čímž právě pomohou 
nejnovější čističky vzduchu Dyson vybavené speciálním 
katalytickým filtrem, který tuto látku rozkládá na oxid 
uhličitý a vodu. Vedle toho jsou čističky Dyson vybaveny 
plně utěsněným filtrem standardu HEPA H13 a zachytávají 
99,95 % částic od 0,1 mikronu včetně 
virů a bakterií.
 Všechny čističky vzduchu Dyson 
mají pokročilé senzory, díky kterým 
účinně řídí svůj chod i vás informují 
o stavu ovzduší v místnosti. Nechybí 
ani konektivita a možnost ovládání na 
dálku.

Dyson Purifier Cool 
Formaldehyde TP09
Unikátní a nejmoder-
nější z čističek vzduchu 
se stará o vzduch  
v domácnosti tím 
správným způsobem 
– automaticky snímá 
znečišťující částice  
a plyny, zachytává 
99,95 % nečistot, jako 
jsou alergeny, bakterie 

či NO2, a poté cirkuluje vyčištěný vzduch do celé místnosti 
pomocí technologie Air Multiplier.

Dyson Purifier Humidify 
+ Cool Formaldehyde 
PH04
Horká novinka na trhu je 
nová generace této čističky 
kombinované s vyspělým 
zvlhčovačem vzduchu. 
Novinka přidává také funkci 
eliminace formaldehydu po-
mocí jeho rozkladu použitím 
katalytického filtru. Funkce 
zvlhčování je nezávislá, takže 
lze spotřebič používat jen 
jako čističku vzduchu. Případ-

ně tedy přidat zvlhčování, které je vhodné používat hlavně v zimních 
měsících, kdy převládá v domácnostech nezdravý suchý vzduch. V létě 
ale tato funkce může posloužit k příjemnému osvěžení. Nádržka na vodu 
pojme dostatečný objem až pro 36 hodin kontinuálního provozu bez 
doplňování.

Dyson Purifier Hot+Cool 
Formaldehyde HP09
V příštích měsících bude na 
český trh uvedena také nová  
čistička s funkcí likvidace formal-
dehydu, která umožňuje ohřev 
vzduchu. Lze ji tak používat jak  
v roli ventilátoru během teplej-
ších měsíců, tak jako přídavné 
topení v zimě. Samozřejmostí 
je i zde dokonale utěsněný 
filtr HEPA H13, katalytický filtr 
a soubor pokročilých senzorů 
kontinuálně monitorujících 
kvalitu ovzduší.

Testy nad rámec 
průmyslového standardu
Inženýři společnosti Dyson navrhli vlastní test na-
zvaný POLAR, protože dosavadní standard CADR 
není podle jejich názoru dostatečný. Jejich test 
POLAR měří čištění v místnosti o objemu 81 m³ 
(na rozdíl od 28,5 m³ v případě CADR) a používá  
k tomu 9 různých senzorů.

MyDyson – aplikace pro vaše pohodlí
Informace o stavu ovzduší, stejně tak i aktuální nastavení tohoto modelu 
nejsou zobrazeny pouze na displeji, ale lze je sledovat také v chytrém telefonu 
pomocí aplikace MyDyson. Díky ní může uživatel čističku ovládat a kontrolo-
vat, ať už je doma, nebo kdekoli venku. Aplikace také nabízí ovládání automa-
tického režimu čištění nebo tichý noční mód. V aktuálním čase lze také zjistit 
skutečné množství škodlivin v ovzduší, teplotu, vlhkost, stav a životnost filtru  
a další údaje. Rovněž lze sledovat vývoj kvality ovzduší s týdenní historií.

Hodně lidí si myslí, že je znečistěné ovzduší hlavně venku. Za zavřenými dveřmi se nás přece rozptylové podmínky 
tolik netýkají, že? Opak je pravdou. Dlouhodobé studie prokázaly, že se daleko více škodlivých nečistot nachází uvnitř 
našich domovů a pracovišť, ve kterých trávíme většinu života. Odpovědí na nevalnou kvalitu vzduchu v interiérech je 
pochopitelně kvalitní čistička vzduchu, která nezachytí pouze prach, pyly nebo bakterie, ale také těkavé organické látky 
v čele s nebezpečným formaldehydem.
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Řada pákových kávovarů 
s mlýnkem La Specialista 
od De’Longhi se postupně 
rozrostla a aktuálně čítá 
tři různé modely ve třech 
cenových kategoriích. Jak se 
od sebe liší? A co všechno umí 
vlajková loď La Specialista 
Maestro? Zeptali jsme se 
Kláry Neugebaurové, brand 
manažerky De’Longhi.

VIDEO

https://bit.ly/3gpP6o5

Grundig představil novou řadu zastřihovačů
Německá značka patřící již řadu let tureckému Arçeliku uvedla na český trh 3 nové mo-
dely zastřihovačů včetně jednoho multifunkčního. Všechny modely jsou vybaveny kvalitní 
Li-Ion baterií s dlouhou životností, která disponuje funkcí Fast Charge, takže i v případě, 
že je vybitá, ji stačí 5 minut nabíjet, abyste zvládli jedno ostříhání vlasů nebo zastřižení 
vousů. Zajímavá je také speciální funkce Turbo pro zvýšení výkonu v případě, že se uživatel 
věnuje například hustším vousům. Všechny tři modely jsou také typu Wet & Dry a lze je 
používat nasucho i namokro.
 Základní model MC 8030 je dodáván se 2 nástavci pro střih od 3 do 30 mm. Vyšší mo-
del MC 9030 přidává LED displej a najdete u něj 3 nástavce pro délku střihu 3 až 45 mm. 
Nejvyšší model MGK 9030 spadá už do kategorie multifunkčních zastřihovačů. V příslu-
šenství se nachází kromě klasické zastřihovací hlavice ještě detailní zastřihovač, zastřihovač 
brady, planžetový holicí strojek, zastřihovač chloupků v nose a uších a další výbava, jako je 
dobíjecí stojánek a nástavec pro různou délku střihu (1,5 mm až 25 mm).

NOVINKY A VIDEO



1000 Kč

až

zpět za nákup

Kupte si 
parní generátor Braun 
CareStyle a získejte až 
1000 Kč z nákupu zpět.

Vyberte si, který parní generátor Braun je pro vás ten pravý, 
a získejte až 1000 Kč z nákupu nazpět. Akce platí od 1.10.2022 
nejpozději do 31. 12. 2022 a vztahuje se na vybrané modely 
parních generátorů Braun CareStyle.

Akce platí v plné výši na modely CareStyle 7 a CareStyle 7 Pro, 
na ostatní modely CareStyle ve výši od 500 Kč.

Objevte více informací na www.braunhousehold.com.
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home.liebherr.com

Revoluce v izolaci chladicí 
a mrazicí techniky nese jméno BluRoX
Společnost Liebherr představila na veletrhu IFA novou technologii, která zcela mění 
svět chladniček a mrazniček. Nový typ vakuové izolace používající vulkanickou 
horninu perlit je nejen účinnější, ale umožňuje i zvětšení vnitřního prostoru spotřebiče 
bez nárůstu vnějších rozměrů. Navíc ho lze po skončení životního cyklu zařízení použít 
znovu v novém výrobku.

Revoluce v izolaci chladicí a mrazicí techniky 
nese jméno BluRoX
Společnost Liebherr představila na veletrhu IFA novou 
technologii, která zcela mění svět chladniček a mraz-
niček. Nový typ vakuové izolace používající vulkanic-
kou horninu perlit je nejen účinnější, ale umožňuje  
i zvětšení vnitřního prostoru spotřebiče bez nárůstu 
vnějších rozměrů. Navíc ho lze po skončení životního 
cyklu zařízení použít znovu v novém výrobku.

Ekologický rozměr nové technologie
Vedle skvělých izolačních vlastností má perlit ještě 
jednu zásadní výhodu. Surovina je k dispozici v téměř 
neomezeném množství. Ve srovnání s výrobou běž-
ných izolačních materiálů z polyuretanu na bázi ropy 
spotřebuje celý proces od těžby perlitu až po jeho po-
užití jako izolačního materiálu méně zdrojů. Na konci 
životnosti chladničky nebo mrazničky typu BluRoX lze 
perlit ze spotřebiče vyjmout a znovu použít bez nut-
nosti významného zpracování. Ba co víc, jelikož není 
izolace BluRoX spojena s okolními součástmi spotřebi-
če, lze snadno zpracovat a znovu použít i vnější plášť 
a vnitřní výlisek.

Hybridní spotřebiče BluRoX již brzy
Už v roce 2023 uvede společnost Liebherr na trh 
nejprve mrazničku, jejíž dveře budou vybaveny paten-
tovanou technologií BluRoX. Stěny tohoto hybridního 
modelu FNb 5056 jsou izolovány běžnou pěnovou 
izolací. Tato mraznička bude první svého druhu na 
světě s třídou účinnosti „B“. Během následujících dvou 
let představí Liebherr první mrazničku BluRoX kom-
pletně vybavenou technologií vakuového perlitu. Tento 
spotřebič bude ještě energeticky úspornější a bude 
mít větší objem, který je přibližně o 25 % větší.



Nejvyšší energetická
účinnost
Kombinace vakua a perlitu 
vytváří nepřekonatelné 
energeticky účinné a zároveň 
kompaktní řešení izolace proti 
chladu

Větší objem
Díky mimořádně účinné 
izolaci BluRoX jsou stěny 
přibližně o třetinu tenčí,  
a proto poskytují přibližně 
o 25 % větší objem 
při stejných vnějších 
rozměrech.

Recyklovatelná 
konstrukce výrobku
Perlit lze z mrazničky 
BluRoX po skončení její 
životnosti vyjmout  
a znovu použít bez nutnosti 
dalšího zpracování.

Energetická účinnost je pro 
spotřebitele obzvláště důležitá 
Udržitelný životní styl je důležitější pro stále více lidí, 
kteří chtějí šetřit energie i zdroje obecně. S neuvěřitel-
ně energeticky účinnými a recyklovatelnými mraznič-
kami BluRoX plní Liebherr přání stále většího počtu 
spotřebitelů, aby byl jejich každodenní život udržitel-
nější. Podle společnosti GfK je energetická účinnost 
pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem při 
výběru domácího spotřebiče. Vynikající vlastnosti 
mrazniček BluRoX s jejich pověstnou kvalitou Liebherr 
„Made in Germany“ z nich činí skutečné magnety na 
zákazníky.

10letá záruka bez registrace
Firma Liebherr spouští u nových modelů lednic  
z řady Plus a Prime nový program plné 10leté 
záruky, která je poskytována bez nutnosti se 
registrovat. Všechny modely, kterých se tato 
záruka týká, jsou řazeny do energetické třídy 
A a mají velmi nízkou spotřebu 116 kWh za rok. 
Zaujmou také nízkou hlučností 33 dB(A)  
a samozřejmě výbavou. Obsahují zóny BioFresh, 
používají technologii NoFrost i systémem 
oddělených chladicích okruhů DuoCooling.
 Konkrétně jde o následující modely, které budou 
na trh uvedeny v průběhu čtvrtého kvartálu roku 
2022: CBNbda 5723, CBNsda 5723, CBNbsa 5753  
a CBNsda 5753



10

10 • Sell • 7/2022

Speciální čističe skvrn Bissell 
SpotClean slibují, že si poradí 
i s těmi nejodolnějšími 
skvrnami na kobercích nebo 
potazích sedaček. Opravdu 
to zvládnou? Podrobili jsme 
je zátěžovému testu a pro 
specialistu značky Bissell 
Petra Poláška si připravili 
dokonce jedno nečekané 
překvapení.

VIDEO

https://bit.ly/3Di44pg

Teka představila ve Španělsku svou 
první pračku s autodosingem
V moderním provedení v barvě tmavého nerezu míří na španělský trh nová pračka Teka, 
která je u značky vůbec prvním modelem s automatickým dávkováním detergentu  
z integrovaného zásobníku. Novinka s inverzním (bílým) displejem a vysokou kapacitou 
10 kg používá invertorový motor a nepostrádá ani parní funkci. Na jejím energetickém 
štítku najdete třídu A. Ždímat lze až při 1 500 ot./min.
 Na českém trhu pračku ale neočekávejte, protože lokální pobočka se zde zaměřuje hlavně 
na varnou techniku. V segmentu praní nabízí jen velmi specifické vestavné pračky a vestav-
né pračkosušičky.

NOVINKY A VIDEO



www.novy-odsavace.cz

Odsavače řady Fusion Pro od Novy splňují vysoké požadavky na designové odsavače určené pro 
vestavbu do horní skříňky. Jedná se o promyšlený koncept, díky kterému je odsavač neviditelně 
integrovaný ve skříňce a využívá výklopného skleněného štítu pro lepší účinnost odsávání. Odsavač 
můžete ovládat ze skleněného štítu nebo z indukční varné desky Novy. Detaily v konstrukci odsavače 
zajišťují perfektní ochranu dvířek a korpusu kuchyně proti výparům, a také umožňují využití úložného 
prostoru v horní skříňce.

V nabídce jsou odsavače Fusion Pro v barvách antracit a bílá, a v šířkách 60, 90 a 120 cm.

FUSION PRO
Tichý a výkonný odsavač  
do horní skříňky

SELL-2022-07-REKLAMA-11-NOVY-final.indd   11SELL-2022-07-REKLAMA-11-NOVY-final.indd   11 25.10.2022   17:40:1625.10.2022   17:40:16



NOVÁ Gaggia Accademia
Inovovaná verze úspěšného kávovaru v exkluzivním designu
a s maximálním důrazem na personalizaci

Značka Gaggia je dlouhé desítky let symbolem italské vášně pro kávu, důmyslného designu a funkčních řešení, 
která slouží jak v domácnostech, tak profesionálních kavárnách po celém světě. Gaggia je srdcem i duší speciali-
sta na přípravu toho nejlepšího espressa, ale nejen jeho. Nová Accademia nabízí až 19 nápojů včetně některých 
regionálních specialit.

www.espressoprofessional.cz



Kávovar „Made in Italy“
Nová Gaggia Accademia se pyšní prémiovým provedením  
s čelní stranou z černého skla a velkým důrazem na další detaily. 
Všimněte si již ikonické červené LED linky, která se stala sym-
bolem automatických kávovarů Gaggia. Barevný dotykový LCD 
displej (4,9”), zobrazující náhledy nápojů, doplňují decentně 
podsvícené dotykové ikony a otočné voliče, které vám umožňují 
rychlý pohyb v nabídce, snadnou úpravu intenzity aroma kávy či 
úpravu objemu dokonce během samotné přípravy. Velmi prak-
tický je přímý přístup k základním čisticím a údržbovým funkcím 
přímo prostřednictvím ikon na čelní straně – netřeba funkce hle-
dat v menu a složitě rozklikávat jednotlivá nastavení na displeji.

Plně automatická příprava i manuální pěnění mléka
Naprostá většina plnoautomatických kávovarů na trhu je vyba-
vena řešením pro automatické pěnění mléka. Gaggia Accade-
mia není výjimkou a používá odnímatelnou karafu, kterou lze 
po použití skladovat v chladničce. Nechybí ani praktický systém 
pro čištění mléčných cest pouhým stiskem tlačítka. Gaggia 
přesto na rozdíl od konkurentů vybavila model Accademia 
ještě profesionální parní tryskou, která umožňuje kávovým 
nadšencům plně manuální přípravu mléka. I plnoautomatic-
kým kávovarem si můžete trénovat své schopnosti v baristické 
disciplíně latte art.
 Pokud jde o automatickou přípravu, jsou na výběr 4 stupně 
pěnění mléka od čistě horkého mléka po dokonale jemnou  
a sametovou pěnu z mikrobublinek.

Je libo rostlinné alter-
nativy mléka? Žádný 
problémGaggia myslí  
na vegany i všechny  
s intolerancí na laktózu. 
Kávovar dokáže napěnit 
běžné mléčné alterna-
tivy, jako jsou sójové, 
mandlové nebo ovesné 
mléko.

Až 19 (nejen) kávových specialit
V menu najdete všechny rozšířené kávové nápoje od espressa 
přes americano po cappuccino nebo latte macchiato. Nechybí 
ovšem ani regionální speciality – například italské macchiatone, 
které stojí někde na půl cesty mezi espressem macchiatem  
a cappuccinem, vídeňské melange (podobné cappuccinu, ovšem 
s méně intenzivní kávou) či australský flat white, který snad  
už není ani potřeba vzhledem k jeho popularitě blíže popisovat. 
Samozřejmostí je také výdej samotné mléčné pěny či vody  
se správnými teplotami pro černý a zelený čaj.

4 uživatelské profily
V menu kávovaru můžete aktivovat až 4 uživatelské profily, 
jejichž volba se může zobrazovat po spuštění kávovaru. V rámci 
každého profilu lze provést úpravy nastavení jednotlivých káv 
včetně změny jejich názvů. A samozřejmě je možné uložit určitou 
kávu s upravenými nastaveními během její přípravy.

Indikace stavu kávovaru 
přímo na displeji
Displej kávovaru používá 
podobnou logiku ovládání, 
na kterou jsme dnes zvyklí z 
chytrých telefonů. Všimněte 
si na displeji horního stavové-
ho řádku, kde je zobrazován 
nejen čas a datum, ale také stav kávovaru. Nechybí rychlý přístup 
k radám a instrukcím či přímo k manuálu – na displeji se objeví 
QR kód, který jen naskenujete mobilním telefonem. Veškeré 
zmíněné funkce jsou přístupné z hlavní obrazovky.

Dostupnost
Kávovar Gaggia Accademia bude na trh uveden v průběhu 
posledního kvartálu roku 2022 a již ho můžete pro své obchody 
objednávat u oficiálního distributora značky Gaggia pro ČR a SR, 
společnosti Espresso Professional. Pro více informací ji kontaktujte.
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Výrobci přístrojů pro osobní péči měli 
během pandemie doslova žně, zejména 
v období lockdownů. Jaké byly vaše nej-
prodávanější výrobky?
ET: Určitě výrobky pro zastřihování. 
Kadeřnické salony byly během období 
lockdownů na mnoha trzích v Evropě 
zavřené. Lidé se nemohli nechat ostříhat 
a začali celkem přirozeně hledat alterna-
tivní řešení, kterým byly právě zastřiho-
vače, zejména ty pro muže. Takže jsme 

dokonce zcela vyprodali naše skladové 
zásoby. Nezůstalo nám vůbec nic. Byla to 
bezprecedentní situace. Musím ale po-
dotknout, že například prodej vlasových 
stylingových produktů klesl, protože 
ženy nemusely o své vlasy tolik pečovat 
jako před pandemií. Během lockdownů 
to pro ně nebylo důležité. Nyní je situace 
zcela opačná. Přístroje pro péči o vlasy 
a jejich styling se prodávají velmi dobře, 
ale prodej zastřihovačů klesl.

Chceme dostat BaByliss do všech 
prodejních kanálů, říkají exportní 
manažeři společnosti
Výrobky osobní péče francouzské značky BaByliss distribuovala 
dlouhá léta firma FAST ČR. Ke změně došlo letos v září, kdy distribuci 
převzala společnost Orbico. Proč k tomu došlo? A jaké jsou nyní 
plány společnosti BaByliss pro český a slovenský trh? Tyto a další 
otázky jsme položili osobně Edouardu Turpinovi, řediteli exportu, 
a Yulii Jacquemondové, manažerce exportního marketingu, když 
jsme s nimi strávili hodinu živou debatou v pražském sídle Orbico.

Hovoříte o současné situaci na trhu. 
Celý trh je už celé měsíce ovlivněn vál-
kou a energetickou krizí. Mnoho seg-
mentů zaznamenává dvouciferný po-
kles. Jaká je situace v oblasti spotřebičů 
pro osobní péči?
ET: Upřímně řečeno, rok 2022 bude po-
měrně pozitivní. I když prodeje zastři-
hovačů klesají, mnoho segmentů výrazně 
roste. Zejména ty, které byly negativně 
ovlivněny pandemií.

Vidíte velké rozdíly mezi evropskými 
trhy, pokud jde o poptávku po určitých 
typech výrobků?
YJ: Nastavení zákazníků je na různých 
trzích odlišné. V Rumunsku se hod-
ně prodávají kulmofény. V Řecku nebo  
Maďarsku jsou to naopak parní žehlič-
ky na vlasy. Záleží na potřebách spotře-
bitelů. Zejména na typu vlasů, který je  
v daném regionu Evropy nejčastější.  
Takže ve Francii, která je velmi multi-
kulturní, je to složitější. Například lidé 
původem z Afriky dávají přednost parním 
žehličkám na vlasy, protože jejich vlasy 
jsou přirozeně kudrnaté. Rád bych také 
upozornil, že jižní země se více zaměřují 
na zastřihování vousů. Tento trend však 
nyní ve větší míře proniká i na sever.

Trh prošel výraznými změnami ješ-
tě před pandemií. Společnost Dyson 
vstoupila do tohoto segmentu s vý-
robkem, který byl mnohem dražší než 
to, co bylo považováno za normální.  
Cenový strop se posunul skokově vzhů-
ru. Domníváme se, že kdybyste se něko-
ho před deseti lety zeptali, zda chce utra-
tit za fén kolem 500 eur, řekl by vám, že 
jste se zbláznili. Nyní spousta společnos-
tí přichází s nástroji a přístroji na vlasy, 
jejichž ceny se posouvají blíže k „úrovni 
Dysonu“. Máte podobnou strategii? Po-
kud ano, které výrobky ji reprezentují?
YJ: Je to pravda. Změnili trh. To se nedá 
popřít. Ale pokud mluvíme o cenotvor-
bě, musím říct, že jsme masová značka.  
Nabízíme různé cenové kategorie a máme 
výrobky pro každého spotřebitele. Naše 
výrobky začínají na 10 eurech a končí 
na 200 eurech. Myslíme si, že zejména 
v současné energetické krizi a rostoucích 
cenách budou lidé hledat výhodné řešení 
s dobrým poměrem cena/výkon. B  aByliss 
takové může nabídnout, což je jedna  
z jeho silných stránek.

INTERVIEW • EDOUARD TURPIN A YULIA JACQUEMOND • BABYLISS

Edouard Turpin (ET)
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Vraťme se k značce BaByliss, která od 
svého vzniku expandovala na mnoho 
trhů. Většinou zůstala v Evropě. Kde je 
k dostání mimo náš kontinent? Používá 
vaše mateřská společnost Conair Cor-
poration v různých částech světa různé 
značky? 
ET: Značka BaByliss vznikla v roce 
1961 a založil ji francouzský kadeřník.  
Na začátku to byla profesionální značka  
s produkty pro lidi z oboru. Později pře-
šla na masový spotřebitelský trh. Naše 
mateřská společnost Conair Corporati-
on, která BaByliss koupila v roce 1995, 
má velmi podobný příběh. Byla založena  
v roce 1959 v garáži v newyorském 
Queensu a také začala svou cestu jako 
dodavatel profesionálních výrobků. Takže  
v Evropě a na trzích, které jsou jí blízké, 
máme BaByliss. Naše výrobky najdete  
v Africe, Izraeli, Dubaji, Egyptě a do-
konce i v Indii. A nedávno jsme vstoupili 
do zemí, jako je Ázerbájdžán a Gruzie. 
Značka Conair se zaměřuje na Severní 

Ameriku, Jižní Ameriku a většinu Asie. 
Výrobky jsou u obou značek stejné. 

Poslední dva roky znamenaly velký tlak 
na logistiku. Ovlivnila nebo změnila 
tato situace váš výrobní řetězec?
ET: Nejvíce nás ovlivnily náklady na do-
pravu z Asie – nejen cenou, ale i časem. 
Letos naštěstí ceny klesly. Nedovážíme 
však pouze výrobky z Číny. Naše výrob-
ní aktivity v Itálii nebyly tolik ovlivněny, 
což nám velmi pomohlo.

Mluvíte o Itálii a Číně. Kde všude své 
výrobky produkujete? Máte vlastní vý-
robní závody? Nebo zadáváte výrobu 
třetím stranám?
ET: V Itálii máme vlastní výrobní zá-
vod, který vyrábí AC a BLDC fény.  
V Číně spoluvlastníme továrnu. Máme 
také vlastní výzkum a vývoj, takže naše 
výrobky nekupujeme jen od třetích stran 
v Číně. Myslím, že to je také důležitá 
zpráva pro trh.

Vaše značka působí na českém a sloven-
ském trhu již řadu let. Letos v září jste 
ale po tak dlouhé době změnili distri-
butora. Co bylo důvodem této změny?  
A jaké jsou vaše cíle pro příští rok  
či dva?
ET: Vidíme velký potenciál znač-
ky na českém i slovenském trhu. Je to 
velmi známá značka po celé Evropě. 
Když jsme začali spolupracovat s naším 
předchozím distributorem, společnos-
tí FAST, byla to jiná společnost. Byl 
to velkoobchodní hráč s distribučními 
akti vitami. Nyní je nejen distributorem, 
ale i prodejcem s vlastní sítí obchodů. 
Jejich zaměření se tedy v průběhu let 
změnilo. Chceme, aby se BaByliss do-
stal do více prodejních kanálů, aby se 
stal skutečně masovou značkou po ce-
lém Česku a Slovensku, a myslíme si, 
že Orbico je tou správnou společností, 
která toho může dosáhnout, protože je 
nezávislým a specializovaným distribu-
torem a má obrovské zkušenosti s pří-
stroji pro osobní péči, protože již mnoho 
let distribuuje Braun.

Prodejce bude také zajímat, zda bude-
te značku marketingově podporovat.  
Určitě je to bude motivovat k tomu, aby 
výrobky zalistovali.
YJ: Určitě budeme investovat do marke-
tingových aktivit. Se společností Orbico 
připravujeme plán, jak značku představit 
trhu a spotřebitelům.

V souvislosti s firmou Orbico jste zmí-
nil značku Braun. Vy sami jste s ní ale 
také spojeni, že? Slyšeli jsme o nějaké 
dohodě, kterou jste nedávno uzavřeli  
s Procter & Gamble…
ET: Máte pravdu. Od P&G jsme koupili 
licenci na značku Braun. Ale pouze na 
výrobky pro péči o vlasy. Ostatní přístro-
je, jako jsou epilátory, IPL a výrobky pro 
muže, jsou stále pod P&G.

Jak hodláte pracovat se značkou Braun 
ve spojení se značkou BaByliss? Jak to 
ovlivní obě portfolia?
YJ: Je to velmi čerstvá dohoda, takže 
jsme zatím jen převzali stávající portfo-
lio. Situace ohledně diferenciace port-
folií a práce se značkami, které se bu-
dou vzájemně doplňovat, bude jasnější 
v příštím roce. Náš management na tom 
pracuje. 

Yulia Jacquemond (YJ)



Nově v nabídce společnosti Orbico 

Legendární francouzská značka BaByliss, specialista na péči o krásu, je na českém a slovenském trhu od 
září pod křídly společnosti Orbico, která nepřebírá pouze dosavadní portfolio. Pečlivě vybírá produkty 
do nabídky, s níž chce oslovit celý trh a všechny prodejní kanály. První vlaštovkou v rámci nových pro-
duktů je řada Hydro-Fusion, kladoucí důraz na péči o všechny vlasy bez rozdílu. Ať už jsou jemné, kudr-
naté, nepoddajné, či náchylné ke krepatění, novinky BaByliss Hydro-Fusion si s nimi poradí.

Značka BaByliss působí v oblasti vlasové péče už více než 60 let. V roce 1961 ji založili pařížští kadeřníci 
René Lelièvre a Roger Lemoine, kterým se jako prvním podařilo sestrojit elektrickou kulmu na vlasy. Spolu 
s  tímto vynálezem vznikla také značka BaByliss, která díky němu velmi rychle pronikla do většiny fran-
couzských kadeřnictví a vlasových salonů. Ve Francii se dokonce ze slova „babyliss“ stalo synonymum pro 
kulmu. Později se začala firma soustředit na spotřebitelský segment a přinášet kvalitní, inovativní a cenově 
dostupné výrobky běžným zákazníkům pro použití doma.

Za jeden z klíčových produktů v moderní historii značky považujeme automatickou kulmu na vlasy, která 
zaznamenala obrovské prodejní úspěchy, protože ženám umožnila rychle a s minimálním úsilím vytvářet 
krásné lokny. Není divu, že ji v různých modelových variantách nadále najdete v nabídce.

www.babyliss.cz
Distributor: Orbico s.r.o., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 Česká republika

Objednávat můžete i právě představenou kolekci Hydro-Fusion
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Vlastní vývoj a vlastní výroba
Mezi největší devízy značky BaByliss patří to, že má vlastní vý-
voj a výrobu. Část produkce vzniká dokonce přímo v Evropě, a to 
v Itálii, která často udává módní i designové trendy celému světu. 
Zbytek produktů vzniká v  čínském závodu, který BaByliss spo-
luvlastní. Tato fakta BaByliss jednoznačně odlišují od značek, které 
produkují nebo dokonce pouze nakupují zboží výhradně v Číně.

Z italské továrny pochází například současný top model vysou-
šečů vlasů BaByliss 6750DE VELOCE, jehož srdcem je vysoce 
kvalitní digitální motor MaxlifePRO™ vyvinutý ve spolupráci se 
společností Ferrari. Motor má nejen vysoký výkon, díky němuž 
dokáže vytvořit proud vzduchu s  rychlostí až 143 km/h, ale je 
také velmi spolehlivý. BaByliss na něj proto poskytuje 10letou zá-
ruku. Na celý vysoušeč s keramickým tělem potom záruku 5letou.

Seznamte se s Hydro-Fusion
Klíčovou novinkou v nabídce značky BaByliss je nová řada sklá-
dající se celkem ze čtyř produktů – vysoušeče vlasů, dvou kul-
mofénů a žehličky na vlasy. Všechny výrobky spojuje přítomnost 
pokročilé plazmové technologie využívající duální iontový sys-
tém. Kladné a záporné ionty hydratují vlasy a současně brání je-
jich krepatění. 

Vysoušeč D773DE s výkonným HTDC motorem umožňuje pomo-
cí difuzéru snadnou tvorbu kudrlin a v jeho příslušenství nechy-
bí ani koncentrátor vzduchu. Rotační kulmofén AS773E se zase 
chlubí velkým kartáčem (50 mm) s keramickým povrchem a měk-
kými štětinami. Klasický kulmofén AS774E je dodáván se 4 růz-
nými nástavci pro vysoušení, uhlazování, narovnávání a dodání 
objemu vlasům. Posledním výrobkem v řadě je žehlička na vlasy 
ST573E s extra odolnými keramickými destičkami Advanced Ce-
ramics™ pro stálou a rovnoměrnou distribuci tepla. Uživatelka má 
k dispozici digitální nastavení teploty v 5 krocích. Všechny výrob-
ky jsou vybaveny 2,5 m dlouhým napájecím kabelem pro volnost 
a flexibilitu při tvorbě účesu.

BaByliss nezapomíná ani na muže
V portfoliu značky najdete i řadu BaBylissMEN, kterou tvoří vý-
konné a spolehlivé zastřihovače vlasů a vousů. Některé z  nich 
obsahují břity z odolné japonské oceli. Doporučujeme například 
multifunkční zastřihovač 15 v 1 MT996E s bezdrátovým provozem, 
který zajišťuje kvalitní Li-Ion akumulátor. Při plném nabití může 

zastřihovač běžet až 5 hodin. Ovšem i pouhých 20 minut rychlé-
ho nabíjení poskytne dostatek energie pro 40 minut zastřihová-
ní. Jelikož je zastřihovač voděodolný, lze ho používat i namokro. 
Velkou výhodou je dodávaný stojan s USB konektorem i magne-
tické připojování nástavců. V příslušenství jsou dodávány nástav-
ce, se kterými zvládnete péči o celé tělo.
Pro více informací a objednávky výrobků BaByliss kontaktujte 
společnost Orbico.
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Přinášíme stručný průlet světem spotřebičů pro péči o krásu, ať už jde  
o zubní kartáčky, fény, či speciální nástroje, které byly donedávna výsadou 
spíše kosmetických salonů.

Zajímavé produkty a novinky v osobní péči

Bellissima My Pro Beach Waves Multi 
GT20 300 11738
Kulma se speciální konstrukcí
Letos v květnu se objevil na trhu nový model 
kulmy italské značky Bellissima. Novinka určená 
pro rychlou tvorbu přirozených a nadýchaných vln 
nabízí unikátní otočný systém, který umožňuje vy-
tvářet jak volné „plážové“ vlny, tak přesné krátké 
vlnky. S jedním přístrojem tak lze vytvářet různé 
účesy, a to pouhým otočením spodní části kulmy. 
Nastavit lze teploty ve 3 krocích mezi 160 °C až 
200 °C. Válce mají povrch vyrobený z leštěné 
keramiky pro maximální ochranu vlasů i dosažení 
těch nejlepších výsledků. Samozřejmě lze plochy 
uzamknout a nechybí chladný hrot pro snadnou 
manipulaci (vč. otočného systému). Délka přívod-
ního kabelu je 1,8 m.

BaByliss 6750DE VELOCE
Vysoušeč vlasů
Francouzská značka specializující se zejména na péči  
o vlasy už od 60. let má ve své nabídce už nějakou 
dobu tento zajímavý fén, který se chlubí digitálním 
motorem MaxlifePRO, jehož vývoj probíhal ve 
spolupráci se společností Ferrari. Firma uvádí, že díky 
tomuto motoru dosahuje vysoušeč mimořádného 
výkonu a poradí si i s hustými vlasy – maximální 
proud vzduchu má rychlost 143 km/h. Chybět 
nemůže funkce ionizace zabraňující vysoušení vlasů  
a jejich krepatění. Fén nabízí 2 rychlosti  
a 2 nastavení teploty. Nechybí ani funkce studeného 
proudu vzduchu pro fixaci účesu. BaByliss přibaluje 
jako příslušenství difuzér a dva úzké koncentrátory. 
Za zmínku stojí keramické provedení fénu, délka 
přívodního kabelu 2,8 m a poskytovaná 5letá záruka 
na celý přístroj. Na samotný motor je záruka 10 let.



• Keramický povrch s arganovým olejem
• Digitálně řízená a kontrolovaná teplota
• Technologie Ion Care pro hydrataci vlasů

• 2 rychlosti a 3 nastavení teploty
• Funkce studeného vzduchu pro fixaci účesu
• Délka přívodního kabelu: 2,5 m

Bellissima 
Diffon Supreme
Inovativní horkovzdušný 
difuzér přichází na trh

www.bvz.cz
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Dyson Airwrap Complete
Multistyler na vlasy
Firma Dyson představila inovovanou verzi svého modelu 
Airwrap, který je nyní dodáván v elegantní kombinaci stří-
brné a měděné barvy. Unikátní kulmofén se liší především 
vylepšenými nástavci a kartáči pro tvorbu různých účesů. 
Můžete tak ještě snáze a rychleji vlasy vysoušet, uhlazovat, 
zvětšit u nich objem a samozřejmě vytvářet i vlny nebo lok-
ny. Hlavní devízou přístroje je využití takzvaného Coandova 
efektu, který je využíván k minimalizaci polétavých vlasů  
i efektivnímu přilnutí vlasů k nástavci. Vždy záleží na tom, 
jaké příslušenství uživatel používá. Coandův efekt ovšem 
vždy zajišťuje vysokou účinnost a mimořádné výsledky. 
Dyson také klade velký důraz na to, aby nedošlo k poškození 
vlasů, takže teplota proudícího vzduchu je měřena 40× za 
vteřinu a nikdy nepřekročí 150 °C. Na výběr jsou dvě  
verze Airwrapu – pro standardní nebo dlouhé vlasy.

Braun MGK7330
Multifunkční zastřihovač 10 v 1
Německá značka uvedla nedávno na trh novou řadu 
multifunkčních zastřihovačů MGK7 v 7 různých 
barevných provedeních a s různou výbavou. Nám 
padl nejvíc do oka model v tmavě modrém provedení, 
který nabízí celkem 10 funkcí a lze ho používat pro 
zastřihování vlasů, vousů i péči o tělo. Braun upo-
zorňuje, že má nyní zastřihovač širší hlavu a zvládne 
najednou zastřihnout větší oblast při každém tahu.  
Břity navíc není potřeba ostřit. Inovovaný je také mo-
tor, který přizpůsobuje svůj chod hustotě vlasů  
a vousů. Nese proto název AutoSense. Samozřejmostí 
je vodotěsnost strojku a možnost ho omývat pod 
tekoucí vodou i se s ním holit „na mokro“. Napájení 
má na starost kvalitní Li-Ion akumulátor s výdrží  
100 minut na jedno nabití. Výhodou je rychlé dobíjení 
za 1 hodinu a možnost vybitý strojek používat pro 
jedno zastřižení už po 5 minutách nabíjení. Pokud jde  
o příslušenství, dodává Braun k tomuto modelu hře-
ben pro holení těla, hřebeny s pevnou délkou střihu  
1 mm a 2 mm, hřebeny pro střih 3–11 mm  
a 13–21 mm, dále pak precizní zastřihovací hlavu, za-
střihovač chloupků v nose, holicí hlavu, holicí strojek 
Gillette ProGlide, nabíjecí stojánek, adaptér, čisticí 
kartáček a měkké pouzdro pro přenášení strojku  
i příslušenství.

SKUPINA VÝROBKŮ • PÉČE O KRÁSU



Proč doporučit právě difuzér Bellissima?
Bellissima Diffon Supreme je inovativní 
horkovzdušný difuzér, který kombinuje difuzér  
a vysoušeč vlasů v jednom přístroji a vytváří 
měkké, výrazné a objemné lokny, přičemž 
chrání vlasy před poškozením. Nová technologie 
Supreme Curl Flow zajišťuje optimalizované 
proudění vzduchu a udržování bezpečné teploty 
pro jemné vysoušení vlasů, u nichž nedochází  
k žádnému teplotnímu poškození. K tomu přispívá 
i použití keramického povrchu s argonovým 
olejem – vlasy jsou udržovány hydratované, 
protože při zahřívání keramiky vzniká to správné 
teplo, které chrání vlasy, brání jejich krepatění 
a vysušování. Keramika napuštěná argonovým 
olejem také zvyšuje lesk a hebkost vlasů.
 Výsledek? Vlasy jsou hebké, tvarované dle 
představ uživatelky a chráněné díky působení 
kladných a záporných iontů pomáhajících 
udržovat přirozenou hydrataci vlasů. Difuzér je 
vhodný především pro majitelky kudrnatých  
a dlouhých vlasů.

www.bvz.cz

Jak zkrotit nepoddajné vlnité vlasy? 
Pomůže jedinečný difuzér Bellissima
Italský specialista na péči o krásu, značka Bellissima, má zaručený recept na udržování kudrnatých vlasů a především 
jednoduchou tvorbu krásných a přirozeně vypadajících vln. Vedle již prodávaných modelů přichází na trh nyní novinka 
v podobě dosud nejvyspělejšího modelu Diffon Supreme.

Hlavní přednosti difuzéru Bellissima Diffon Supreme 11824
• Keramický povrch s arganovým olejem
• Digitálně řízená a kontrolovaná teplota
• Technologie Ion Care pro hydrataci vlasů
• 2 rychlosti a 3 nastavení teploty
• Funkce studeného vzduchu pro fixaci účesu
• Délka přívodního kabelu: 2,5 m

Další modely v nabídce
Spolu s nyní prezentovanou novinkou a aktuálním top modelem nabídky 
jsou v prodeji ještě další difuzéry Bellissima. Nadále je dodáván model z řady 
MyPro nesoucí označení Diffon DF1 3000 Ceramic (11799) se 2 rychlostmi  
a 2 nastaveními teploty. Základní model Diffon DF1 1000 (1579) se už  
v příštích měsících bude doprodávat a příští rok již nebude v nabídce.
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Philips Prestige BHD628/00 
Vysoušeč vlasů
Značka Philips se chystá uvést na trh nové modely fénu, který disponuje techno-
logií SenseIQ v podobě inteligentního řízení teploty, aby se zabránilo poškození 
vlasů. Jak systém funguje? Přístroj obsahuje infračervený senzor, který neustále 
kontroluje přímo teplotu vlasů a během jednoho vysoušení ji upraví až 4000×. 
Brání tak jejich přehřátí a současně zabraňuje i přesoušení, díky čemuž si dle 
Philipsu uchovávají vlasy 90 % přirozené vlhkosti. K dispozici jsou 2 režimy 
rychlosti a 3 teplotní režimy (Gentle pro extra šetrnou péči, Dry pro každodenní 
použití a Fast pro vyšší teplotu a rychlejší vysoušení). Philips nezapomíná ani na 
ionizátor produkující negativní ionty zamezující tvorbě statické elektřiny a přispí-
vající k vyživení vlasů. Součástí balení je samozřejmě koncentrátor i difuzér. 

ORAL-B iO Series 10
Elektrický zubní kartáček
Značka elektrických zubních kartáčků uvedla  
už před časem na trh řadu iO, která používá zcela 
novou magnetickou technologii, kombinující 
tradiční oscilačně-rotační pohyb hlavice  
s mikrovibracemi. Aktuálně představila firma 
svůj nejvybavenější model Series 10, který můžete 
nejen spojit s telefonem a využít chytrých funkcí 
v aplikaci včetně sledování, jak dobře si zuby čis-
títe, ale novinkou je dobíjecí základna, která vás 
světelnými diodami informuje, jakou část úst už 
jste vyčistili dostatečně a jakou ještě ne. Nemusíte 
tak vůbec otevírat aplikaci v telefonu. Kartáček 
nabízí celkem 7 čisticích režimů, nechybí tlakový 
senzor a časovač. Dodáván je v provedeních 
Black Onyx a White Alabaster.

SKUPINA VÝROBKŮ • PÉČE O KRÁSU



LET

PŘEDSTAVUJE

Nový kuchyňský robot PHSM 9100 je vybavený dvěma na sobě nezávislými motory, a díky tomu může 

směrovat potřebný výkon tam, kde je ho zrovna potřeba. Přední DC motor pracuje tiše a pohání hnětač, 

masomlýnek a krouhač, a zadní AC motor roztáčí mixér. Celokovové tělo i vnitřní konstrukce s planetární 

převodovkou a celkový výkon 1 500 W jsou zárukou spolehlivého fungování i při velmi náročném využití.  

Díky protiskluzovým nožkám bude veškerá práce bezpečnější a s tepelnou pojistkou budete mít jistotu,  

že ho nikdy nepřetížíte. Tělo z broušeného hliníku je odolné a navíc se dobře čistí. 

Vysoký výkon rozdělí tam, kde je třeba.

• Silný výkon 1 500 W • Velmi tichý chod • 8 rychlostí s plynulým přechodem • Planetová převodovka • Bohaté příslušenství • Mísa s uchem o objemu 5,5 l 
• Míchací metla, šlehací metla, hnětací hák • Masomlýnek s nástavcem na výrobu klobás • Krouhač • Tvořítko na cukroví • Nástavce na těstoviny  
• Skleněný mixér o objemu 1,5 l • Pěchovadlo

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc.  
and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.
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70 dB
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Rowenta My Beauty Routine
Specializovaná řada pro péči o pleť a tělo

Skin-Sonic Purifier LV8030F0
Ultrazvuková špachtle
První z výrobků v této řadě slouží k čištění pleti, 
jejímu napnutí a regeneraci. Používá ultrazvuko-
vou technologii pro hloubkové vyčištění, hydra-
taci a vyhlazování. Dokonce můžete se špachtlí 
odstranit nepříjemné černé tečky. 

Body Massager LY4000F0
Masážní přístroj na tělo
S tímto pomocníkem můžete pečovat o celé tělo a pře-
devším zmírnit v určitých partiích celulitidu. Rowenta 
slibuje redukci celulitidy a pevnější pokožku až o 70 %. 
Na výběr jsou 2 rychlosti a 2 směry rotace. Provozovat 
lze jak s připojeným kabelem, tak bez něj, přičemž  
v takovém případě je výdrž 20 minut. 

Lift Contour Massager LV7030F0 
Masážní přístroj na obličej
Tento model slouží také k masáži pleti a měl by především 
pomoci s potlačením příznaků stárnutí. Současně rozjasňuje 
pleť a minimalizuje viditelnost pórů. Jedná se o klinicky ově-
řený přístroj dodávaný se 2 hlavicemi – jedna je na krk  
a obličej, druhá na kontury očí. Na jedno nabití vydrží  
v chodu hodinu. Součástí balení je i cestovní pouzdro.

Youth Facial Massager LV6020F0
Masážní přístroj na obličej
Hlavním účelem tohoto přístroje je pleť vizuálně omladit  
a podpořit vstřebání přípravků na obličej. Měl by pomoci se 
zmírněním viditelnosti jemných linek a vrásek, dále pomocí 
jemných vibrací učinit pleť svěžejší. Kromě toho jemně ma-
síruje obličejové svaly. Nastavit u něho lze 3 úrovně rychlosti. 
Na jedno nabití vydrží v chodu až 90 minut.

Reset & Boost Skin Duo LV8530F0
Čisticí a masážní kartáček
Nový kartáček Rowenta jednak čistí pleť a jednak pomáhá se 
vstřebáním krémů a dalších kosmetických přípravků.  
Jeho používání navíc nezabírá mnoho času – stačí s ním pečovat 
o pleť 1 až 3 minuty. Na jedno nabití navíc funguje až 36 minut. 
O masáž pokožky se starají silikonové štětiny. Jemné ohřátí po-
kožky technologií Thermo-Boost přispívá k její revitalizaci.

Značka Rowenta uvedla 
koncem letošního léta na trh 
pětici produktů pro péči  
o pleť a tělo, které se  
na trhu vymykají. Nemusíte 
si samozřejmě pořídit všech 
pět, ale celkově se velmi 
dobře doplňují.  
Celá řada nese název  
My Beauty Routine. 
Konkrétně v ní najdete:

SKUPINA VÝROBKŮ • PÉČE O KRÁSU



MULTIFUNKČNÍ TLAKOVÝ 
HRNEC DOMO UVAŘÍ ZA VÁS
Ať už si chtějí vaši zákazníci usnadnit přípravu rychlých 
večeří pro celou rodinu v týdnu, přichystat jídlo na 
víkendový oběd, nebo pořídit šikovného pomocníka 
například na chatu či chalupu, aby bylo vaření 
bez plnohodnotného kuchyňského vybavení co 
nejjednodušší, ve všech případech je skvělým řešením 
tento nový multifunkční tlakový hrnec DOMO.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
Přehledné ovládání s kruhovým displejem 
a českými popisky funkcí otevírá dveře 
ke snadné přípravě mnoha jídel. Celkem 
je na výběr 18 automatických programů, 
přičemž lze vařit také v plně manuálním 
režimu a parametry přípravy si nastavit 
dle vlastních preferencí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vedle hlavní nádoby s objemem 6 litrů,  
v níž uvaříte až pro 6 osob, je dodáván  
k hrnci parní koš, mřížka na vaření/pečení 
dezertů v páře, nerezový tácek, náhradní 
tlakové těsnění a kartáček na čištění těs-
nění. Zmíněná hlavní nádoba s nepřilna-
vým povrchem je vhodná k mytí v myčce.

NEJEN TLAKOVÉ VAŘENÍ
Hrnec je primárně určen k tlakovému vaření, 
které je velmi rychlé. Obsahuje pro tento typ 
přípravy 11 programů, například na žebra, ryby, 
kuře, dušení, polévku, rýži či zeleninu. Samo-
zřejmě lze nastavit zcela vlastní režim chodu 
včetně teploty a tlaku. Pokud jde o tlakové 
vaření jako takové, nabízí hrnec 2 volby – nízký 
tlak (138–145 kPa při teplotě 100–110 °C)  
a vysoký tlak (158–170 kPa s teplotou  
110–120 °C). V přednastavených programech 
probíhá regulace teploty a tlaku automaticky.
 Hrnec ovšem slouží i k vaření bez použití 
tlaku či dokonce k vaření bez víka. K dispozici 
jsou například 2 programy pomalého vaření při  
85 °C (8 h) či 95 °C (4 h), dále pak funkce resto-
vání a smažení, udržování teploty nebo ohřevu 
jídel či funkce odpařování (k zahuštění pokrmu).



 

Unikátní japonské řešení (nejen) na cesty

Panasonic MultiShape 
holí, zastřihuje i čistí zuby

Víceúčelové zastřihovače alias 
multi grooming sady se staly 
v posledních letech velmi 
populárními s tím, jak výrazně 
vzrostl počet mužů pečujících o své 
vousy i další části těla. Zákazníkům 
u nich ovšem často chybí 
některé funkce, jako je například 
plnohodnotná holicí hlava bez 
kompromisů. Výrobky jsou také 
nedostatečně kompaktní a nejsou 
vhodné na cesty. Vše zmíněné řeší 
novinka značky Panasonic nazvaná 
MultiShape, s níž se nejen oholíte 
či zastřihnete své strniště, ale 
dokonce vyčistíte zuby.

Panasonic přichází na trh s výrobkem, 
který nemá prakticky konkurenci.  
A to nejen díky přítomné hlavici 
zubního kartáčku, který ho činí skutečně 
jedinečným. Už samotný kompaktní  
a štíhlý design těla přístroje, jeho 
modulární koncepce a vysoce kvalitní 
příslušenství činí MultiShape opravdu 
atraktivní novinkou. 

Japonská technologie pro nejkvalitnější střih
Zastřihovací a holicí hlavice používají ostří vyráběná japonskou technologií. 
Samozřejmě jsou vždy vyvinuta s ohledem na typ holicí nebo zastřihovací hlavy 
a část těla, na kterou jsou určena. Není proto divu, že se Panasonic pyšní pozicí 
jedničky mezi profesionálními holiči na mnoha trzích včetně Německa,  
Francie a Itálie.

Modulární design
MultiShape přichází v netradičním 
designu ve tvaru úzkého válce, který 
padne do ruky a současně dokonale 
zapadne do kufry nebo toaletní taštičky 
při cestování. Výměnné hlavice lze 
snadno nasadit i odpojit, přičemž 
dokonale sednou na přístroj, jako kdyby 
byly jeho součástí. Příslušenství lze 
dokoupit podle osobních preferencí  
a potřeb, aniž by uživatel zbytečně platil 
za množství modulů, které nevyužije.



 

Zastřihování
Hlavice určené k zastřihování vyvinul Panasonic hned dvě. Širší ER-CTW1 je určena pro tělo, 
vlasy i vousy, přičemž je dodávána hned se čtyřmi nástavci nabízejícími celkem 58 délek 
střihu – na tělo (1,5mm střih) a na vlasy a vousy (1–10 mm, 11–20 mm, 21–30 mm). Užší hlava 
ER-CTN1 se dvěma nástavci (1–10 mm a 11–20 mm) cílí na zastřihování vlasů a vousů. Celkem 
umožňuje 39 nastavení výšky střihu.
 Obě hlavice používají čepele z japonské oceli, jsou vodotěsné, takže je lze opláchnout pod 
tekoucí vodou, a mají velmi praktické ovládání střihu pomocí otočného kroužku, na kterém 
jsou i jednotlivé délky uvedeny. Systém je elegantnější a spolehlivější než různá posuvná 
řešení a podobně. Na českém trhu bude dostupná verze zastřihovače zatím pouze s užším 
zastřihovačem ER-CTN1.

Holení
Když si uživatel pořídí víceúčelový zastřihovač, může k němu dostat i hlavu pro klasické pánské 
holení. Většinou jde ale o určitý kompromis – provedení odpovídá spíše nouzovému řešení 
pro oholení než plnohodnotnému strojku. Panasonic dodává ke svému MultiShape holicí 
hlavu ER CSF1, která obsahuje 3 nezávislé plovoucí čepele z japonské oceli usazené v úhlu 30°, 
aby si poradily i s těmi nejtvrdšími vousy, ale současně zajistily dokonale hladké oholení. Jsou 
to stejné čepele, kterými jsou vybaveny všechny 3břité holicí strojky v portfoliu Panasonic. 
Samozřejmostí je možnost použití nasucho i namokro. Dodáván je také ochranný kryt.

Zastřihování chloupků v nose, uších a obočí
S další praktickou a kompaktní hlavou velmi rychle zbavíte chloupků svůj nos a uši, případně 
pohodlně zastřihnete obočí. Nabízí nebývalou účinnost, protože pracuje s dvojitou čepelí. 
Nedochází k žádnému nepříjemnému tahání a zastřihuje dokonce delší chloupky. Funkce 
nasávání zajišťuje, aby vše zůstávalo v integrované komoře. A čištění? Stačí strojek zapnout  
a pustit na hlavici tekoucí vodu. Uvnitř vznikne miniaturní vodní vír, který veškeré nečistoty  
v okamžiku odstraní.

Čištění zubů
Velkou pozornost přitahuje u sady MultiShape zubní kartáček, protože díky němu se na trhu 
zcela vymyká. Kartáček využívající sonické vibrace velmi účinně čistí zuby i parodontální kapsy 
bez zbytečného dráždění dásní. Vhodný je tedy také pro citlivější uživatele. Jim je určena 
extra jemná hlava kartáčku. Ostatním je doporučena ta s označením Multi-fit. Při koupi tohoto 
příslušenství jsou součástí balení oba typy kartáčků včetně ochranných krytek. Výhodou celého 
řešení je, že se jedná o stejný systém, jaký používají elektrické kartáčky Panasonic. Uživatel 
tak může doma používat samostatný kartáček Panasonic a při cestování využít MultiShape, 
přičemž stejné kartáčkové hlavy využije u obou zařízení. Pro MultiShape jsou samozřejmě  
v nabídce hlavy v odpovídajícím designu a barevném provedení. V prodeji budou vždy  
v sadě po čtyřech kusech.

Li-Ion, nebo Ni-Mh?
Na trhu budou dostupné startovací kity v několika variantách. Najdete v nich vždy 
tělo přístroje a jednu ze dvou zastřihovacích hlavic. Model ER-CKL2 obsahuje vysoce 
kvalitní Li-Ion akumulátor, který po hodinovém dobíjení poskytne až 90 minut provozu 
(v závislosti na použité hlavici). Ani během delší cesty ho nebude potřeba dobíjet. 
Výhodou tohoto modelu je také možnost rychlého 3minutového dobití pro 5 minut 
provozu a protiskluzový povrch.
 Cenově dostupnější je varianta ER-CKN1 a ER-CKN2 s akumulátorem typu NiMH, 
která se dobije také za hodinu, ale v provozu pak vydrží kratší dobu, konkrétně to 
je až 50 minut (v závislosti na použité hlavici). Tělo má jednodušší provedení bez 
protiskluzového povrchu. K oběma modelům je dodáván cestovní váček.

Další nástavce ve vývoji
Panasonic pracuje na vývoji dalších hlavic  
a modulů, které dále rozšíří funkce zastřihovačů 
MultiShape. Firma chce postupně vytvořit 
celý jedinečný ekosystém, v němž si uživatel 
zakoupí jeden přístroj a následně si vybere  
z velkého množství příslušenství. Už nyní 
dokáže jedno zařízení zastoupit několik 
samostatných přístrojů. S příchodem dalších 
hlavic bude tato konkurenční výhoda ještě 
výraznější.

www.panasonic.cz
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FAST posunul svou kontraktaci 
na novou úroveň 
Veletrh se konal v Letňanech 
a přivítal 400 zahraničích hostů
Slavné B2B veletrhy českých velkoobchodů dostaly v posledních letech ně-
kolik ran, z nichž tou největší byla nepochybně pandemie. Poslední opravdu 
velkou a plnohodnotnou kontraktací tak zůstává na české scéně FAST Day, 
čemuž odpovídal i nebývalý zájem o letošní ročník ze strany resellerů.  
Říčanský velkoobchod navíc pozval několik set obchodních partnerů  
z celého světa.

Kontraktační výstavy jsou etalonem 
českého i slovenského trhu technického 
spotřebního zboží. Minimálně v segmentu 
domácích spotřebičů byly ale už několik let 
před příchodem pandemie podrobeny urči-
té kritice ze strany výrobců, minimálně do-
mácích spotřebičů, s jejichž většinou naše 
redakce dlouhodobě úzce spolupracuje. 
Firmy zpochybňovaly smysluplnost těchto 
výstav a projevovaly jistou dávku nelibosti, 
že se jich „musely“ účastnit, s argumen-
tem „jestliže jedou všichni, my nesmíme 
chybět“. Když pak v roce 2016 nedorazila 
poprvé Amica na Favia Day, nejednalo se 
v  branži ještě o žádné velké téma. To vyvo-
lalo až rozhodnutí firmy Electrolux v roce 
2019 se kontraktací nezúčastnit. Pandemie 
ale přístup mnoha značek a výrobců změ-
nila, a tak mají o kontraktace zase zájem. 
Dokonce i Electrolux na poslední chvíli 
své letošní rozhodnutí nejet na FAST Day 
přehodnotil a firma na akci vystavovala. 
Stalo se tak po nástupu Jana Rožka do čela 
tuzemského zastoupení.

 Pokud pandemie přinesla něco pozitivní-
ho, je to určitě revitalizace kontraktací, byť 
HP Tronic už od slavného fiaska jménem 
Datart Expo, o němž jsme psali v roce 2018, 
pořádá jen akce týkající se svých privátních 
značek. Ostatně právě taková akce probí-
hala nedaleko Prahy v den konání FAST 
Day, tedy letos 6. října. Obchodníci z celé 
republiky, kteří už vážili cestu do Prahy, tak 
mohli během dne navštívit obě kontraktace. 
Ze strany HP Tronic šlo o praktické a chytré 
řešení. To nic nemění na tom, že tématem 
číslo jedna byl toho dne FAST Day, jehož 
úroveň se přesunem do pražských Letňan 
výrazně pozvedla, byť chápeme, proč byla 
celé roky preferována lokace nedaleko  
Jihlavy, takříkajíc uprostřed republiky. Praha 
je pro obchodníky z Moravy a obzvlášť  
ze Slezska daleko. Pakliže se rozhodli přijet, 
určitě neprohloupili, protože se jednalo  
o nejvelkolepější FAST Day v dlouhé  
historii této akce. 
 Za jedinou skvrnku lze považovat neúčast 
firmy De’Longhi, která měla celé roky 

nejpůsobivější a současně nejnákladnější pre-
zentaci na všech kontraktačních výstavách. 
Letošní absence tak vzbudila mezi návštěv-
níky nemalou pozornost, protože spousta 
lidí přítomnost De’Longhi očekávala a těšila 
se na komplexní prezentaci produktů včetně 
některých nedávných novinek. Doufejme, 
že se italský lídr českého trhu kávovarů na 
FAST Day v příštím roce vrátí.
 Vraťme se ale k veletrhu samotnému. 
FAST ČR dal jeho letošním pojetím najevo, 
že chce být nadále vedoucí silou na trhu  
v pořádání těchto akcí. Byl jí i mnoho let  
v minulosti, protože, ruku na srdce, veletrhy 
HP Tronicu nebo K+B Progres nikdy veli-
kosti a velkoleposti FAST Day nedosahovaly.
Postpandemická situace každopádně vlila 
akci FASTu novou krev do žil. Návrat ve-
letrhu v plnohodnotném formátu za účasti 
většiny obchodních partnerů firmy vnímáme 
v redakci velmi pozitivně. A popravdě jsme 
rádi, že už se nekonají tři větší kontraktace 
krátce po sobě, jak tomu bývalo dřív. FAST 
Day, velmi specifický Favia Day, cílený hlav-
ně na truhláře a nezávislá kuchyňská studia, 
a zcela nově pojaté a komornější setkání 
organizovaná ze strany K+B Progres  
a HP Tronicu trhu bohatě stačí.
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Electrolux ukázal na FAST Day hlavně nové modely praček  
a sušiček AEG, se kterými jsme se seznámili již na veletrhu IFA. 
Vybrané modely mají nový typ násypky na detergenty,  
kde nechybí ani speciální otvor na prací kapsle.

Parní funkce patří u praček mezi extrémně žádané a aktuálně je 
nabízí většina značek na trhu včetně Hisensu, který má modely 
jak v tradičním bílém provedení, tak modernějším černém.

Značka Catler přivezla do Letňan zcela nový chytrý varný robot 
TC 9010, který se pyšní pracovní nádobou s nadstandardní 
kapacitou 4,5 litrů maximální teplotou až 160 °C, což u něho 
umožňuje další typy přípravy ve srovnání s veškerou konkurencí, 
jejíž maximální teplota je 120 °C nebo 130 °C. Integrovaná 
váha pracuje s přesností na 1 g. Výrobek se dostane na trh ještě 
během podzimu.

U LG bylo hodně prostoru věnováno segmentu praní, jehož 
lídrem se během letošního roku firma stala. Už od loňska 
disponují vybrané modely autodosingem, u sušiček jsou 
zajímavé hybridní modely s tepelným čerpadlem. LG také 
zařadilo do nabídky novou pračkosušičku s tepelným čerpadlem.

Nový top model kartáčků Oral-B iO z řady Series 10 přichází  
s dobíjecí základnou, která se připojuje k domácí wi-fi, zobrazuje 
hodiny a indikuje pomocí světelných diod, zda jste se věnovali 
jednotlivým částem úst dostatečně. Zde v provedení Cosmic 
White. K dispozici je i varianta Cosmic Black.
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Největší novinkou u firmy Panasonic je multifunkční sada 
MultiShape, která na FAST Day přitahovala nemalou pozornost. 
Firma se její prezentaci věnuje podrobně v tomto vydání na 
straně 26.

Tým značky Philco neustává ve svém úsilí posouvat značku dál 
a přinášet vysoce konkurenční produkty, jako jsou například 
nové volně stojící myčky v energetické třídě B.  
Navíc v elegantním černém nerezu.

Hvězdnou novinkou 
značky Philips 
je zcela nová 
generace vytírače 
AquaTrio, který lze 
díky snadnému  
a rychlému 
přesazení motorové 
části na odlišnou 
tyč a hubici používat 
také jako běžný 
tyčový vysavač.

Novinku značky 
Rowenta, ultra 
kompaktní  
a lehký vysavač 
X-Nano Essential, 
podrobněji 
představujeme 
v našem videu, 
které jsme natáčeli 
přímo v interním 
showroomu Groupe 
SEB. Video a odkaz 
na něj jsou v tomto 
čísle na straně 40.
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Nový pákový kávovar s integrovaným mlýnkem Sage Express 
Impress jsme měli možnost osobně vyzkoušet na veletrhu 
IFA a zahrnuli jsme ho i do naší reportáže. Jelikož se stroj již 
prodává, nechyběl ani na FAST Day.

Jednou z nejzajímavějších novinek u značky Sencor byl 
její vstup do poměrně mladého a nepříliš saturovaného 
segmentu pákových kávovarů s integrovaným mlýnkem. 
Značka jednoznačně dokazuje rostoucí sebevědomí a snahu 
zbavit se nálepky „levného dodavatele malých spotřebičů“.

Whirlpool se pochlubil poměrně velkou expozicí, v níž 
nechyběly nejvyspělejší čtyřdveřové lednice či varná 
technika. Samostatná část pak byla věnována segmentu 
praní v čele s rekordně tichými pračkami a sušičkami.

Korejský výrobce Samsung postupně přichází s novými 
modely svých praček Bespoke ve zcela odlišném designu, 
než na jaký jsme u něho byli doposud zvyklí. Ostřejší rysy  
i neotřelejší barevná provedení vítáme. Podrobnou 
prezentaci novinek čtěte na straně 46.
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Favia Day 2022
Nádech nostalgie, 
který nadále funguje

Pestrá nabídka vestavných spotřebičů Amica včetně různých 
provedení plynových varných desek.

Expozice italské značky Elica, kterou distribuuje přímo firma 
Favia. Očekávané novinky LHOV kombinující odsavač, varnou 
desku a troubu jsme se ještě nedočkali, protože její výroba bude 
zahájena až příští rok.

U Conceptu se chystalo i pohoštění pro návštěvníky. Nahoře 
na polici nový multifunkční varný kuchyňský robot RM9000 
INSPIRO.

Už několik let vyčnívá na Favia Day svou účastí firma JURA.  
Na místě prezentovali nové kávovary přímo Petr Eibl,  
jednatel českého zastoupení (stojí napravo),  
a obchodní manažer Jindřich Palupa.

U značky Teka byla největší novinkou nová řada Infinity G1 
Edition s troubou typu „Maestro Pizza“, která dosahuje 340 °C.

V angličtině existuje příznačný výraz „blast from the past“, 
který by se dal do češtiny volně přeložit jako vítaná ozvěna 
minulosti. Přesně takový je veletrh společnosti Favia, 
jediného českého velkoobchodu s vestavnými spotřebiči, 
kde nakupují především menší dodavatelé kuchyní. Akce 
pořádaná už několik let v řadě na dostihovém závodišti  
v pražské Chuchli je cílena právě na ně. Výrazně komornější 
a specifičtější setkání, kde v podstatě znají všichni 
všechny, se i letos neslo ve velmi přátelském duchu.  
Na akci se objevila většina tradičních vystavovatelů.



www.jura.com

ZCELA NOVÁ ÚROVEŇ LUXUSU

JURA GIGA 10 
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2 profesionální mlýnky 

35 horkých a cold brew specialist s téměř neomezenými možnostmi přizpůsobení 

Inovativní panoramatický ovládací panel se 3 displeji 

Nadčasový, impozantní design, prémiové materiály a nekompromisní dílenské zpracování
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Zbrusu nová profesionální 
péče o vlasy od Conceptu 
Nová řada vlasových produktů Elite od značky Concept 
přichází s dávkou profesionality do domácího prostředí. 
Každé ženě dopřeje maximální péči o její vlasy jako  
v kadeřnickém saloně. Dvě vlasové žehličky, žehlicí kartáč a fén 
jsou vybaveny šetrnými funkcemi, které vlasy neničí, ale pečují 
o ně s láskou. Produkty se hodí i do kadeřnických salonů díky 
dlouhým kabelům, které měří kolem 3 metrů a umožňují skoro 
neomezenou pohyblivost po místnosti. 

Fén na vlasy Concept VV6030
Vysoce výkonný fén s příkonem 2 200 W je vybaven nadstandardně 
dlouhým kabelem o 3 metrech, díky kterému není potřeba stát na 
jednom místě. Fén disponuje infračerveným světlem, které proniká do 
vlasů, uzamyká v nich vlhkost a chrání před poškozením. Díky záření 
jsou vlasy regenerované, hebké a lesklé. Součástí je také ionizátor, 
který vlasy hydratuje a uhlazuje, tím pádem předchází krepatění. Fén 
má 3 stupně teploty a 2 rychlosti foukání, které jsou díky výkonnému 
BLDC motoru silné a efektivní, takže vlasy jsou suché do pár minut. 
V základním balení je 5 vyměnitelných nástavců, mezi kterými jsou 
difuzéry, koncentrátory i hřebenový nástavec. 



Žehlička na vlasy Concept VZ6020
Posledním produktem z řady Elite je žehlička na vlasy  
s infračerveným světlem a ionizátorem. Speciálně tva-
rované okraje umožní vykouzlit krásné vlny, které zvětší 
objem vašeho účesu. Žehlička umožňuje nastavení 
teploty v rozmezí od 120 do 230 °C, takže je vhodná pro 
jemné, ale i husté a tvrdé vlasy. Je vybavena dotykovým 
LED displejem, který automaticky uzamkne nastavenou 
teplotu. Žehlička se sama zvládne vypnout po 30minu-
tové nečinnosti. Součástí balení je i ochranné cestovní 
pouzdro a zámek na uzamčení žehlicích ploch, který 
chrání před poškrábáním desek. 

Tato řada přichází nejenom s novinkami, které  
na trhu ještě nejsou plně rozšířené, ale také  
s obrovskými pomocníky, které ženám ušetří čas  
i peníze, protože jim přístroje nebudou ničit vlasy, 
a tím pádem není potřeba tak často navštěvovat 
kadeřnictví. 

www.my-concept.cz

Žehlicí horkovzdušný kartáč 
na vlasy Concept VH6040
Žehlicí horkovzdušný kartáč je vhodný pro každodenní péči o vlasy. Disponuje stejně jako fén infračervenou a iontovou 
technologií, která zaručuje maximální šetrnost. Kartáč je možné používat na suché i mokré vlasy a zastane práci fénu, 
kulmofénu i žehličky na vlasy. Díky vyhřívané keramické česací ploše dosahuje rychlého zahřátí a výborné kluzkosti, takže 
kartáč vlasy netahá, ale naopak je krásně vyhladí. Délka kabelu je 2,2 metru, takže neexistence zásuvky vedle zrcadla není 
problém. 

Parní žehlička na vlasy Concept VZ6010
Maximální šetrnost a účinnost zastává parní 
technologie, kterou je vybavena parní žehlička 
Concept. Pára poskytuje hloubkovou hydrataci 
vlasů, ochranu před vysokými teplotami  
a dokáže zacelit roztřepené konečky. Díky 
zaobleným hranám zvládne žehlička vlasy i na-
táčet a zvětšovat objem, tím pádem je možné 
žehličku používat i jako kulmu. Produkt nabízí  
5 teplotních stupňů, které jsou vhodné pro jem-
né, ale i silné a kudrnaté vlasy. A protože každý 
občas zapomene vypnout žehličku, je přístroj 
vybaven bezpečnostní funkcí, která automatic-
ky žehličku vypne po 60 minutách nečinnosti. 
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Množství lidí, kteří mají problém vyjít 
s penězi, kvůli inflaci, zejména kvůli 
dražším energiím, každý měsíc roste. 
Situaci sice zmírní kompenzační opat-
ření vlády týkající se elektřiny i plynu  
a výhledově snad také celoevropské 
řešení. Informace od partnerů SELLu 
hovoří o tom, že se lidé evidentně tro-

chu uklidnili a nenastala vyložená pa-
nika, která by přinesla razantní snížení 
prodejů spotřebičů. Situace ale samo-
zřejmě normální není – od některých 
firem působících na trhu domácích 
kávovarů máme například informa-
ce o tom, že se poslední dobou hůře 
prodávají modely ve vyšším středním 

segmentu. Na odbyt jdou levné modely  
a vlajkové lodi s cenami nad 50 tisíc také. 
 Čísla GfK zůstanou téměř jistě 
červená i v následujících měsících, 
protože loni na podzim se prodávalo 
ještě velmi dobře. Horší kondici začal 
trh vykazovat až letos koncem zimy  
a začátkem jara.

Trh domácích spotřebičů klesá 
Září ale přineslo lepší výsledky, než se čekalo
V meziročních srovnáních společnosti GfK za srpen a září vidíme, že hodnota prodejů malých i velkých domácích 
spotřebičů je v poklesu. Nejde ale o žádné radikální propady a září dokonce přineslo mírnější pokles, než se původně 
čekalo. I řada firem z branže domácích spotřebičů nás už v posledních týdnech informovala, že zářijové prodeje byly 
překvapivě dobré.

Pokud vás zaujal  
v grafech GfK 
za měsíce srpen 
a září velmi 
pozitivní 
výsledek sektoru 
telekomunikací, 
jeho hlavní 
příčinou je 
příchod nových 
telefonů iPhone 
14. Spotřebitelé 
využili možnosti 
koupit starší 
modely se slevou. 
Do zářijových 
dat již zasáhly  
i prodeje novinek,  
které zamířily 
na trh  
v polovině měsíce.



60dní
záruka vrácení

peněz

Vyzkoušejte mixéry 
a žehličky Braun se 
Zárukou vrácení peněz. 

Výrobky Braun jsou navrženy a vyvinuty v souladu s německými 
standardy kvality. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu výrobek 
nesplní vaše očekávání, nabízíme 60denní záruku vrácení peněz.

Akce se vztahuje na vybrané modely tyčových mixérů 
MultiQuick a ručních mixérů MultiMix, dále na parní generátory 
CareStyle a napařovací žehličky TexStyle, které jsou zakoupené 
v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.*

Objevte více informací na www.braunhousehold.com.
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OneLife X
Plazmová čistička vzduchu, která eliminuje 
30× menší částice než HEPA filtr
Jako revoluční se označuje kdejaký produkt a málokterý jím skutečně je. Plazmová čistička vzduchu 
OneLife X si ovšem takový přívlastek rozhodně zaslouží, protože má schopnost likvidovat částice  
až do velikosti 0,01 mikronu. Navíc u ní není potřeba vůbec řešit výměnu filtru. A to nikdy! Připočítejme 
extrémně nízkou spotřebu energie a takřka neslyšitelný provoz spolu s ekologickým provedením  
s použitím bambusového dřeva a máme na trhu produkt, který se skutečně zcela vymyká. Opravdová 
revoluce v čištění vzduchu.

Již dobře známým faktem je, že vzduch v interiéru bývá často 
mnohem více znečištěný než ten venku. Důvodem je kumulace 
prachu, přítomnost roztočů a uvolňování různých látek  
z vybavení domácnosti. Jelikož se během dne průměrný člověk 
nadechne až 17 000× a jeho plícemi projde těžko uvěřitelných 
12 000 litrů vzduchu, fungujeme svým způsobem jako takové 
čističky vzduchu. Problém je, že se spousta škodlivých látek 
dostává do našeho organismu a v žádném případě mu 
neprospívá. Používat čističku vzduchu je proto doporučeno 
všem. Proč ale zvolit právě čističku OneLife X? Pojďme se na její 
jedinečné vlastnosti a funkce popsané v úvodu podívat blíž.

Proč dát přednost plazmové technologii?
Co odlišuje čističku OneLife X od většiny konkurentů, je fakt, 
že nepoužívá filtr HEPA, který je považován za absolutní špičku 
v oblasti čištění vzduchu. Přestože je technologie tohoto filtru 
funkční a osvědčená, má několik nevýhod. Filtry je nutné po 
čase měnit, což zvyšuje náklady na používání čističky.  
V neposlední řadě jsou běžné čističky vybaveny filtrem HEPA 
schopným zachytit částice do velikosti 0,3, zatímco plazmová 
čistička vzduchu si poradí s částicemi velkými už 0,01 mikronu. 
Tedy 30× menšími, přičemž tak činí s 99,99% účinností. 
Nespornou výhodou plazmové technologie jsou také nízká 
hlučnost (3–25 dB), nízká spotřeba (4-7 W), údržba filtru 
pouhým mytím (i v myčce).



HEPA Plazmová technologie

Výměna filtru Filtr je nutné měnit několi-
krát do roka

Znovu použitelný filtr 
bez nutnosti výměny

Likvidace filtru Vytváří odpad z plastů  
a skelného vlákna

Jeden filtr po celou dobu 
životnosti čističky. Žádná 
výměna=žádný odpad

Účinnost filtru Standardní filtr HEPA 
nedokáže zachytit viry  
a částice menší než  
0,3 mikronu

Eliminuje ultrajemné 
částiče až do velikosti 
0,01 mikronu

Výkon ventilátoru Ventilátor se musí otáčet 
vysokou rychlostí  
a vyžaduje více energie, aby 
protlačil vzduch skrz filtr

Plazmový kolektor  
funguje účinně bez  
nutnosti vysokých  
otáček ventilátoru

Hlučnost Vysoká rychlost ventilace 
a nutnost vytvářet vyšší 
tlak vzduchu znamená 
současně vyšší hlučnost

Optimalizovaný chod 
ventilátoru vydává hluk 
na úrovni šepotu

Spotřeba energie Ventilátor kvůli potřeb-
nému vyššímu výkonu 
spotřebovává více energie

Efektivní chod čističky 
přináší výraznou úsporu 
energie

Laserový senzor
Čistička vzduchu OneLife X obsahuje laserové senzory detekující 
různé druhy i velikosti škodlivých částic Třemi různými senzory 
jsou monitorovány částice od velikosti PM 1.0, PM 2.5 a PM 10. 
Dále pak těkavé organické látky, relativní vlhkost vzduchu  
v prostorách a teplota.

Režimy chodu
• Automatický provoz – upravuje chod čističky dle 
 dat ze senzorů. Uživatel se nemusí o nic starat
• Spánkový režim – čistička pracuje prakticky   
 neslyšitelně, aby v noci nerušila. Přitom ale neustále  
 čistí vzduch a stará se o to, aby se uživateli spalo  
 ještě lépe
• Režim Boost – aktivuje nejvyšší rychlost ventilátoru,  
 aby čističkou protékalo co nejvíce vzduchu  
 a docházelo k jeho rychlému čištění

Ovládání na dálku
Samozřejmostí je u čističky vzduchu OneLife X 
přítomnost konektivity a možnost jejího ovládání na 
dálku. Propracovaná aplikace slouží také k monitorování 
kvality vzduchu a zobrazuje dokonce informace o 
rozptylových podmínkách v místě, kde žijete. 

Vyrobeno z recyklovaných 
plastů a bambusu
Přístroj je vyroben za použití recyklovaných plastů (PET) 
a bambusového dřeva. Chytrý design čističky umožňuje 
směrovat proud vzduchu, například do míst, kde právě 
sedíte.

www.atranet.cz

Jak funguje plazmová technologie?
Kationty vznikají v blízkém poli našich speciálních 
ionizačních elektrod pod vysokým napětím, které 
vytváří plazmové pole, v němž může docházet k 
výměně elektronů v molekulách znečištění. Ty pak 
migrují k elektrodě a cestou nabíjejí toxické látky, 
bakterie, viry, mikroby, roztoče a prachové částice, 
které se pak trvale usazují na pomocné elektrodě 
(kolektoru). Tento proces odstraní z proudu vzduchu 
až 99,99 % všech škodlivých částic včetně těkavých 
organických látek.
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VIDEO

https://bit.ly/3gwu7Qp O Whirlpool EMEA mají eminentní zájem dva investoři. 
K prodeji ale nemusí vůbec dojít
Během včerejšího hovoru s investory v rámci oznámení výsledků za třetí kvartál roku  
2022 se společnost Whirlpool vyjádřila také k oznámené revizi své strategie v regionu 
EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika). Firma informovala, že celkově projevilo  
o tuto část jejího byznysu deset subjektů, přičemž dva z nich jsou aktuálně potenciálními 
investory. Whirlpool nyní vyhodnocuje nabídky. Zdůrazněno bylo, že se jedná o prodeji 
„EMEA“ jako celku a v žádném případě nedojde k odprodeji více subjektům po částech. 
Celá strategická revize každopádně dospěla do finální fáze a k oznámení rozhodnutí může 
dojít v blízké budoucnosti. Nic konkrétního ovšem Whirlpool zatím nesdělil. Zda existuje 
možnost nějaké formy joint venture, není známo. V oficiálním vyjádření se hovoří o dvou 
strategických investorech. Důležité je zmínit, že je stále ve hře i varianta, že k žádnému 
prodeji nakonec nedojde a Whirlpool bude ve výrobě v Evropě pokračovat. Na tuto vari-
antu je firma připravena.

Třetí kvartál v červené barvě
Pokud jde o samotné výsledky, jsou výrazně ovlivněny odprodejem aktiv společnosti  
Whirlpool v Rusku tureckému Arçeliku. Geopolitická situace i odeznívání covidu 
prodejům spotřebičů letos tolik nepřejí. Propad prodejů o 12,8 % není velkým 
překvapením. Whirlpool z tohoto důvodu snížil ve třetím čtvrtletí produkci o 35 %.  
Na druhou stranu celý rok 2022 nebude pro Whirlpool v žádném případě špatný, protože 
firma očekává druhý nejlepší výsledek ve své historii.

EKONOMICKÝ BULLETIN

Značka Rowenta přichází 
během letošního podzimu  
s plejádou novinek pro úklid 
domácnosti. O jaké produkty 
konkrétně jde a co umí? 
Podívejte se na prezentaci 
produktového manažera 
značky Martina Kasardy. 

Tento článek vyšel již 
21. 10. na našem webu 
www.sellmag.cz. Pro 
přístup k nejnovějším 
informacím z branže 
doporučujeme sledovat 
náš profil na síti LinkedIn 
„Magazín SELL CZ“.
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Unikátní funkce Sweet Foam pro mísení nápojových sirupů 
s mléčnou pěnou – ochucená pěna přímo z kávovaru

Funkce Coff ee Eye – automatická změna nabídky nápojů na displeji podle pozice umístění šálku

Nový ještě tišší mlýnek P.A.G.2+ s možností okamžité změny nastavení podle nápoje

Elegantní design s mimořádným důrazem na detail
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Výjimečný výkon. Ergonomie. Intuitivní iMode. ProSteam. 
Synonyma vystihující novinku značky Braun, která prá-
vě vstoupila na trh. Do rodiny parních generátorů Braun 
přichází 2 inovované modely, které rozšiřují stávající řadu 
CareStyle. Výkonem a  designem hravě předčí původní 
modely.  Nový CareStyle 7 Pro představuje následující 
technologické a designové novinky.

Nejvýkonnější 
parní generátor na trhu*

Nejvyšší model řady CareStyle 7 Pro 
je nejvýkonnějším parním generáto-
rem*. Díky technologii PowerSteam 
s  výjimečně silným parním výkonem 
a  nepřetržitým výstupem páry až 190 
g/min zažijete jedinečný výkon a pro-
fesionální výsledky žehlení. 

Ocenění za ergonomii. 
Úleva během žehlení.

Už žádné unavené ruce a paže během 
žehlení. Braun CareStyle 7 Pro přináší 
světově první žehličku**, která získala 
4 hvězdy v  rámci prestižního ocenění 

žimů a stisknout tlačítko na rukojeti, 
aniž byste museli žehličku odkládat. 
Vybrat si můžete režim iCare, Eco, 
Turbo a ProSteam.

společnosti ErgoCert za Ergonomii. 
Nová řada CareStyle 7 Pro přináší ote-
vřenou měkkou rukojeť žehličky. Ta 
je navržena tak, aby poskytovala op-
timální úhel uchopení a  přirozenější 
polohu zápěstí během žehlení. Toto ře-
šení snižuje námahu nejen zápěstí, ale 
také přináší optimální držení těla a po-
skytuje pohodlné žehlení bez námahy. 
I když žehlíte opravdu dlouho.

iMode. Ovládání přímo 
pod konečky prstů.

Díky nové technologii iMode máte 
všechny režimy na dosah ruky. Abys-
te si během žehlení vybrali perfektní 
nastavení, stačí si zvolit jeden ze 4 re-

Nový CareStyle 7 Pro
Nejvýkonnější parní generátor* se světově 
první žehličkou s certifi kátem ergonomie.**

Braun 
představuje

* Platí pouze pro model IS7286BK s parním výstupem 190 g/min. Na základě parního výstupu (norma IEC 60311) ve srovnání nejprodávanějšími konkurenčními výrobky (2021). 
** Certifi kováno ústavem ErgoCert (Ergonomics Certifi cation Institute, uznávaný společností Accredia). Testováno ve srovnání s nejprodávanějšími konkurenčními výrobky (leden 2020). 
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ProSteam s prodlouženým 
napařováním

Tento režim se hodí zejména pro ver-
tikální žehlení. Jednoduše si nastavte 
na rukojeti režim ProSteam, stiskněte 
jednou tlačítko páry a  pára se začne 
automaticky vypouštět po dobu 30 
sekund. Jedno stisknutí je všechno, 
co potřebujete, abyste rychle a účin-
ně zvládli vyžehlit pomačkané prádlo. 
I bez žehlicího prkna.

Výkon, pod kterým záhyby mizí

Kromě trvalého parního výstupu 
s výjimečnými až 190 g/min* se ten-
to model pyšní také vysokým parním 
tlakem až 8 barů, 650 g/min parního 
rázu a 2700 W. Díky kombinaci těch-
to parametrů zvládne pára snadno 
a  plně proniknout látkou a  vyžehlit 
snadno i ty nejvíce pomačkané odě-
vy. Dokonce i těžko žehlitelné mate-
riály jakými jsou džínovina či len. 

Výjimečný Braun design

Stejně jako zaoblené písmeno „B“ ve 
slově Braun se zakulatil také design 
parního generátoru Braun. Hrany 
základny se zaoblily. Samotná žeh-
lička přináší ergonomicky kulatou 
a otevřenou rukojeť. Digitální displej 
se přesunul ze základny přímo na 
žehličku. Nejvyšší model IS7286BK 
současně nabízí typicky Braun černé 
provedení s designovými prvky růžo-
vého zlata či měděné barvy.

Až 1000 Kč z nákupu nazpět

V  období od 1.10. nejpozději do 
31.12.2022 mohou zákazníci k nákupu 
CareStyle 7 Pro získat 1000 Kč z  ná-
kupu zpět. Akce se vztahuje také na 
jiné vybrané modely parních generá-
torů Braun. Současně mohou zákaz-
níci využít také 60denní záruky vrá-
cení peněz. 

Objevte více na 
www.braunhousehold.com

Technologie, které neomrzí

Také  nové modely Braun CareStyle 7 
Pro nabízí světově první FreeGlide 3D 
plochu pro kluznost všemi směry, přes 
knofl íky i  kapsy a  EloxalPlus materiál 
s  výjimečnou kluzností. iCare tech-
nologie s  bezpečnou teplotou pro 
všechny druhy látek se automaticky 
nastaví při zapnutí generátoru. Dvou-
litrová vyjímatelná nádržka umožňuje 
až 2 hodiny žehlení bez odbíhání od 
žehlicího prkna. Intuitivní odvápnění 
Ultimate FastClean, snadný systém 
na uzamykání žehličky na základně či 
automatické uspání po 10 minutách 
nečinnosti jsou samozřejmostí.

CareStyle 7 Pro, IS7286BK

· Parní výstup 190 g/min
· Parní ráz 650 g/min a tlak 8 barů
· iMode – Eco/ iCare/ Turbo/ ProSteam 
· FreeGlide 3D/ EloxalPlus
· 2litrová nádržka na vodu
· Odvápnění Ultimate FastClean

Nové modely CareStyle 7 Pro

CareStyle 7 Pro, IS7282BL

· Parní výstup 180 g/min
· Parní ráz 600 g/min a tlak 8 barů
· iMode – Eco/ iCare/ Turbo/ ProSteam 
· FreeGlide 3D/ EloxalPlus
· 2litrová nádržka na vodu
· Odvápnění Ultimate FastClean

1000 Kč

až

zpět za nákup
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K+B Progres přišel letos 
s novou koncepcí kontraktace 
Komornější pojetí v prostorách 
Národního zemědělského muzea 
akci slušelo
Klíčanský velkoobchod, centrála sítě Expert a vlastník značky ECG, pořádal 
dlouhé roky prezentační a obchodní akci u svého sídla nedaleko Prahy. Toto 
pojetí se již však přežilo, a tak první ročník po pandemické pauze již dorazil 
v novém kabátu. Rozhodnutí firmy vzdát se nostalgického vzpomínání na 
minulost a vyjít vstříc budoucnosti kompletním přepracováním konceptu 
hodnotíme kladně.

Národní zemědělské muzeum přivítalo ob-
chodní partnery K+B Progres ve dnech 12. 
a 13. října. Firma sice na akci přizvala i další 
značky, ale cílem nebylo konkurovat velké 
kontraktaci, jakou je FAST Day. Na praž-
skou Letnou proto z firem dodávajících na 
trh domácí spotřebiče dorazily své novinky 
vystavit jen Electrolux a Liebherr. První 
jmenovaný byl přítomný o týden dříve na 
FAST Dayi, druhý jmenovaný koncem září 

na Favia Dayi. V Národním zemědělském 
muzeu vítala návštěvníky expozice Electro-
luxu jako první hned u vstupu. V první 
místnosti za ní měl vystavené novinky 
Liebherr.
 Zadní část prostorů byla věnována hlavní 
zóně akce, jíž celkem logicky dominovaly 
nové kuchyňské roboty ECG Forza, které 
byly prezentovány podrobně v minulém 
vydání SELLu. My jsme měli možnost tyto 
novinky naživo vidět poprvé a musíme 
konstatovat, že jde skutečně o robustní  
a dílensky mimořádně kvalitně zpracované 
roboty. 
 V K+B Progres si vybrali Národní 
zemědělské muzeum jako lokaci pro svou 
akci i proto, že se na místě nachází velká 
a dobře vybavená kuchyň, do níž je skrz 
velké sklo vidět, takže návštěvníci mohli 
sledovat podrobnou prezentaci schopností 
robotů v zázemí profesionálního prostře-
dí. O ni se staral člen Českého národního 
kulinářského týmu Pavel Švestka. Během 

naší návštěvy proběhla na místě prezentace 
příslušenství pro výrobu těstovin, která je 
při použití robotu opravdu jednoduchá  
a velmi rychlá.
Vzhledem k tomu, jaké bylo 12. října počasí, 
teplo a modré nebe nad Prahou, využila 
spousta hostů i zástupců K+B Progres 
příležitosti navštívit střešní terasu muzea, 
kde se nachází poměrně velká travnatá plo-
cha a dokonce se zde v jedné části pěstuje 
zelenina. A samozřejmě je odsud jedinečný 
výhled na Prahu, jak dokládá i naše fotka, 
kde se nám část panoramatu podařilo 
vyfotit bez lidí.
 V K+B Progres vybírali ze spousty míst, 
přičemž na Národní zemědělské muzeum 
volba padla hlavně kvůli zmiňované pro-
fesionální kuchyni vhodné pro prezentace. 
Ve spojení s uvedením nových robotů to je 
celkem přirozené. Firma ale dle vyjádření 
Ondřeje Lišky, ředitele marketingu  
a e-commerce Expertu, neplánuje svou 
kontraktaci pořádat na témže místě v dal-
ších letech. Místo by se tedy mělo měnit.
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Vybrané modely kuchyňských robotů Forza mají kovové šasi  
a jsou dodávány s bohatým příslušenstvím. Celé portfolio bylo na 
místě vystaveno a návštěvníci se mohli s jednotlivými modely blíže 
seznámit.

Prezentace robotů ECG Forza šéfkuchařem Pav-lem Švestkou. Praktická ukázka použití nástrojů pro výrobu domácích těstovin přitáhla do ku-chyně početnou skupinku návštěvníků.

K+B Progres má na tuzemském trhu  v distribuci značku Midea v segmentu robotických vysavačů. Všechny modely včet-ně nejvyššího modelu S8+ dodávaného  s vysýpací stanicí, kte-rá z něho po skončení úklidu odsaje prach, byly na akci vystave-ny. My jsme o nich už na jaře natočili video, které můžete zhlédnout na našem youtubovém kanálu.

Kromě praček a sušiček AEG byly v Národním zemědělském muzeu k vidění také nové vysa-vače Electrolux  
z řady 800. Uživatel má na výběr ze 4 modelů lišících se barevným provedením a výbavou. Druhý zleva, model EP81B25WET, dosta-nete i s hubicí  

s rotačními mopy.

Liebherr přivezl do Prahy volně stojící i vestavné modely svých 
chladniček. Co firma chystá k uvedení v nejbližší době, se můžete 
dočíst v jejím samostatném prezentačním článku na straně 8.

Pro ECG je velmi důležitý segment tyčových aku vysavačů, 
kde značka v posledním roce přišla s několika novými modely. 
Varianty v „dysonovském“ designu zaujmou ohebnou tyčí pro 
snazší a pohodlnější úklid pod nábytkem.



Design Bespoke 
Nové pračky spadající do rodiny spotřebičů Bespoke poutaly na 
zmíněných veletrzích nemalou pozornost a budou ji poutat také  
v prodejnách či internetových obchodech. Samsung totiž vsadil na 
modernější design s ostřejšími rysy a jedinečnými čelními panely  
v různých barevných provedeních. Nižší modely se drží tradiční bílé 
a klasického ovládání s přehledným LED displejem. Vyšší modely 
pak přicházejí se stříbrným černým či dokonce světle modrým 
panelem, který obsahuje kovový otočný volič programů. Jejich 
popisky ale na panelu nehledejte. Názvy programů zobrazuje 
inverzní displej, který není ve vypnutém stavu prakticky vidět. 
Stejně jako podsvícené ikony dalších ovládacích prvků, které tak 
nenarušují design spotřebiče. Zmíněné menu je samozřejmě 
kompletně v češtině. K pračkám budou k dispozici pochopitelně 
sladěné sušičky s velmi úsporným provozem.

Provedení SpaceMax s kapacitou 11 kg
Všechny aktuálně představené modely praček mají i při 
zachování standardních rozměrů vysoce nadstandardní kapacitu 
na 11 kg prádla. Uživatelé se nemusejí bát zvýšené spotřeby 
vody a energie. Naopak, pračky pracují velmi efektivně a díky 
chytrým systémům optimalizují spotřebu podle velikosti náplně. 
Nadstandardní kapacita přijde ale často vhod – ať už po návratu 
z dovolené, nebo při praní ložního prádla a ručníků. Sušičky 
Bespoke mají kapacitu 9 kg.

AI Wash – praní s umělou inteligencí
Primárním důvodem použití AI (umělé inteligence) v nových 
pračkách Samsung je nabídnout personalizované ovládání. Pračka 
si pamatuje nejčastěji používané programy a nastavení a podle 
toho pak zobrazuje patřičné položky při dalším praní. Uživatel tak 
jen potvrzuje zobrazené údaje, případně je změní. Celý proces 
nastavení praní je díky umělé inteligenci rychlejší a komfortnější. 
Pračka nepracuje jen s lokálním použitím spotřebiče, ale využívá 

Používají nejvyspělejší technologie a nebojí se ani méně tradičních barev
Na nedávných veletrzích EuroCucina v Miláně i IFA v Berlíně se ukázaly očekávané pračky Bespoke AI, jež zaujmou zcela 
novým designem oproti starším modelovým řadám od značky Samsung, ale také technologickou výbavou, která z nich 
činí špičku na trhu.

www.samsung.com

Pračky Bespoke AI přicházejí na trh



Pračky a sušičky 
BESPOKE Série Typ Kapacita En. 

třída
Ot./
min.

Standardní/ 
Úzká QuickDrive Auto 

Dispense
SmartThings/
Wifi EcoBubble

Digitální 
inventorový 
motor

Super 
Speed Pára Smart 

Check
CZ / SK 
ovládání Barva

WW11BB944DGMS7 WW9400B Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • • • • bílá

WW11BB944DGHS7 WW9400B Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • • • • bílá

WW11BB744DGBS7 WW7400B Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • • • • stříbrná

WW11BB744DGES7 WW7400B Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • • • • bílá

WW11BB534DAES7 WW5300B Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • • • bílá

WW11BBA046AWLE WW5000B (LED) Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • bílá

WW11BBA046AELE WW5000B (LED) Pračka 11 A 1400 Standardní • • • • bílá

DV90BB9445GMS7 DV9400B Sušička 9 A+++ - Standardní • • • • • bílá

DV90BB9445GHS7 DV9400B Sušička 9 A+++ - Standardní • • • • • bílá

DV90BB7445GBS7 DV7400B Sušička 9 A+++ - Standardní • • • • • stříbrná

DV90BB7445GES7 DV7400B Sušička 9 A+++ - Standardní • • • • • bílá

DV90BB5245AES7 DV5300B Sušička 9 A+++ - Standardní • • • bílá

DV90BBA245AWLE DV5000B (LED) Sušička 9 A+++ - Standardní • • bílá

DV90BBA245AELE DV5000B (LED) Sušička 9 A+++ - Standardní • • bílá

i takzvaná „big data“ z cloudu, kde umělá inteligence zpracovává 
informace o milionech pracích cyklů.
 Pokud jde o samotný AI Wash, tedy volně přeloženo praní  
s pomocí umělé inteligence, u něho je zásadní, že využívá 
informace z několika senzorů. U modelů s automatickým 
dávkováním detergentu (Auto Dispense) zjišťuje pračka množství 
prádla a jeho typ. Kromě toho neustále monitoruje množství 
vody a měří úroveň zašpinění prádla pomocí světelného senzoru, 
který je schopen detekovat množství nečistot ve vodě. Na základě 
těchto údajů přesně dávkuje detergent.

AI EcoBubble – účinnější praní i při nižší teplotě
Jednou z klíčových technologií u praček Samsung je takzvaný 
systém EcoBubble, který nyní díky umělé inteligenci přináší ještě 
lepší výsledky. EcoBubble zvyšuje účinnost praní mísením vody 
a vzduchu, které vytváří jemnou prací pěnu. Tato pěna snadněji 
proniká tkaninou a maximalizuje účinnost pracího prostředku i při 
nízkých teplotách vody.
 Přídavnou funkcí vycházející z technologie EcoBubble je 
takzvaný Bubble Soak pro velmi zašpiněné prádlo. Jde o přídavný 
20–30minutový cyklus, volitelný k vybraným programům, kdy je 
prádlo důkladně namáčeno v aktivní pěně. Odolné skvrny povolí 
a následné praní je definitivně odstraní.

Auto Dispense – automatické dávkování pracích prostředků
Jasným trendem současnosti je takzvaný autodosing neboli 
funkce Auto Dispense, která z integrovaných zásobníků přesně 
dávkuje tekutý prací prostředek, případně i aviváž, podle množství 
prádla a stupně jeho zašpinění. Dochází tak k výrazné úspoře,  
a to nejen samotných detergentů. Pokud uživatel dá do pračky 
příliš velkou dávku prášku, prodlužuje se tím praní, což zvyšuje 
spotřebu energie a vody. Auto Dispense zajišťuje, že je použito jen 
tolik pracích prostředků, kolik je pro dokonalé vyprání dané várky 
třeba.

Hygiene Steam – hygienicky čisté prádlo
Speciální prací cyklus Hygiene Steam využívá sílu páry k eliminaci 
99,9 % bakterií a alergenů, jak prokázal nezávislý test. Program je 
vhodný zejména pro alergiky nebo pro praní dětského oblečení 
včetně plyšových hraček a podobně.

QuickDrive – dokonalý výsledek za polovinu času
Technologie, která na trhu praček rezonuje už od svého uvedení 
v roce 2018. Po čtyřech letech si její přednosti mohly ověřit tisíce 
domácností v Česku. V těchto pračkách použitý systém Q-Bubble 
kombinuje dynamické otáčení bubnu s přidáním dodatečné 
vody, čímž vytváří více bublin, které urychlí prostoupení pracího 
prášku všemi tkaninami. Výsledkem je rychlejší a šetrnější praní. 
Na vyšší účinnost praček má vliv také přímé sprchování prádla 
Speed spray.

Vstupte do světa chytré domácnosti se SmartThings
Integrace praček, ale i sušiček Samsung do aplikace SmartThings 
otevírá další funkce a možnosti. Pomůže s volbou vhodných 
programů, údržbou spotřebiče i sledováním spotřeby. 
Samozřejmostí jsou upozornění na dokončení praní.

Digitální invertorový motor nyní 
s 20letou zárukou
Všechny nové pračky  
a sušičky jsou vybaveny 
moderním digitálním 
invertorovým 
motorem se 
schopností měnit 
rychlost otáček 
dle potřeb spotřebiče. 
Motor se proto vyznačuje 
vynikající energetickou 
účinností, minimálním hlukem  
a dlouhodobým výkonem. Pračky 
proto nesou označení nejúspornější 
energetické třídy A a sušičky energetické 
třídy A+++.



Sušičky se těšily v nedávné minulosti po dobu několika let pozici nejrychleji 
rostoucí kategorie velkých domácích spotřebičů. Už před pandemií  
se ovšem začala dynamika vysokých prodejů ztrácet a trh postupně stagnoval. 
Definitivní zvrat v mnohaletém pozitivním vývoji přinesl pak loňský rok  
s prvními krachy dodavatelů energií, kdy lidé ztratili o sušičky zájem.  
Letošní skokový nárůst cen energií a nejistota společnosti, co přinesou další 
měsíce a roky, pak uvrhl segment sušiček doslova do krize.

Sušičky jsou znovu za „žrouty energie“ 
a navzdory inflaci klesla jejich průměrná cena

Faktem je, že sušička prádla rozhodně není vysoce efektivní 
spotřebič. A to ani ta s tepelným čerpadlem, i když se 
tyto modely snaží značky nyní znovu takto prezentovat 
ve srovnání s již několik let prakticky neprodávanými 
ventilačními sušičkami a zcela okrajovými sušičkami 
kondenzačními. I sušička s tepelným čerpadlem spotřebuje 
poměrně dost energie, protože dostat vodu z textilních 
vláken není zkrátka úplně jednoduchá věc. Na druhou stranu 
jsou v současnosti sušičky v médiích prezentovány jako 
nejproblematičtější spotřebič, pokud jde o energie,  
a většina článků nebo videí radí přestat sušičku používat.  
S touto logikou bychom ale mohli přestat používat i myčku 
a začít mechanicky drhnout nádobí drátěnkou, ideálně ve 
studené vodě ve dřezu, snížit frekvenci praní prádla a nosit 
ho o den či dva déle lehce zašpiněné. Ideální by samozřejmě 
bylo nespotřebovávat energii žádnou. Přestože není sušička 
na rozdíl třeba od pračky nebo lednice zcela zásadní produkt 
a použít ji k sušení prádla nutně nemusíme, jsme si jistí,  
že současná „antisušičková“ vlna pomine. Navíc lze očekávat, 
že se výrobci zaměřují kvůli situaci v Evropě na to,  
aby spotřebu energie u budoucích modelů výrazně snížili.

Inflace neinflace, sušičky jsou levnější
Jak píše Ondřej Černý z GfK ve svém komentáři níže  
na stránce, v současnosti mají sušičky nižší průměrnou 
prodejní cenu než loni. Anomálie? Nemyslíme si.  

Roli v tom podle nás hrají dva zásadní faktory. Prvním je 
sentiment trhu, respektive spotřebitelů vůči sušičkám  
a z toho plynoucí propady prodejů. Snaha motivovat 
zákazníky ke koupi snížením ceny, potřeba vyprázdnit 
sklady, to vše je v tomto případě celkem přirozené. Druhým 
faktorem je zásah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve 
firmě Electrolux z letošního konce ledna. Jedním z důsledků 
je i výrazná cenová eroze napříč všemi segmenty velkých 
spotřebičů. Tato eroze postihla trh jako celek a projevila se 
samozřejmě také v kategorii sušiček prádla. Už na jaře jsme 
psali, že se například jeden model sušičky AEG prodával 
nějakou dobu za cca 9 000 Kč, přičemž hraniční je nyní  
pro většinu značek cena 8 000 Kč. Nejlevnější sušičkou  
ke dni uzávěrky (24. 10. 2022) byla sušička Sharp  
KD NCB7S7PW9 prodávaná za 7 998 Kč. Řeč je o modelech  
s tepelným čerpadlem. Ty bez něj jsou cenově už pod 6 000 Kč.

Nové energetické štítky v nedohlednu
Pandemie i následné problémy, v nichž se Evropa ocitla, 
způsobily zpoždění v přípravě nových energetických štítků 
pro sušičky prádla. V segmentu „péče o prádlo“ tak nadále 
trvá jisté schizma, kdy pračky mají již štítky nové, zatímco 
sušičky nikoliv. Pro spotřebitele to může být matoucí, protože 
často vybírají oba spotřebiče najednou. Kdy bychom měli 
nové štítky očekávat, není známo. Původní plány hovořily  
o tom, že budou zavedeny letos.

Sušičky postiženy růstem cen energií
Většina kategorií velkých domácích spotřebičů zaznamenala  
v minulých dvou letech rekordní prodeje, zájem o sušičky však 
spíše stagnoval. Počátek negativního trendu, kdy prodeje su-
šiček začaly klesat, vidíme v posledním čtvrtletí roku 2021. 
 Je tedy velmi pravděpodobná souvislost s rostoucí cenou ener-
gií a bankroty některých energetických společností na pod-
zim loňského roku. I letos sušičky vykazují nejhorší meziroční 
srovnání prodejů mezi MDA skupinami, tržby se snížily té-
měř o pětinu. 

Zdroj: 
Ondřej Černý, GfK 
ondrej.cerny@gfk.com 

 
Sušičky teprve čekají na nové energetické štítky, zhruba 
dvě třetiny obratu nyní zajišťují modely ve třídě A+++  
a většina ostatních nese označení A++. Vyšší zájem je 
pouze o modely s kapacitou nad 8 kg prádla a také o méně 
významný segment sušiček s parní funkcí. Neobvyklá  
situace nastala v oblasti cen, protože aktuálně se su-
šičky prodávají v průměru za mírně nižší cenu než 
loni, okolo 13 900 Kč.
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LET

PŘEDSTAVUJE

Perfektně suché, načechrané a voňavé i přes zimu. Takové bude prádlo po 

vysušení v sušičce Philco PDCI 10 D King s náplní až 10 kg, 14 programy,  

tichým a úsporným invertorovým motorem se zárukou 10 let, bubnem Crystal 

proti odírání prádla. Oblíbená funkce AntiCrease na závěr programu prádlo 

v krátkých intervalech promíchává, tím minimalizuje jeho pomačkání a vy ho 

můžete pověsit rovnou do skříně. Sušička můžete věžově uspořádat  

s pračkou King, a tak nezabere víc prostoru, než je nutné.

Dopřejte prádlu dokonalou péči 
i ochranu při každém sušení 

Více info?

• Náplň prádla 10 kg • Účinnost sušení B • 14 programů • Program Hygiena • Nastavitelná úroveň sušení • Můj program • LED displej • Senzorické 
řízení provozu • Crystal buben • AntiCrease proti pomačkání prádla • Zvuková signalizace ukončeného programu • Zvuková signalizace plného 
zásobníku na kondenzát • Možnost připojení na odpad • Odložený start 0-24 hodin • Hlučnost 66 dB • Rozměry (V × Š × H): 84,5 × 59,5 × 64 cm

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc.  
and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.
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AEG 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Beko 
B5T6102333WCSHBC
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AEG 
TR938H2C

Bosch 
Serie 6 WQG235DREU

Nový model sušičky Beko dorazil na trh teprve před pár dny. Jedná se již o novinku s funkcí 
IronFinish, která je podrobně popsána v prezentačním článku na straně 58. Stručně řečeno je do 
bubnu během sušení vstřikována voda a pára, aby došlo k narovnání vláken a eliminaci pomačkání. 
Prádlo je po skončení cyklu suché a nepokrčené. V popisu je zdůrazněna také přítomnost konektivity 
a možnost stahovat další speciální programy v aplikaci HomeWhiz. Ovládací panel má popisky 
programů v češtině. V případě potřeby je možné zaměnit směr otevírání dvířek. Z dalších specifikací 
jmenujme osvětlení bubnu nebo dětskou pojistku. Sušička spotřebuje za rok dle odhadu 282 kWh  
a její třída účinnosti kondenzace je B.
Rozměry: 84,6 × 59,8 × 60,5 cm (v × š × h)

Značka AEG postupně uvádí na trh nové modely praček a sušiček, které prezentovala na veletrhu 
IFA. My jsme do přehledu vybrali model sušičky AbsoluteCare Plus, který nabízí technologii 
3DScan, která by měla zajistit přesnější sušení, a to i objemnějších kusů oblečení, jako jsou péřové 
bundy. Současně slibuje nulové srážení materiálů včetně vlny (certifikát Woolmark Blue). Mezi 
zajímavé funkce patří MixDry umožňující sušit syntetické a bavlněné oblečení dohromady. Nechybí 
ale ani speciální programy pro outdoorové oblečení nebo přikrývky. Samozřejmostí je přítomnost 
invertorového motoru. Jelikož se jedná o nový model po „faceliftu“, všimněte si upraveného 
ovládacího panelu s bílým LED displejem. Roční spotřeba sušičky je dle odhadu 177 kWh. Účinnost 
kondenzace nese označení třídy B. 
Rozměry: 85 × 59,6 × 66,3 cm (v × š × h)

Žhavou novinkou v portfoliu značky Bosch je tato sušička v netradiční grafitově šedé barvě. 
Pochopitelně mají zájemci možnost zakoupit barevně sladěnou pračku WGG2440REU. Co se týče 
sušičky, jedná se o model se samočisticím kondenzátorem, takže uživatel musí čistit pouze filtr ve 
dvířkách spotřebiče. Nechybí senzorické sušení Auto Dry podle zbytkové vlhkosti či přímo funkce 
pro sušení poloviční náplně. Bosch zdůrazňuje také přítomnost programu pro ložní prádlo s otáčením 
bubnu v obou směrech pro dosažení optimálních výsledků i při smíšené várce velkých a malých kusů 
prádla. Mezi další prezentované specifikace patří použití ekologického chladiva R290. Odhadovaná 
spotřeba za rok dosahuje 176 kWh a třída účinnosti kondenzace označení B. 
Rozměry: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (v × š × h)

• 10 kg
• 64 dB(A)
• Invertorový motor

• Funkce IronFinish 
 proti pomačkání prádla

• 8 kg
• 64 dB(A)

• Invertorový motor
• Samočisticí kondenzátor

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 8 kg
• 64 dB(A)

• Invertorový motor
• Bezpečné sušení peří i vlny

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Pračky se sušičkou jsou výbornou volbou pro toho, kdo chce sušičku prádla, ale nemá dostatek 
prostoru pro umístění samostatné sušičky. Zároveň přinášejí komfort těm, kteří se praním  
a sušením nechtějí moc zabývat. Mohou špinavé prádlo vložit do pračky se sušičkou a na konci 
příslušného programu vyndat čisté a vysušené textilie.

Velkorysá výbava v úsporném balení  
Úzké pračky Philco pro každou domácnost

Crystal 
buben INVERTORINVERTORINVERTOR

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc.  
and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

SpaCare

Praní a sušení  
v jednom balení 

Od chvíle, kdy v roce 1957 představilo 
Philco úspornou pračku se sušičkou, 
se mnohé změnilo.  Přístroje se staly 
mnohem úspornějšími a objevily se 
nové technologie. Kromě exkluzivního 
designu černého ovládacího panelu 
s LCD displejem v českém jazyce 
jsou technologie tím hlavním, co dělá 
z pračkosušiček Philco King špičkové 
modely. Použité komponenty a invertorový 
motor se zárukou 10 let  jsou důvodem, 
proč mohou mít obě pračky se sušičkou 
PLWD 107 B King a PLWDSI 86 King 
energetickou třídu B. Druhým společným 
znakem obou přístrojů je volitelná funkce 
SpaCare. Jedná se o páru použitou před 
hlavním praním, která pronikne hluboko 
do tkaniny a důkladně namočí skvrny. 
Díky krátkodobě vyšší teplotě tkaniny 
mají enzymy použité v detergentech 
zesílený účinek. Výsledkem je čistější 
prádlo prané i při nižších teplotách. 
Zároveň oba zmíněné modely disponují 
funkcí ExtraŠpinavé, která přizpůsobí 

parametry programu podle toho, zda 
perete mírně, středně nebo velmi špinavé 
prádlo, aby bylo vše dokonale čisté.

Samozřejmostí u praček se sušičkou 
Philco je program Praní a sušení. 
Umožňuje prát a sušit v průběhu jednoho 
nastaveného programu bez nutnosti 
nastavovat po skončení programu praní 
parametry programu sušení. Je to 
ideální program pro ty, kteří se nechtějí 
procesem praní a sušení moc zabývat, 
ale očekávají, že přístroj zastane všechny 
nutnosti sám. Zvláštní pozornost mezi 
pračkosušičkami Philco zasluhuje model 
PLWDSI 86 King. Jedná se o jeden 
z mála přístrojů SLIM v kategorii praček 
se sušičkou. Philco pračka se sušičkou 
PLWDSI 86 King je hluboká pouhých  
48 cm. Díky ní je možné umístit tuto 
pračku se sušičkou, která je určena 
pro praní 8 kg prádla a sušení pro 6 kg 
prádla, i do těch nejmenších koupelen. 
Naopak model PLWD 107 B King 

o hloubce 57 cm nabídne kapacitu praní 
10 kg a sušení 7 kg prádla při použití až 
1 500 ot./min. 

Oba přístroje jsou vybaveny Crystal 
bubnem. Díky speciální struktuře 
povrchu, konstrukci unašeče a tvarování 
vnitřního skla dvířek zásadně snižuje 
mechanické poškození prádla 
a prodlužuje jeho životnost. Zároveň, 
stejně jako všechny pračky řady King, 
jsou i pračky se sušičkou Philco King 
vybaveny oblíbeným programem 
Můj program. Ten u umožňuje 
trvalé nastavení nejvíce používaného 
programu ve všech jeho parametrech 
od teploty praní po počet otáček při 
odstřeďování a jeho následné uložení 
jako Můj program, který je v zadaných 
parametrech kdykoli, jednoduchým 
otočením voliče programů vyvolán.  

Více informací o produktech Philco 
naleznete na www.philco.cz 

10 kg

SpaCare

8 kg

Pračka se sušičkou  
s párou PLWD 107 B King

Vestavná pračka se sušičkou  
PLWDI 1486 BBI

LET

SLIM pračka se sušičkou  
s párou PLWDSI 86 King

8 kg

SLIM
48 CM
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AEG 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Concept 
SP6508i

Candy 
RapidÓ RO4H7A2TCEX-S

Haier 
I-Pro Series 5 HD80-A3959R-S

Značka Concept vstoupila do segmentu praní a sušení na podzim roku 2020. Od té doby došlo  
v jejím portfoliu k určitým změnám. Původní model SP6508 byl nahrazen inovovanou verzí SP6508i, 
kde ono písmenko „i“ na konci indikuje invertorový motor. Původní model měl motor standardní. 
Sušička se díky tomu posunula z energetické třídy A++ do třídy A+++. K žádným zásadním změnám 
ale nedošlo – design se drží ovládacího panelu s centrální černou částí a stříbrným otočným voličem 
programů. Displej je umístěn tradičně vpravo. Vybírat můžete mezi senzorickým nebo časovým 
sušení. Z volitelných funkcí jmenujme odložený start, režim proti pomačkání prádla a dětský zámek. 
Pro lepší orientaci v obsahu bubnu přidává Concept vnitřní osvětlení. Součástí příslušenství je držák 
na sušení bot. Za rok by měla sušička spotřebovat 176 kWh energie. Její účinnost kondenzace nese 
označení třídy B.
Rozměry: 84,5 × 59,6 × 60,9 cm (v × š × h) 

Značka Candy se na trhu praček a sušiček dlouhodobě vymyká nabídkou extra úzkých spotřebičů. 
Jako první na trhu nabídla slim sušičky, což je kategorie, kam patří i tento model. Už při letmém 
pohledu do specifikací upoutá pozornost hned 7 rychlými programy s dobou trvání do 90 minut. 
Celkem má sušička 14 programů, přičemž další speciální najdete v aplikaci hOn. Konektivita 
a aplikace se hodí také ke sledování statistik spotřeby či k diagnostice. Displej na samotném 
spotřebiči nepostrádá češtinu. Sušit lze senzoricky dle zbytkové vlhkosti. Sušičky z dílny Candy 
se na trhu také vymykají umístěním nádoby na kondenzát do dvířek – nádoba se snáze vyjímá 
a aktuální hladinu vidí uživatel i z dálky. Odhadovaná roční spotřeba činí 212 kWh. Účinnost 
kondenzace je ve třídě B.
Rozměry: 85 × 60 × 46,5 cm (v × š × h)

Zástupce značky Haier reprezentuje současný designový trend tmavších barevných provedení  
u praček a sušiček. V tomto případě je barva antracitová. Vedle toho se vyznačuje množstvím moderních  
a inovativních technologií. Najdete u ní například systém i-time s možností regulace doby sušení dle 
potřeby, program rychlého osvěžení i-Refresh či volitelnou hygienickou funkci, která používá vyšší 
teplotu vzduchu k eliminaci mikroorganismů. V rámci nastavení senzorického sušení lze vybírat 
ze 3 úrovní zbytkové vlhkosti. Když se ještě vrátíme k designu, sušička kombinuje černý ovládací 
panel s černými dvířky. Jako jedna z mála značek nemá Haier tradiční otočný volič, který nahrazuje 
minimalistickým kroužkem a podsvícenými ikonami programů. Chybět nemohou ani displej  
s dotykovými ovládacími prvky, konektivita a možnost integrace do aplikace hOn. Ročně by měla 
sušička spotřebovat 174 kWh energie. Účinností kondenzace se řadí do třídy B.
Rozměry: 85 × 59,5 × 60 cm (v × š × h)

• 8 kg
• 65 dB(A)

•  Invertorový motor
•  LED osvětlení bubnu

• 8 kg
• 66 dB(A)

• Invertorový motor
• Hygienické funkce

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 7 kg
• 67 dB(A)

• Standardní motor
• Slim provedení – hloubka jen 46,5 cm
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 #1 na světě

Stáhněte si aplikaci hOn zdarma. 

www.haier.cz
Modelové označení HWD100BD1499UN/S. 
*Celosvětová jednička v podílu na trhu s domácími spotřebiči 13 let za sebou. Zdroj: Euromonitor Internati onal Limited 2021

12
LET

NA MOTOR 

ZÁRUKA

Seznamte se s Haier SuperDrum Series 9 – největší úzkou pračkou se sušičkou na trhu. Díky největšímu 
průměru bubnu na trhu 601 mm má pračka se sušičkou SuperDrum i přes svou hloubku pouhých 46 cm 
působivou kapacitu 10 kg praní a 6 kg sušení. Je vybavena vysoce odolným a ti chým invertorovým motorem 
Direct Moti on s přímým pohonem, automati ckým dávkováním pracího prostředku a aviváže Smart Dosing, 
exkluzivními funkcemi pro hygienickou péči o prádlo včetně profesionálního čištění párou a Wi-Fi konekti vitou 
pro vaši chytrou domácnost s možností  výběru z až 60 pracích a sušících programů. Uživatelé si navíc nově 
můžou nastavit každý prací cyklus na míru jejich potřebám a posunout péči o prádlo na vyšší úroveň.

NETRADIČNÍ ROZMĚR A MAXI KAPACITA VE SLIM VERZI 
Pračka se sušičkou Haier SuperDrum Series 9 zaujme hned na první pohled svým atypickým rozměrem. Na hloubku má pouhých 
46 cm, ale výška spotřebiče je téměř metr. Díky tomu může mít XXL buben s průměrem 601 mm, kapacitou 66 l a s průměrem 
plnícího otvoru 45 cm (oproti  obvyklým 36 cm). Spotřebič tak umožňuje efekti vnější pohyb prádla v bubnu i při větší náplni. 
Celkem vypere až 10 kg a vysuší až 6 kg prádla.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ SMART DOSING
Automati cké dávkování Smart Dosing inteligentně vypočítá přesné množství gelového pracího prostředku a aviváže potřebné 
pro praní, a to na základě hmotnosti  vloženého prádla. Zásobník vystačí zhruba na 20 pracích cyklů a díky této chytré technologii 
lze v pracích prostředcích ušetřit až 33 cyklů ročně! Ne každý je zastánce gelových pracích prostředků, tato pračka se sušičkou 
umožňuje využití  i klasického sypkého pracího prášku s vlastním dávkováním.

WI-FI A MOBILNÍ APLIKACE HON
Pračka se sušičkou SuperDrum Series 9 je vybavena Wi-Fi s připojením k aplikaci hOn. Ta nabízí kromě možnosti  ovládání 
spotřebiče na dálku také řadu zajímavých funkcí, výběr z až 60 pracích a sušících programů, přehled aktuální spotřeby nebo 
servisního rádce. Funkce Washing Lens dekóduje symboly praní na ští tku vašeho oblečení tí m, že ští tek nascanuje. Vytvoří tak 
virtuální šatník a poskytne nejlepší doporučení pro praní jakéhokoliv oděvu. Navíc můžete ští tek ustřihnout, pokyny k čištění 
oblečení vždy dohledáte v aplikaci.

FLEXIBILNÍ ÚPRAVA PARAMETRŮ PRACÍHO CYKLU
Digitální plně dotykový displej umožňuje kromě nabídky standardních automati cky nastavených programů kompletní 
nastavení pracího cyklu dle individuálních požadavků. Každý uživatel si sám nastaví teplotu, počet máchání, počet otáček 
odstřeďování a dobu pracího cyklu, a zvolí si k tomu režim sušení. Může tak vše nechat na spotřebiči anebo nastavit podle sebe, 
když je limitován časem.

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ SKVRN DLE JEJICH TYPU
Program I-Refresh je ideální pro osvěžení oblečení, a to i těch nejdelikátnějších kousků jako je hedvábí nebo vlna. 
Vysoce účinným a inovati vním způsobem pomocí technologie mikroskopických části c páry odstraní pachy, jemný prach, alergeny, 
sníží pomačkání a změkčí tkaniny. Vyčisti t díky nim můžete i oblek, hedvábí nebo kožešinu. Pokud máte prádlo zašpiněné od krve, 
trávy, vína, džusu, mléka nebo zeminy, můžete na displeji tuto možnost navolit přesně podle typu skvrn a zajisti t vyprání prádla 
s přesným zacílením.

Revoluce v péči o prádlo – Haier největší slim pračka se sušičkou na trhu

SUPERDRUM Series 9
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AEG 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

LG 
RC91V9AVRN

Hoover 
H-DRY 500 NDPEH11A2TCBEXSS

Miele 
TWV780WP Passion

Před pár týdny uvedla na trh značka LG novou hybridní sušičku, která používá její už notoricky 
známou technologii duálního invertorového tepelného čerpadla. Jde o pokročilou konstrukci 
hybridních sušiček, kde místo přídavného topného tělesa najdete invertorový kompresor se dvěma 
válci místo jednoho. Díky dvěma válcům dokáže sušička efektivněji pracovat s přenosem tepla a buď 
sušit extra úsporně, a to až za hranicí energetické třídy A+++, nebo rychleji, ale stále úsporněji než 
model s extra topným systémem. Tato novinka dále disponuje automatickým čištěním kondenzátoru 
a speciálním programem pro alergiky, který eliminuje až 99,9 % alergenů. Připojit ji můžete i do 
domácí wi-fi sítě a ovládat, monitorovat a diagnostikovat pomocí aplikace ThinQ. Odhadovaná 
roční spotřeba sušičky je 194 kWh. V účinnosti kondenzace je řazena do třídy A.
Rozměry: 85 × 60 × 66 cm (v × š × h)

Model Hoover s nadstandardní kapacitou na 11 kg prádla nabízí chytrou funkci Smart Sync – 
jedná se o spojení s pračkou z téže řady a automatické nastavení programu sušení přímo podle 
prádla, které se právě pere. Popis produktu také zmiňuje displej s češtinou i slovenštinou, držák bot  
v příslušenství či senzorické sušení ve 4 úrovních (extra suché, do skříně, na ramínko, k žehlení). 
Systém Auto Care pak brání přesušení oblečení a umožňuje sušit různé typy látek dohromady. 
Bát se nemusíte ani péče o vlnu, jak potvrzuje certifikát Woolmark. Jednou z velmi inovativních 
funkcí je možnost skenování štítků oblečení a vytvoření virtuálního šatníku. Hoover dále informuje  
o zdokonalené konstrukci tepelného čerpadla a vylepšeném proudění vzduchu. Výsledkem je 
zkrácení doby sušení o 10 % při zachování úsporného provozu. Za rok by měla sušička spotřebovat 
304 kWh energie. Účinnost kondenzace je ve třídě B.
Rozměry: 85 × 59,6 × 58,5 cm (v × š × h)

Nejvyšší model německé značky Miele dává sbohem klasickým tlačítkům a otočným voličům. 
Nahrazuje je dotykovým LCD displejem. Sušička má vyspělý filtrační systém, který maximálně 
brání v usazování nečistot v kondenzátoru. Volitelně můžete aktivovat funkci SteamFinish, která 
zabraňuje pomačkání prádla. Funguje na principu vstřiku vody do bubnu, kde se díky horkému 
vzduchu promění ihned v páru. Vlákna prádla se narovnají a po skončení programu není potřeba 
některé oblečení vůbec žehlit. Za neobvyklý prvek lze považovat systém FragranceDos se 2 sloty 
za dvířky sušičky, kam můžete vložit flakonky s vůněmi a nechat si provonět prádlo. Pokud jde  
o samotné sušení, můžete v tomto modelu využít funkci DryCare 40 a sušit choulostivější prádlo,  
u něhož je doporučená prací teplota 40 °C. Se systémem WiFiConn@ct připojíte spotřebič k wi-fi 
síti a máte k němu rázem přístup na dálku. Odhadovaná roční spotřeba je v případě této sušičky  
174 kWh. Účinnost kondenzace je ve třídě A.
Rozměry: 85 × 59,6 × 64,3 cm (v × š × h)

• 9 kg
• 62 dB(A)

• Invertorový motor
• Duální invertorové tepelné čerpadlo

• 9 kg
• 62 dB(A)

• Invertorový motor
• Parní funkce a provonění prádla

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 11 kg
• 66 dB(A)
• Standardní motor

• Zdokonalená konstrukce 
 tepelného čerpadla
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AEG 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Samsung 
DV90BB7445GBS7

Philco 
PDCI 10 D King

Whirlpool 
Supreme Silence W7 D94WB CS

Nové modely praček a sušiček Bespoke se postupně dostávají na trh včetně méně typických 
barevných provedení. V tomto případě jde o tmavě šedou doplněnou černým ovládacím panelem, 
stříbrným otočným voličem a inverzním (bílým) LED displejem. Novinka nepoužívá jen invertorový 
motor, ale také invertorový kompresor, což zvyšuje její účinnost. Sušení je díky tomu rychlejší až 
o 35 %. O kontrolu stavu prádla se stará technologie AI Dry využívající algoritmus vytvořený 
umělou inteligencí. Samsung slibuje až o 10 % nižší spotřebu energie. Samsung dále upozorňuje 
na program Super Speed schopný usušit 5 kg prádla už za 81 minut (směs bavlny a syntetiky), 
program Hygiene Care eliminující 99 % bakterií nebo rychlý program pro osvěžení prádla proudem 
vzduchu. Uživatelé nepochybně ocení možnost záměny směru otevírání dveří nebo 20letou záruku 
na motor. U Samsungu také nemůže chybět konektivita a možnost integrace spotřebiče do systému 
SmartThings. Odhadovaná roční spotřeba činí 182 kWh. Účinnost kondenzace je ve třídě B.
Rozměry: 85 × 60 × 60 cm (v × š × h)

Nejvyšší model sušiček Philco z řady King má vysokou kapacitu 10 kg prádla a pyšní se povedeným 
designem s černým ovládacím panelem a tmavými dvířky – zde je potřeba upozornit, že Philco 
dočasně sáhlo ke změně designu dvířek u praček i sušiček z řady King kvůli nedostatku některých 
komponentů. Popisky programů a funkcí jsou na ovládacím panelu v češtině. Sušička používá 
senzorické sušení a má některé zajímavé doplňkové funkce. Konkrétně můžete volitelně aktivovat 
zvýšenou hygienickou péči o prádlo, při níž se zvýší teplota a prodlouží délka programu, nebo 
takzvaný AntiCrease, abyste zabránili pomačkání prádla po skončení programu. Sušička  
v pravidelných intervalech otáčí bubnem. Co musíme ještě uvést, je možnost uložení vlastního 
oblíbeného nastavení a jeho opětovné rychlé vyvolání. Sušička dle odhadu spotřebuje ročně  
212 kWh energie. Její účinnost kondenzace je ve třídě B.
Rozměry: 84,5 × 59,5 × 64 cm (v × š × h)

Značka Whirlpool loni představila řadu praček a sušiček Supreme Silence s rekordně nízkou hlučností. 
Více informací nejen o této řadě najdete v článku na straně 66. Do přehledu zařazujeme nejvyšší model 
z nabídky s funkcí AutoCleaning, která oplachuje filtr kondenzátoru. Uživatel se tak musí starat jen 
o filtr ve dveřích. Použit je nový filtr s ještě účinnějším zachytáváním textilního prachu. Nebyl by 
to Whirlpool, kdyby zde chyběla technologie 6. SMYSL, kontrolující zbytkovou vlhkost v prádle  
a optimalizující cyklus sušení. To samé platí pro volitelnou funkci FreshCare+, udržující prádlo svěží 
a nezmačkané po dobu až 6 hodin po skončení sušení. A v úvodu zmíněná rekordně nízká hlučnost 
není žádný marketingový trik. 59 dB(A) je v dané kategorii aktuálně rekordní hodnota. Ovládací 
panel má popisky v češtině i slovenštině. Odhadovaná roční spotřeba sušičky je 194 kWh energie. 
Účinností kondenzace spadá do třídy A.
Rozměry: 84,9 × 59,7 × 65,6 cm (v × š × h)

• 9 kg
• 63 dB(A)

• Invertorový motor
• Hygienické funkce

• 9 kg
• 59 dB(A)

• Invertorový motor
• Samočištění kondenzátoru

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 10  kg
• 66 dB(A)

• Invertorový motor
• Hygienické funkce
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Novinky u značek Amica a Fagor

www.amica-group.cz
www.fagor-electrodomestico.cz

Nová generace sporáků Amica
Na trh přicházejí aktuálně dvě zásadní novinky, které 
přinášejí některé funkce doposud přítomné především 
v segmentu vestavných trub. I zákazníci preferující 
tradiční sporák mohou nově využít programy pro pečení 
s párou, teleskopické výsuvy nebo vyspělejší indukční 
varné desky.

Jednou z novinek je model bílého sporáku SIS 112 STW 
s funkcí Auto Bridge zajišťující spojení dvou indukčních 
zón napravo do jedné velké, konkrétně má rozměry 
18 x 36 cm. Nechybí ani funkce Soft Steam pro pečení 
s párou – využít ji lze ve speciálních programech. Nere-
zový sporák SSS 112 ATX má velmi podobné specifikace, 
ale jeho varné zóny jsou typu HiLight, kde kromě 
standardních varných ploch jsou přítomny také jedna 
oválná a jedna duální zóna. Oba sporáky mají šířku 50 cm 
a objem trouby 65 litrů Samozřejmostí jsou teleskopické 
výsuvy i zařazení do energetické třídy A.

Úspěšná první kampaň značky Fagor
Značka Fagor hlásí úspěšný vstup na český a slovenský 
trh a spuštění prodejů svých nových spotřebičů. Ohlas 
z trhu je i díky povedené reklamní kampani velmi pozitivní 
a značka se připravuje na další rozšíření distribuce 
v příštím roce. Za velmi důležité považují zástupci Fagoru 
to, aby se obchodníci nezaměřovali pouze na varnou 
techniku, ale také na segment praní. Zejména vrchem 
plněné pračky Fagor s parní funkcí Steam Power Pro. 
Fagor byl ve své původní éře vnímám jako specialista 
na „vrchovky“ a na tom se nic nezměnilo. České popisky 
programů, volba úrovně znečistění, funkce čištění bubnu, 
nádržka na detergent ve dvířkách i možnost zkrácení 
času programu jsou u praček samozřejmostí. Chybět 
nemůže auto senzor náplně ani pozvolené otevírání dvířek 
(soft open). 

Amica představuje nové sporáky, Fagor klade důraz 
na vrchem plněné pračky a má za sebou úspěšnou kampaň
Značka Amica chystá výraznou obměnu svého portfolia varné techniky. Začíná přitom na svém 
tradičním trhu sporáků, kde představuje nové top modely, které nepostrádají ani parní funkce nebo 
flexibilní indukční desky. Fagor se mezitím těší z prvních úspěchů po svém vstupu na český a slovenský 
trh. Obchodníci by v jeho nabídce neměli opomenout hlavně vrchem plněné pračky, kterými je Fagor 
historicky známý a u zákazníků zapsaný.



Suché a vyžehlené oblečení 
v jednom kroku díky páře
Sušičky Beko s technologií

Sušičky Beko IronFinish ušetří zákazníky otravného 
žehlení. Prádlo totiž usuší, ale také odstraní jeho 
zmačkání. Rovnou si tak lze obléct čisté a voňavé triko, 
aniž by bylo nutné jej přežehlovat.

IronFinish je sušicí program, který používá 
vstřikování páry a vody k prádlu do bubnu. 
Tato kombinace odstraní pomačkání prádla 
a celkově usnadní, nebo dokonce ušetří žehlení.

Během programu IronFinish je ve vhodnou chvíli do 
bubnu vstřikováno optimální množství vody a páry 
při správné teplotě dle množství prádla a upravené 
foukání vzduchu. To odstraní pomačkání prádla tak, že 
vypadá jako vyžehlené. Narovnání prádla programem 
IronFinish je potvrzeno testováním nezávislou 
organizací Textile Institute CTTN. 

Program IronFinish ušetří hodně času zejména při 
každodenním praní oblečení, protože se hodí na trička, 
polotrička, blůzy i běžně nošené kalhoty. Takto usuší 
a „vyžehlí“ až 3 kg prádla.

Parní program IronFinish je součástí sušiček Beko 
z nové řady Beyond, které postupně přichází na 
český a slovenský trh. 

Co je                                  ?

Jak to funguje?

Klíčem programu IronFinish je správné načasování 
dávkování páry a vody během sušení. Tím se vyrovnají 
sklady a pomačkání materiálu oblečení, takže se 
nemusí žehlit, nebo jen minimálně.

beko.cz

Pára při sušení zajistí
suché a nezmačkané 

prádlo připravené 
rovnou k obléknutí



Suché a vyžehlené oblečení 
v jednom kroku díky páře
Sušičky Beko s technologií

Sušičky Beko IronFinish ušetří zákazníky otravného 
žehlení. Prádlo totiž usuší, ale také odstraní jeho 
zmačkání. Rovnou si tak lze obléct čisté a voňavé triko, 
aniž by bylo nutné jej přežehlovat.

IronFinish je sušicí program, který používá 
vstřikování páry a vody k prádlu do bubnu. 
Tato kombinace odstraní pomačkání prádla 
a celkově usnadní, nebo dokonce ušetří žehlení.

Během programu IronFinish je ve vhodnou chvíli do 
bubnu vstřikováno optimální množství vody a páry 
při správné teplotě dle množství prádla a upravené 
foukání vzduchu. To odstraní pomačkání prádla tak, že 
vypadá jako vyžehlené. Narovnání prádla programem 
IronFinish je potvrzeno testováním nezávislou 
organizací Textile Institute CTTN. 

Program IronFinish ušetří hodně času zejména při 
každodenním praní oblečení, protože se hodí na trička, 
polotrička, blůzy i běžně nošené kalhoty. Takto usuší 
a „vyžehlí“ až 3 kg prádla.

Parní program IronFinish je součástí sušiček Beko 
z nové řady Beyond, které postupně přichází na 
český a slovenský trh. 

Co je                                  ?

Jak to funguje?

Klíčem programu IronFinish je správné načasování 
dávkování páry a vody během sušení. Tím se vyrovnají 
sklady a pomačkání materiálu oblečení, takže se 
nemusí žehlit, nebo jen minimálně.

beko.cz

Pára při sušení zajistí
suché a nezmačkané 

prádlo připravené 
rovnou k obléknutí
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• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Beko 
HTE7736CSXCW

AEG 
L9WBAN61BC

Beko připravuje k uvedení novou generaci svých praček se sušičkou, ale v době uzávěrky ještě 
nebyly k dispozici konkrétní informace a specifikace. Zařazujeme tak jeden ze stávajících modelů 
s programem Wash&Dry, který umožňuje vyprat a usušit až 4 kg prádla bez přerušení. Prádlo 
lze hygienicky ošetřit párou díky funkci SteamCure, která navíc usnadní následné žehlení. 
Beko už také nějakou dobu uvádí rozličné spotřebiče s konektivitou a tento model patří mezi ně.  
V aplikaci HomeWhiz lze nejen stahovat nové programy, ale i je upravovat. Ovládací panel nabízí 
15 programů, dalších 5 speciálních najdete v aplikaci. Spotřeba při praní a sušení činí 216 kWh 
na 100 cyklů. V případě vody je 50 l na cyklus. Samotné praní pak znamená spotřebu 69 kWh na  
100 cyklů a 34 l vody na cyklus. 
Rozměry: 85 × 60 × 50 cm (v × š × h)

Už loni na podzim uvedla značka AEG na trh tento model své pračkosušičky vybavený tepelným 
čerpadlem. Jedná se celkem o raritu na trhu, na kterou má aktuálně odpověď jen LG. Jelikož 
AEG chystá novou řadu praček se sušičkou až na rok 2023, zařazujeme tento stávající model. 
Mezi jeho přednosti patří šetrnější nízká teplota sušení, technologie DualSense upravující pohyby 
bubnu a teploty podle různých druhů tkanin a zcela minimální spotřeba vody při fázi sušení díky 
přítomnému tepelnému čerpadlu. Spotřebič můžete připojit i k wi-fi a využít funkce aplikace  
My AEG Care, jako je doporučení programu dle typu oděvu či volba speciálních cyklů.  
AEG uvádí, že praní a sušení 3 kg prádla bez přerušení trvá pouhé 3 hodiny. Spotřeba energie na 
100 cyklů je v případě praní 51 kWh a v případě praní a sušení 252 kWh. Spotřeba vody na cyklus 
je 47 l při praní a 50 l při praní a sušení.
Rozměry: 87 × 59,7 × 60 cm (v × š × h)

• 7 kg / 4 kg
• 1 400 ot./min.

• 74 dB(A)
• Invertorový motor

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 10 kg / 6 kg
• 1 600 ot./min.
• 75 dB(A)

• Invertorový motor 
 a tepelné čerpadlo

Pr
ač

ko
su

ši
čk

y:

Praní + sušení: 

Praní: 

Praní + sušení: 

Praní: 

AEG 

Bosch 
Serie 8 WDU8H542EU

V závěru léta zařadila značka Bosch do své nabídky nový model pračkosušičky, který přichází se 
zcela novou technologií Hybrid FlexAir. Jaký je její přínos? Pračka díky ní dokáže ušetřit v programu 
Eco 40–60 až 34 % energie pomocí chytrého systému, který volí dle náplně buď klasický ohřev vody 
topným tělesem, nebo inovativní ohřev FlexAir, kdy je studená voda sprchována do bubnu a současně 
je do něj vháněn horký vzduch. Pračkosušička sama vyhodnotí, kterou variantu použít. Novinka je 
také vybavena senzorickým sušením, konektivitou a schopností vyprat a usušit menší várku prádla 
(1 kg) za 60 minut. Bosch přidává také funkci Iron Assist využívající páru pro vyhlazení usušeného 
prádla i funkci SpeedPerfect pro urychlení vybraných programů. Jelikož jde o prémiový výrobek 
z nejvyšší řady, najdete u něj vnitřní osvětlení bubnu. Spotřeba energie na 100 cyklů je 307 kWh 
(praní + sušení) a 49 kWh (praní). V případě vody je to 74 l na jeden prací a sušicí cyklus, zatímco při 
samotném praní 50 l.
Rozměry: 84,8 × 59,8 × 61,6 cm (v × š × h)

• 10 kg / 6 kg
• 1 400 ot./min.

• 70 dB(A)
• Invertorový motor

Praní + sušení: 

Praní: 
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• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

ETA 
055590000

Candy 
RapidÓ SLIM ROW4 2644DWME-S

Už v roce 2020 zařadila ETA do své nabídky první model pračky se sušičkou a dodává ho na trh  
i nadále. Najdete u ní dvojité přímé sprchování prádla TwinJet, invertorový motor i pestrou paletu 
programů včetně extra krátkých. Nejrychlejší slouží k rychlému přeprání oblečení za pouhých  
12 minut. ETA přidává ale také antialergický program s extra mácháním a volitelné funkce, jako je 
snadné žehlení, předpírka či odložený start. Zajímavá je možnost zrychlení vybraných programů, 
případně naopak jejich prodloužení za účelem snížení spotřeby. U české značky asi nikoho 
nepřekvapí český ovládací panel s centrálním voličem programů, displejem a tlačítky přídavných 
funkcí. Spotřeba na 100 cyklů při praní a sušení dosahuje 377 kWh, při praní 57 kWh. Na jeden 
cyklus praní se sušením připadá 90 l vody, na cyklus praní pak 50 l. 
Rozměry: 84,5 × 59,7 × 58,2 cm (v × š × h)

Úzká pračkosušička Candy má hloubku pouhých 46,9 cm a zvládne najednou vyprat a usušit  
4 kg prádla. Najdete u ní celkem 17 programů, z toho 7 rychlých s trváním do 1 hodiny. Další jsou 
pak ke stažení, přičemž tento model ještě používá aplikaci Simply Fi. Kromě běžných tradičních 
funkcí lze v programu také použít takzvaný Snap&Wash – stačí vyfotit prádlo, které chcete prát, 
a aplikace doporučí nejvhodnější rychlý program a další parametry. Pračka má také přídavnou 
(volitelnou) parní funkci pro hygienické ošetření prádla a následné usnadnění žehlení. Ovládání 
najdete hned nad dvířky bubnu – jedná se o displej s českým jazykem. Volič programů se nachází 
napravo. Pračkosušička se chlubí certifikátem Woolmark Apparel Care, takže v ní lze prát i sušit 
vlnu. Spotřeba energie na 100 cyklů je u praní a sušení 267 kWh, u samotného praní 42 kWh. 
Spotřeba vody pak 67 l, respektive 40 l. 
Rozměry: 85 × 60 × 46,9 cm (v × š × h)

• 9 kg / 6 kg
• 1 400 ot./min.

• 74 dB(A)
• Invertorový motor

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

• 6 kg / 4 kg
• 1 400 ot./min.

• 73 dB(A)
• Invertorový motor

Praní + sušení: 

Praní: 

Praní + sušení: 

Praní: 

AEG 

Haier 
SuperDrum I-Pro Series 9 HWD100BD1499UN/S

Zcela mimořádnou pračkosušičku, která na trhu nemá pro své parametry konkurenci, je tento model 
Haier s hloubkou pouhých 46 cm a kapacitou pro praní 10 kg. Pračkosušička se též vymyká svou 
výškou 99 cm a šířkou 70 cm. Díky těmto rozměrům má plnicí otvor průměr 45 cm. Spotřebič 
je osazen přímým pohonem Direct Motion bez řemenného napojení na buben. I díky tomuto 
motoru nepřekračuje hlučnost 69 dB(A), což je výrazně pod průměrem trhu. Mezi další přednosti 
patří takzvaný Smart Dosing – Haier tímto názvem označuje automatické dávkování detergentu 
z nádržky, která pojme dost pracího prostředku a aviváže na 20 cyklů. Haier přidává také přímé 
sprchování DualSpray, funkci i-time pro úpravu doby trvání programu a speciální program I-Refresh 
pro rychlé parní osvěžení prádla. Spotřeba energie na 100 cyklů praní kombinovaného se sušením 
činí 308 kWh. V případě praní samotného je to 51 kWh. Spotřeba vody je 75 l u kombinovaného 
cyklu a 50 l u praní.
Rozměry: 99 × 70 × 46 cm (v × š × h)

• 10 kg / 6 kg
• 1 400 ot./min.

• 69 dB(A)
• Přímý pohon

Praní + sušení: 

Praní: 

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Hoover 
H-WASH 500 HDP 4149AMBC/1-S

Hisense 
WDQA9014EVJM

Pračkosušička s vysoce nadstandardní kapacitou 14 kg pro praní a 9 kg pro sušení. Uživatel má na 
výběr z 16 základních programů včetně několika rychlých. Další speciální prací cykly se nacházejí 
v aplikaci hOn, s níž lze spotřebič propojit. Nechybí technologie Kg Mode Plus pro optimalizaci 
spotřeby i délky programu podle množství náplně. Běžné denní praní lze nechat na automatice 
– program Auto Care přizpůsobí svůj průběh dané várce prádla a použije vodu o šetrné teplotě  
30 °C. Z doplňkových nebo volitelných funkcí je důležitá přídavná pára, možnost nastavení úrovně 
znečištění prádla či Active Wash optimalizující spotřebu vody a energie u malých náplní se slabým 
znečištěním. Z dalších specifikací jmenujme certifikát Woolmark Apparel Care a tichý noční 
program. Vzhledem k vysoké kapacitě dosahuje spotřeba energie na 100 cyklů 586 kWh energie 
při praní se sušením a 56 kWh při praní. Spotřeba vody na prací a sušicí cyklus je 114 l a pro prací 
cyklus 56 l.
Rozměry: 85 × 59,5 × 67 cm (v × š × h)

Právě představený model pračky se sušičkou od značky Hisense nabízí 15 programů včetně možnosti 
vyprat a usušit menší várku prádla už za 60 minut pomocí cyklu Wash & Dry 60‘. Hisense přidává 
také speciální program pro čištění bubnu a volitelné funkce, jako je odložený start, možnost uložit 
oblíbený program nebo parní funkce. Ovládací panel je tradiční s otočným voličem, displejem  
a tlačítky. Dvířka mají černou barvu. Spotřeba při praní a sušení je na 100 cyklů 308 kWh energie, 
při samostatném praní 49 kWh. Vody spotřebuje pračkosušička 89 l na jeden prací a sušicí cyklus. 
Při praní bez sušení je to 42 l.
Rozměry: 84,5 × 59,5 × 61 cm (v × š × h)

• 14 kg / 9 kg
• 1 400 ot./min.

• 80 dB(A)
• Invertorový motor

• 9 kg / 6 kg
• 1 400 ot./min.

• 72 dB(A)
• Invertorový motor

Praní + sušení: 

Praní: 

Praní + sušení: 

Praní: 

AEG 

Indesit 
BDE 961483X WS EU N

Cenově dostupný model pračky se sušičkou od značky Indesit nabízí unikátní funkci Push&Go, která 
umožňuje zahájit praní a sušení běžného každodenního prádla stiskem jediného tlačítka. Použití 
spotřebiče je tak velmi zjednodušeno. Samozřejmě lze použít i běžné programy včetně rychlého praní 
a sušení menší várky prádla během 45 minut. Indesit upozorňuje i na certifikát Woolmark Apparel 
Care. Ovládací panel obsahuje ikony programů, otočný volič a LED displej. Pokud jde o spotřebu, 
ta činí 307 kWh na 100 kombinovaných cyklů (praní a sušení) a 65 kWh při pouhém praní. Vody 
potřebuje spotřebič 65 l na jeden prací a sušicí cyklus. V případě samostatného praní je to 50 l.
Rozměry: 85 × 59,5 × 54 cm (v × š × h)

• 9 kg / 6 kg
• 1 400 ot./min.

• 81 dB(A)
• Standardní motor

Praní + sušení: 

Praní: 

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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Profesionální praní a sušení s plnou konekti vitou
Prémiové pračky se sušičkou Haier řady I-Pro Series 5 jsou vybaveny vysoce odolným a ti chým invertorovým 
motorem energeti cké třídy A, exkluzivními funkcemi pro hygienicky čisté prádlo a především Wi-Fi konekti vitou. 
Spárováním spotřebičů s aplikací hOn rozšíříte nabídku cyklů praní a sušení, získáte nové profesionální funkce šité 
na míru jednotlivým texti liím nebo typům zašpinění a zapojíte spotřebiče do chytré domácnosti  včetně hlasových 
asistentů Alexa a Google Home. 

Řada praček se sušičkou 
I-Pro Series 5

 #1 na světě

Stáhněte si aplikaci hOn zdarma. 

www.haier.cz
* Celosvětová jednička v podílu na trhu s domácími spotřebiči 13 let za sebou. Zdroj: Euromonitor Internati onal Limited 2021

12
LET

NA MOTOR 

ZÁRUKA

WI-FI A DIGITÁLNÍ PLATFORMA HON
Pračky se sušičkou řady I-Pro Series 5 jsou vybaveny Wi-Fi s připojením k aplikaci hOn. Ta nabízí kromě možnosti  ovládání 
spotřebičů a dálku také řadu zajímavých funkcí, cykly na míru jednotlivým tkaninám, přehled aktuální spotřeby nebo servisního 
rádce. Funkce Smart využívá umělou inteligenci, díky které pračka i sušička detekuje množství a druh prádla a podle toho upraví 
program. Aplikace následně připraví přehled o hmotnosti  aktuálního obsahu prádla, speciální péči, která byla pro prádlo zvolena 
a samozřejmě o spotřebě energie a vody, respekti ve o získané úspoře.

INVERTOROVÝ MOTOR – ÚSPORNÝ A TICHÝ
Řada I-Pro Series 5 je vybavena inovati vním invertorovým motorem Diret Moti on, který je umístěný přímo na ose bubnu, čímž 
výrazně snižuje vibrace a hluk při praní i sušení. Chod spotřebiče téměř neuslyšíte a navíc je úsporný. Technologie motoru s mini-
mem součástek navíc prodlužuje jeho životnost. Značka Haier poskytuje na všechny své invertorové motory záruku 12 let zdarma.

ČISTÝ SPOTŘEBIČ = ČISTÉ PRÁDLO
Smart Dual Spray je automati cký čistí cí systém v pračkách i pračkách se sušičkou Haier, který se akti vuje vždy po skončení cyklu. 
Vstříknutí m vody na těsnění a sklo dvířek odstraní všechny nečistoty zbylé po pracím cyklu. Tuto chytrou technologii ocení hlavně 
alergici nebo rodiny s domácím mazlíčkem. Ruku v ruce jde s exkluzivním anti bakteriálním ošetřením ABT®, které chrání před 
tvorbou plísní a bakterií v zásobníku na prací prostředek a na těsnění otvoru dveří.

PÁRA MÍSTO PROFESIONÁLNÍ ČISTÍRNY
Přídavné parní funkce dezinfi kují prádlo i bez pracího prostředku, hygienicky odstraní bakterie a alergeny, osvěží oblečení a snižují 
pomačkání. Vyčisti t díky nim můžete i oblek, hedvábí nebo kožešinu.
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• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Philco 
PLWD 107 B King

LG 
LSWD100E

Loni na podzim zařadila značka Philco do svého portfolia novou řadu praček, sušiček a pračkosušiček 
nazvanou King. My jsme do přehledu vybrali model pračky se sušičkou, který má elegantní design  
s černými dvířky a černým ovládacím panelem s českými popisky. Najdete u ní přídavnou páru 
k praní, funkci proti pomačkání prádla, možnost uložení vlastního nastavení nejpoužívanějšího 
programu i množstevní automatiku. Pokud máte prádlo extra špinavé, lze aktivovat přídavnou 
funkci Špinavé, pomocí které upravíte intenzitu praní. Menší várku prádla dokáže tento model 
vyprat a usušit už za 1 hodinu. Spotřeba na 100 cyklů je 343 kWh, pokud perete a sušíte.  
Při samotném praní je to 59 kWh. Vody odebere spotřebič 100 l pro prací a sušicí cyklus, zatímco 
pro praní bez sušení 52 l.
Rozměry: 85 × 60 × 56,5 cm (v × š × h)

Žhavá novinka od LG je designově mimořádnou pračkosušičkou, ale nejen to. Je totiž jediná svého 
druhu na trhu – dosahuje energetické třídy A jak při praní se sušením, tak při samotném praní. 
Rekordně nízké spotřeby je dosaženo tím, že tento model obsahuje podobně jako zástupce AEG 
tepelné čerpadlo. Navíc používá přímý pohon bubnu a dokonce umožňuje automatické dávkování 
pracího prostředku z integrovaného zásobníku (nádržka se nachází za výklopnými dvířky ve spodní 
části spotřebiče). Když se ještě vrátíme k designu, všimněte si čelní strany bez hardwarových 
ovládacích prvků s výjimkou tlačítka spuštění v pravém horním rohu. Dotykový displej, kde uživatel 
vybírá programy a přídavné funkce, je součástí dvířek a působí velmi nenápadně, aby nenarušoval čistý 
design spotřebiče. Dvířka také nemají madlo – pro otevření na ně stačí jen zatlačit. LG upozorňuje 
také na technologii AI DD, která dokáže upravit prací cyklus včetně pohybů bubnu pomocí umělé 
inteligence. Vybrané programy používají při praní páru. Samozřejmostí je konektivita. Spotřeba 
energie na 100 cyklů praní s funkcí sušení je 190 kWh. Při praní bez sušení je to 55 kWh. Spotřeba 
vody během praní a sušení dosahuje 68 l. Během praní 56 l.
Rozměry: 85 × 60 × 67,5 cm (v × š × h)

• 10 kg / 7 kg
• 1 500 ot./min.

• 80 dB(A)
• Invertorový motor

Dostupnost: 
podzim 2022

• 12 kg / 7 kg
• 1 600 ot./min.

• 72 dB(A)
• Přímý pohon

Praní + sušení: 

Praní: 

Praní + sušení: 

Praní: 

AEG 

Samsung 
WD8NK52E0AW/LE

Na novou generaci pračkosušiček Samsung si musíme ještě počkat, a tak jsme do přehledu zvolili 
loňský model v úzkém provedení, který nepostrádá ani parní funkce. Jeho Hygiene Steam likviduje 
99,9 % bakterií a alergenů. U Samsungu nemůže chybět ani technologie Eco Bubble mísící prášek, 
vodu a vzduch a vytvářející aktivní pěnu, s níž lze prát efektivně i ve studené vodě. Nadstavbou je 
potom funkce Bubble Soak využívající tuto pěnu k účinnému odstraňování skvrn. Vítanou funkcí 
je také Air Wash pro osvěžení prádla v krátkém cyklu bez použití detergentu a vody. Samsung 
v  prezentaci upozorňuje ještě na program 59‘ Wash + Dry – vypere a usuší prádlo do 1 hodiny. 
Spotřeba energie na 100 cyklů činí 397 kWh (praní + sušení) a 63 kWh (praní). Spotřeba vody je  
80 l na jeden prací a sušicí cyklus a 48 l na jeden prací cyklus.
Rozměry: 85 × 60 × 45,6 cm (v × š × h)

• 8 kg / 5 kg
• 1 200 ot./min.

• 72 dB(A)
• Invertorový motor

Praní + sušení: 

Praní: 
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Nové odvlhčovače 
Rohnson s 5letou zárukou

Blížící se zimní měsíce vyhlíží spousta lidí s jistou dávkou nervozity kvůli cenám energií. 
Leckdo tak přestává používat sušičku prádla a vytápí prostory na nižší teplotu než  
v minulosti. To vše může vést k tvorbě plísní v domácnosti a vzniku skutečně nezdravého 
prostředí. Použití odvlhčovače, jehož příkon není nijak vysoký, může tuto situaci pomoci 
vyřešit. Nové modely Rohnson navíc částečně čistí vzduch a disponují funkcí ionizátoru 
eliminujícího alergeny.
 

www.rohnson.cz

Rohnson R-91210 True Ion & Fresh Air
Designový odvlhčovač s vkusným kruhovým displejem, na kterém je zobrazována aktuální vlhkost 
vzduchu v místnosti, doporučuje Rohnson pro prostory s plochou do 45 m². Výkon odvlhčování 
dosahuje 10 litrů za den (při 30 °C a 80% relativní vlhkosti vzduchu). Na displeji lze nastavit požado-
vanou úroveň vlhkosti mezi 30 až 80 %.
 Důležitá je nezávislá funkce ionizace přispívající k eliminaci alergenních částic z ovzduší  
a prachový filtr. Díky ergonomickému systému proudění vzduchu je odvlhčovač velmi tichý  
a při nastavení nízké rychlosti chodu nepřekračuje jeho hlučnost 36 dB(A), přičemž na výběr má 
uživatel 2 rychlosti. Praktický je i časovač s nastavením 1–24 hodin. Zásobník na vodu (kondenzát) 
má objem 2 litry a v případě jeho zaplnění odvlhčovač tuto skutečnost indikuje světelnou signaliza-
cí. Kondenzát lze nechat kontinuálně odvádět do odpadu pomocí odtokové hadice.
 Chybět nemůže ani funkce automatického vypnutí při naplnění nádržky. Rohnson nezapomíná 
ani na systém proti zamrznutí Anti-frost či funkci automatického zapnutí v případě výpadku 
 a obnovení napájení.

Rohnson R-91212 
True Ion & Fresh Air
Jedná se v podstatě o totožný 
přístroj jako předchozí  
popisovaný model. Pouze jde  
o výkonnější verzi vhodnou 
do prostor o velikosti  
až 60 m². Výkon odvlhčování 
v tomto případě činí 12 litrů 
za den (při 30 °C a 80%  
relativní vlhkosti vzduchu).

Rohnson R-91216 
True Ion & Health Clean
Tento model v sobě v pod-
statě kombinuje odvlhčovač 
s čističkou vzduchu, kdy lze 
tuto funkci používat bez 
probíhajícího odvlhčování. 
Najdete zde v základním 
balení prachový filtr i uhlíko-
vý filtr neutralizující pachy. 
Jestliže chcete z přístroje 
vytvořit plnohodnotnou 
čističku vzduchu, je nutné 
ještě dokoupit účinný filtr 
HEPA H13. Samozřejmostí 
je pak funkce ionizátoru (lze 
aktivovat volitelně).
 Co se týče odvlhčování 
vzduchu, má model R-91216 mimořádný výkon 16 litrů za den (při 30 °C a 80% 
relativní vlhkosti vzduchu) a lze ho používat v místnostech velkých až 100 m². Vhod 
může přijít funkce nepřetržitého chodu s odvodem kondenzátu pomocí odtokové 
hadice, automatická oscilace pro rovnoměrnou distribuci vzduchu či automatický 
systém proti zamrznutí. Kruhový displej na čelní straně zobrazuje relativní vlhkost 
vzduchu a indikuje ji také třemi barvami (modrou, zelenou a červenou). Ani tento 
model nepostrádá časovač (1–24 h). Kapacita jeho zásobníku na vodu je 5,5 litru.

Všechny prezentované odvlhčovače jsou vybaveny speciální funkcí pro sušení  
prádla. Rohnson na ně také poskytuje plnou 5letou záruku bez nutnosti registrace. 



Sušičky Supreme Silence
Rekordně tiché
Technologiemi a chytrými funkcemi nabité sušičky pro 
náročnější zákazníky jsou dostupné ve dvou řadách. 
Všechny jsou vybaveny tepelným čerpadlem a samočištěním 
kondenzátoru. Modely W7 se navíc chlubí velmi nízkou 
hlučností ve třídě A, konkrétně nepřekračují hranici 59 dB(A). 
Modely W6 jsou jen o 3 dB(A) hlučnější, což je také řadí  
k velmi tichým sušičkám. Obě řady těchto hodnot dosahují  
díky invertorovému motoru, konstrukci pohlcující hluk  
a řemeslnému zpracování minimalizujícímu vibrace. 
Technologie 6. SMYSL je samozřejmostí.

Sušičky FreshCare+
Inovované modely s novými 
funkcemi
V populární a úspěšné řadě 
FreshCare+ najdete nyní sušičky, 
které také nabízejí samočisticí 
kondenzátor. Jedná se o modely, 
které mají ve svém označení „Y“, 
např. model FFT M11 9X2BY EE. 
Ostatní sušičky z řady FreshCare+ 
bez této funkce jsou alespoň 
konstruovány tak, aby bylo 
čištění filtru a prostoru před 
kondenzátorem co nejjednodušší. 
Důležité je také zmínit, že většina modelů obsahuje invertorový 
motor. Některé modely mají navíc certifikaci Woolmark 
Blue a je možné v nich sušit i vlněné oblečení. U všech pak 
můžete počítat s funkcí FreshCare+, která udrží prádlo svěží 
a nepomačkané i po skončení sušicího programu po dobu až 
6 hodin. Zmiňovat přítomnost technologie 6. SMYSL je snad 
zbytečné, protože ji používají všechny sušičky značky Whirlpool.

Pestrá nabídka úsporných sušiček 
a pračkosušiček Whirlpool
• Modely s funkcí samočištění kondenzátoru
• Úsporný provoz až v energetické třídě A+++
• Pračkosušičky s parními funkcemi
Společnost Whirlpool představuje svou velmi pestrou a bohatou nabídku sušiček a praček se sušičkou  
v různých provedeních, kapacitách a s různou technologickou výbavou. Ať už vaši zákazníci hledají 
moderními funkcemi nabitý spotřebič, nebo naopak velmi jednoduché a přímočaré zařízení  
za výhodnou cenu, Whirlpool má odpověď.

www.whirlpool.cz



Technologie sušiček Whirlpool
Samočisticí filtr kondenzátoru
Zapomeňte na manuální čištění filtru kondenzátoru po 
sušení. Čistí se automaticky v průběhu sušení intenzivním 
oplachováním vodou, přiváděnou dvěma tlakovými tryskami.
• Automatické čištění šetří čas
• Efektivní filtrace v průběhu sušení bez snižování energetické 
účinnosti

Dvojitý filtr 
Většina vláken a textilního prachu, které se při sušení uvolňují, 
je zachycena účinným dvojitým filtrem. Tento filtrační systém 
typu 2 v 1 udržuje sušičku stále čistou a dlouhodobě přispívá  
k její vysoké spolehlivosti a výkonnosti.
• Účinná filtrace dva v jednom
• Vysoká spolehlivost a výkon sušení

Technologie FreshCare+
Stoprocentně svěží prádlo, dokonce až 6 hodin po skončení 
sušení. Technologie FreshCare+ zamezuje pomačkání prádla 
a udržuje ho svěží díky regulaci teploty v bubnu a jemnému 
otáčení bubnu ve dvou směrech.
• Svěžest až 6 hodin po skončení sušicího cyklu
• Zabraňuje pomačkání prádla

Technologie 6. SMYSL
Zvolte program a inteligentní senzory automaticky nastaví 
parametry sušení s ohledem na množství náplně, úroveň 
vlhkosti a teplotu prádla. Algoritmy technologie 6. SMYSL 
udržují úroveň vlhkosti pod kontrolou během celého procesu 
sušení. Výsledkem je optimalizované využití energie a času, 
díky čemuž vždy dosáhnete požadovaných výsledků sušení  
v co nejkratším čase.

Extra záruka 
10 let na 
invertorový 
motor 
Invertorový motor  
s proměnlivými otáčkami se 
přizpůsobuje parametrům 
sušení a minimalizuje 
vibrace a hluk pro ještě lepší 
výsledky sušení. Technologie 
bezkartáčového motoru 
kontroluje pohyby bubnu a ochraňuje tak textilní vlákna.
• Minimalizuje vibrace a hluk, zabezpečuje tichý provoz
• Efektivní sušení pro každý typ tkaniny
• Šetří energii a dosahuje vynikajících výsledků sušení

Další výhody sušiček 
Whirlpool Supreme Silence
U novinek patří mezi praktické prvky možnost záměny směru 
otevírání dvířek. Vybrané modely pak disponují osvětlením 
bubnu. Nechybí ani systém proti zamotávání prádla, možnost 
rychlého spuštění sušení bez dlouhého nastavování, LCD 
displej s menu v češtině nebo technologie 3DRY, která 
rovnoměrně rozvádí vzduch v bubnu pro co nejefektivnější 
sušení. 

Pračkosušičky
Na páře záleží
V segmentu praček se stala přítomnost parních funkcí velmi 
důležitým parametrem při výběru. A to platí pochopitelně i pro 
pračky kombinované se sušičkou. Whirlpool navíc umožňuje 
páru využít jak pro osvěžení prádla bez praní ve vodě, 
a to v rámci krátkého programu Steam Refresh, tak pro udržení 
svěžesti prádla po dobu až 6 hodin po skončení programu, 
díky funkci FreshCare+. Používá se nejen síla páry, ale také 
jemné pohyby bubnu. Výhodou je také bohatá nabídka 
vysokokapacitních modelů, které pojmou až 10 kg nebo 
dokonce 11 kg prádla pro praní a až 7 kg pro sušení. Uživatel 
není při běžném praní limitován nízkou sušicí kapacitou, 
jak tomu je u standardních pračkosušiček s výrazně menší 
maximální náplní. Co říct dále? Pračky se sušičkou Whirlpool 
optimalizují veškerou péči o prádlo pomocí technologie  
6. SMYSL, která zajišťuje i efektivní využití energie a vody. 
Vyšší modely mají LCD displeje s češtinou nebo slovenštinou. 
Standardní výbavou je invertorový motor.

M O T O R

LET ZÁRUKA
Bez názvu-1   1 30.10.19   17:22
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FAST připravuje otevření 
nového skladu na Moravě
V logistické a obchodní zóně GLP Park Brno Holubice se chystá nově 
zabydlet firma FAST ČR, která intenzivně rozvíjí jak svou síť kamenných 
prodejen Planeo, tak e-commerce byznys pod toutéž značkou. Pomoci  
s dalším růstem jí má nový sklad ve zmíněném parku nedaleko Brna.  
Spolu s FASTem míří do areálu také Zásilkovna, ROHLIG SUUS 
Logistics a další firmy. Všechny mají na místě zahájit činnost v příštím roce.

Midea postaví v Itálii novou továrnu 
na tepelná čerpadla
Čínský gigant zahájil výstavbu svého prvního výrobního 
závodu na tepelná čerpadla mimo domácí Asii. Důvodem 
je snaha urychlit dodávky pro zákazníky na evropském 
trhu, a to z dosavadních pěti měsíců na pouhý měsíc. 
V první fázi bude Midea u městečka Feltre severně od 
Benátek investovat 60 milionů eur. Na místě bude jak 
výzkum a vývoj, tak samotná produkce. Výstavba továrny 
má být dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2024. Hlad 
evropských zákazníků po tepelných čerpadlech je přitom 

aktuálně nadmíru velký, přiživený současnou energetickou 
krizí. V příštích pěti letech se očekává na kontinentu 
průměrný růst tohoto trhu o 10 %. Aktuálně má  
Midea dva závody produkující tepelná čerpadla  
v Číně – konkrétně ve Foshanu v provincii Guangdong  
a v Hefei v provincii Anhui. Aby Midea urychlila své 
aktivity v oblasti tepelných čerpadel a klimatizací mimo 
domácí trh, provedla v roce 2016 akvizici výrobce 
centrálních klimatizací Clivet. Získala tak okamžitě 
přístup k prodejním kanálům a servisním střediskům  
v mnoha zemích včetně těch evropských.

Laurastar v centru dění na 
Shanghai Fashion Week
Švýcarský specialista na žehlení  
i likvidaci mikroorganismů pomocí 
suché jemné páry se letos účastnil 
Šanghajského týdne módy a jako 
jeden ze sponzorů přímo prezentoval 
své výrobky návštěvníkům. Žehlicí 
systémy samozřejmě sloužily  
i v zákulisí módní přehlídky  
a pomáhaly s péčí o oděvy.  
O měsíc dřív se podobným  
způsobem Laurastar účastnila týdne 
módy v Kuala Lumpuru. 



s
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Poslední více než dva roky se nesly ve 
znamení poměrně velkých problémů  
s  výrobou a  logistikou – zejména  
z  Číny. Jak na vás situace dopadla?  
A  došlo u  vás ve firmě k  nějakým stra-
tegickým změnám s  ohledem na tuto 
situaci?
Je to až s podivem, ale po celou dobu až do-
nedávna jsme žádné velké problémy s do-
dávkami nezaznamenali. Buď jsme měli 
štěstí na výrobce, přístavy, nebo dopravce. 
Ani u jednoho kontejneru jsme nemuse-
li řešit nic zásadního. Samozřejmě mám 
na mysli čistě faktický dovoz zboží. Ne-
mluvím o  několikanásobném zvýšení 
cen dopravy do Evropy, kdy šlo téměř 
o loterii, s kým a kdy dopravu objednat. 
Jednou byl kontejner za 15 tisíc dolarů  
a o měsíc později za 20 tisíc. Pak zase za 
16 tisíc. Všichni v branži přitom dobře 
ví, že před covidem byly ceny mnohoná-
sobně nižší. Kromě cen jsme ale žádné 
problémy řešit nemuseli, a  tudíž jsme 
ani nedělali žádné změny ve firmě ani 
nečinili žádná strategická rozhodnutí. 
Prostě vše běželo podobně jako před 
covidem.

Zmínil jste, že jste sice během covidu 
žádné velké problémy s dodávkami ne-
měli, ale z  vaší odpovědi chápu, že to 
už nyní neplatí. Jaký je aktuální stav, 

co se týče objednávek zboží, dopravy 
a dalších článků logistického řetězce?
Ano, pochopil jste mě správně. Až nyní, 
po odeznění covidových opatření, je 
naopak situace doslova katastrofická. 
Proč? Přestože se ceny rejdařů sice po-
stupně snižují a v Číně nám včas vyrábí 
i nakládají na lodě, naopak v německých 
přístavech to nějak skřípe a zřejmě nikdo 
nechápe, proč se přístavy plní a  nestačí 
expedovat zboží dál do finálních desti-
nací. Není proto výjimkou dvoutýdenní 
čekání lodi na moři. Dokonce se nám 
stalo, že z jedné lodi vyložili pouze půlku 
nákladu, načež se musela vrátit zpět na 
moře a další vyložení proběhlo za tři dny. 
To samozřejmě celkově komplikuje ná-
sledné vyskladnění z přístavu a naložení 
na vlaky. V současné chvíli proto jedná-
me s mateřskou firmou, která má sklady 
blízko přístavu v  Antverpách, ohledně 
možné spolupráce vyložení kontejneru 
tam a  přesunutí zboží běžným kamio-
nem. Ale vychází to zatím dráž a  je to 
samozřejmě komplikovanější proces. 

Relativně nedávno jste rozšířili své 
portfolio o velké spotřebiče. Jaké kon-
krétně? Odkud pocházejí? Dovážet 
cenově dostupné lednice z Číny se jeví 
jako dlouhodobě neudržitelné vzhle-
dem k cenám dopravy…

Josef Tvardík: Dodání zboží nekomplikuje 
čínská výroba ani lodní doprava. Problémy 
jsou při vykládce v německých přístavech

Belgicko-česká značka DOMO patří už ke stálicím na tuzemském trhu. V průběhu let výrazně rozšířila 
své portfolio a navíc často vystihla nastupující trendy. Zeptali jsme se spolumajitele české pobočky 

Josefa Tvardíka, jak vnímá současnou situaci na trhu, jeho transformaci i dopady aktuálních problémů 
nejen na našem kontinentu. Dozvíte se také, proč má radost z nástupu online tržišť  

a jak je na tom DOMO s dodávkami vařičů a topidel.

Musím přiznat, že vstup s  ledni-
cemi a  mrazáky na český trh se nám  
z  f inančních důvodů nepodařil.  
Máme to totiž ještě trochu složitější 
než přímí čeští dovozci, protože tento 
sortiment překupujeme přes mateřskou 
f irmu v Belgii a následně dopravujeme 
po silnici k  nám. Tím vznikají nákla-
dy, které naši konkurenti nemají, a  na 
cenově napnutém trhu se s  tímto sor-
timentem těžko prosazujeme. Do bu-
doucího roku tedy počítám s prodejem 
většiny tohoto sortimentu jen přímo 
přes náš e-shop nebo přes platformy 
marketplace.

Na český trh jste vstoupili v roce 2009. 
Od té doby prošel prodej (nejen) do-
mácích spotřebičů poměrně zásadní 
transformací. Kromě nástupu inter-
netu začaly výrazně ovlivňovat trh 
takzvané privátní značky, s  nimiž 
přišly nejvýznamnější velkoobchody 
a prodejní sítě. Dnes jimi jednoznačně 
obsluhují nižší cenový segment a  ne-
bojí se v některých případech jít blíže 
střednímu cenovému segmentu. Jak na 
tyto změny reagujete ve své strategii? 
Logicky pro vás představují tyto znač-
ky nejen konkurenci, ale i  určitý blok 
ve větší spolupráci s některými prodej-
ními sítěmi.

INTERVIEW • JOSEF TVARDÍK • DOMO
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prý ještě přineslo překvapivě dobré 
výsledky…
Začnu od konce. Září nám opravdu při-
neslo poměrně slušný výsledek, dokon-
ce jsme dosáhli druhého nejlepšího září  
v  historii. Je ale třeba se podívat v  čem. 
Rozbor prodejů v  září nám totiž ukázal, 
že vedle podzimní stálice sušiček na ovoce 
se objevil nárůst prodejů vařičů a topení na 
úkor jiných. A  to zejména mikrovlnných 
trub, fritéz a  vysavačů. A  to se jistě pro-
mítne do propadu v měsících, kdy se vařiče 
jinak běžně prodávají, protože vystresovaní 
spoluobčané je budou mít nakoupené. Přes-
to se dívám do závěru roku ještě poměrně 
pozitivně a nemyslím si, že by lidé z peněž-
ní nejistoty přestali zcela nakupovat. Spíše 
si snad rozmyslí, co opravdu potřebují nebo 
co jim ušetří zvýšené náklady na ener-
gie. Horší mohou být ty nejslabší měsíce  
v roce, jako je únor a březen, z těch mám 
opravdu strach. 

Mluvil jste o  zvýšených prodejích va-
řičů a topidel. O ně je na trhu opravdu 
mimořádný zájem. Jak jste na tom se 
skladem, pokud jde o toto zboží?
Asi jako všichni. I my hlásíme „vyprodá-
no“. Musím však pochválit své zaměst-
nance, kteří na rychlý srpnový odprodej 
topení promptně zareagovali a  narych-
lo objednali alespoň nějaké kontejnery 

navíc, které dorazí ještě během listopa-
du. Už nyní vidím, že se rezervace plní  
a prakticky vše, co přijde, hned odejde. 
Normálně bych z  to měl radost, jako 
každý obchodník, ale tato situace nor-
mální není a opravdu mě to zneklidňuje. 

Přestože není situace na trhu jednodu-
chá, určitě máte připraveny pro letošní 
podzim nějaké novinky. Jaké?
Samozřejmě. Řídíme se klasickým rče-
ním „Kdo chvíli stál, už stojí opodál“  
a máme ho na paměti. Asi před rokem  
a půl jsme si naplánovali pomalý hrnec  
v kombinaci s tlakovou funkcí. Jak všich-
ni víme, u každého multifunkčního spo-
třebiče je třeba vždy velmi pečlivě zvá-
žit kombinaci vlastností, aby nevznikl 
„nefunkční paskvil s mnoha funkcemi“.  
Nakonec jsme vyšli z modelu prodávané-
ho na americkém trhu a trochu ho upra-
vili pro českého zákazníka. Ve výrobě  
a  následných testech je tento mo-
del s  označením DO42707PP od 
února a  na sklad dorazí teď koncem 
října. Finální známku, jak se pove-
dl, dá ovšem až zákazník. A  z  dal-
ších novinek stojí za pozornost ur-
čitě elektrický lívanečník DO8718P  
s  předtištěnými smajlíky v  těstě. Ten 
bude mít předpokládám velký úspěch 
hlavně u dětí. 

Odpověď lze rozdělit na dvě části.  
Za prvé jsme již před pěti šesti roky, kdy 
privátní značky nebyly ještě tak rozší-
řené, začali tento nejnižší cenový seg-
ment opouštět a  více se soustředili na 
produkty s  vyšší přidanou hodnotou. 
Za druhé se tu ve stejné době objevily 
širší možnosti prodeje přes různé nové  
a často zahraniční kanály. Mám na my-
sli marketplace řešení.
 Jak nyní vidím, bylo to správné 
rozhodnutí. Samozřejmě že v  případě 
nejlevnějšího segmentu je řeč o  svým 
způsobem lákavém trhu, kde se prodeje 
pohybují i  v desítkách tisíc kusů. Jenže 
finální zisk je často nulový nebo dochází 
minimálně k  degradaci značky. Běžný 
zákazník neví nic o  ceně vývoje, testo-
vání, zajištění servisu a podobně. A prá-
vě takové obrátkové a  levné spotřebiče 
se nejčastěji ověnčí různými značkami, 
aby se následně vzájemně přetahovaly 
o  desetikorunu v  prodejní ceně. Ne, to 
opravdu nechceme a nepotřebujeme. 

Nejkomplikovanější situace v  Evropě 
za desítky let, růst cen energií a  po-
kračující omezení v Číně kvůli covidu 
snižují důvěru spotřebitelů. K letošní-
mu podzimu a zimě lidé z branže hle-
dí s  obavami. Jak vnímáte situaci vy?  
Co čekáte od čtvrtého kvartálu? Září 



Dyson inovoval stávající nabídku 
akumulátorových vysavačů. Jakých změn 
a vylepšení se stávající produkty dočkaly?
Rokem velkých novinek v kategorii vysavačů byl u značky Dyson ten loňský, a přestože letos žádný zbrusu nový 
model představen nebyl, rozhodně je co prezentovat. Inženýři Dysonu totiž i přes to, že přinášejí na trh nebývalé 
technické zázraky a posouvají trh s vysavači s každou novinkou o kus vpřed, nezůstávají nikdy spokojeni a nadále 
pracují na vylepšeních stávajících vysavačů. Většina ze současného portfolia se tak letos dočkala drobných inovací. 
Vedle toho bylo představeno nové praktické příslušenství.

Dyson V15 
Detect Absolute 2022
Aktuální vlajková loď tyčových 
akumulátorových vysavačů 
značky Dyson začne postupně 
přicházet na český trh v letošní 
variantě, u níž byl původní laser 
nahrazen iluminační LED diodou. 
Vývojovému centru Dyson se po-
dařilo dosáhnout stejného efektu 
s bezpečnější technologií. LED 
dioda navíc ozařuje větší prostor 
na podlaze a pomáhá ještě lépe 
odhalovat prach. Princip fungo-
vání je v podstatě stejný – světlo 
míří na zem pod přesně určeným 
úhlem, aby uživatel pouhým 
okem viděl nečistoty včetně 
jemného prachu.

V15, nebo V12? Který z modelů doporučit jakým zákazníkům?
Pokud se vaši zákazníci budou rozhodovat mezi modely V15 Detect Absolute a V12 Detect Slim Absolute, rozdíly mezi 
nimi nejsou pouze v hmotnosti (3 kg vs. 2,2 kg). Model V15 dosahuje výrazně vyšší sací síly, až 240 airwattů, zatímco  
V12 150 airwattů, což ho předurčuje hlavně do domácností s tvrdými podlahami. Kde je více koberců, vhodnější je  
pořídit Dyson V15. A to i proto, že součástí příslušenství je podlahová hubice Digital Motorbar s motorizovaným  
kartáčem, tato hubice navíc detekuje množství nečistot a podle toho upravuje sací výkon. Model V12 je dodáván  
s hubicí Motorbar, která disponuje též motorizovaným kartáčem.

Dyson V12 Detect Slim Absolute 2022
U modelu V12, který nabízí kompaktnější a lehčí tělo, na-
jdeme nyní také iluminační hubici s funkcí odhalení prachu 
pomocí zelené LED diody. Vysavač v této verzi má také piezo 
senzor, který rozpoznává v proudu vzduchu různé velikosti 
nečistot a jejich množství, které pak zobrazuje na displeji. 
Uživatel má tak stejně jako u modelu Dyson V15 Detect 
Absolute dokonalý přehled o vysátých nečistotách, a tím  
i důkaz o důkladném úklidu. Data naměřená piezo senzorem 
i iluminační hubicí samozřejmě slouží také k úpravě výkonu 
vysavače, pokud je aktivován automatický režim sání.  
V případě detekce většího množství nečistot se sací síla  
automaticky zvýší. Pro vysávání koberců je pak určena hubi-
ce Motorbar s motorizovaným kartáčem – jedná se o novou 
hubici, která nahrazuje dosavadní hubici Motorhead.  
Čím se liší? Nový typ obsahuje speciální hřeben zabraňující 
navíjení vlasů a zvířecích chlupů na rotační kartáč,  
ty se svinou rovnou do sběrné nádoby.

www.dyson.cz



Max. doba chodu 1 40 40 40 60 60 60 60 60

Sací výkon 115 aW 115 aW 115 aW 151 aW 151 aW 151 aW 150 aW 240 aW

Sací režimy 2 2 2 3 3 3 3 3

Motorhead/Motorbar2 ✔✔ / — ✔✔ / — — / ✔✔ ✔✔ / — — / ✔✔ — / ✔✔ — / ✔✔

Digital Motorbar ✔✔

Fluffy/Slim Fluffy3 ✔✔ / — ✔✔ / — ✔✔ / — — / ✔✔ — / ✔✔

Mini motorová hubice ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Hubice s kónickým 

kartáčem ✔✔ ✔✔

Kombinovaná hubice ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Štěrbinová hubice ✔✔ ✔✔ LED svítící ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Adaptér pro vysávání pod 

nábytkem
✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Další Jemný mini kartáč Úchyt pro 
příslušenství

Úchyt pro 
příslušenství

LCD digitální displej ✔✔ ✔✔

Hlučnost 82 dB 82 dB 82 dB 87 dB 87 dB 87 dB 75 - 89 dB 73 - 89 dB

Výkon motoru 425 W 425 W 425 W 525 W 525 W 525 W 545 W 660 W

Zásobník na odpad 0,54 l 0,54 l 0,54 l 0,76 l 0,76 l 0,76 l 0,35 l 0,77 l

Hmotnost 2,63 kg 2,63 kg 2,63 kg 2,67 kg 2,67 kg 2,67 kg 2,2 kg 3 kg

Doba nabíjení 5 h 5 h 5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h 4 h 4,5 h

1 Skutečná doba provozu závisí na sacím režimu a/nebo použitých hubicích. 

2 Nová hubice Motorbar s rozčesávacími zuby

3 Iluminační Slim Fluffy hubice s LED diodou

Všechny modely obsahují nabíjecí úchyt na stěnu a nabíjecí adaptér.
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V8 Motorhead V8 Absolute+ V8 Absolute 2022 V10 Extra V10 Absolute 
2022

V12 Detect Slim 
Absolute

V15 Detect 
Absolute 2022

V10 Motorhead

Dyson V10 Absolute 2022
Vedle drobných designových 
změn je nová verze také dodá-
vána již s podlahovou hubicí 
Motorbar místo Motorhead, 
takže uživatele nečeká žádné 
její náročné čištění od navinu-
tých vlasů a dlouhých zvířecích 
chlupů. Dalším novým příslu-
šenstvím je speciální kloub pro 
snadné vysávání pod nábytkem 
– kloub umožní ohyb trubice s 
podlahovou hubicí. Sám uživatel 
se nemusí tolik shýbat. Dodá-
ván naopak již není jemný mini 
kartáč na prach – ke snadnému 
úklidu povrchů skříní a podobně 
poslouží kombinovaná kartáčo-
vá hubice.

Aktuální 
portfolio 
vysavačů 
Dyson

Dyson V8 Absolute 2022
Cenově nejdostupnější vysavač značky Dyson 
již dostal v letošní verzi také hubici Motorbar  
s hřebenem proti namotávání vlasů a zvířecích 
chlupů. Došlo u něj i k některým designo-
vým změnám – svým vzhledem se nyní blíží 
nejnovějším modelům. Kryt výstupního filtru 
má transparentní provedení, oranžová trubice 
byla nahrazena decentnější stříbrnou.



AEG 
Beko 
VRT 51225VB
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 45 minut • Mini turbo kartáč

Nové modely tyčových aku vysavačů Beko dorazily na trh teprve v závěru léta. Všechny používají 
cyklonovou technologii a jsou dodávány s nástěnným držákem pro uskladnění a dobíjení. K držáku 
se připevňuje i základní příslušenství. Do přehledu zařazujeme nejvybavenější a nejvýkonnější 
model, který disponuje podlahovou hubicí s motorizovaným kartáčem a LED světlem. Nádoba na 
prach má objem 0,6 l. Výkon lze regulovat ve 2 úrovních. Součástí balení jsou štěrbinová hubice, 
měkký kartáč na prach a čalounění a speciální PET kartáč s rotačním kartáčem, se kterým snadno 
odstraníte z potahů zvířecí chlupy. Dobíjení vysavače trvá 4–5 hodin.

Pohádkové prodeje tyčových aku vysavačů a robotických vysavačů z posledních dvou 
let jsou již minulostí. Trh se jednak výrazně nasytil a jednak začínají lidé v posledních 
měsících víc a víc omezovat své nákupy. V dlouhodobém horizontu mají ovšem oba 
zmíněné segmenty moderní úklidové techniky stále obrovský potenciál, protože majorita 
populace nadále používá klasické vysavače. Ostatně v kusových prodejích díky velmi 
nízkým cenám nadále vládnou, byť o fous.

Tyčové vysavače předběhly roboty, trh samozřejmě klesá

Trh s vysavači je výrazně odlišný, pokud se podíváme  
na jednotlivé kategorie optikou hodnoty prodejů a kusových 
prodejů. Díky výrazně vyšším cenám tvoří více než třetinu 
trhu tyčové vysavače. V závěsu jsou ty robotické, které kvůli 
velkým propadům prodejů v letošním roce přišly o pozici 
jedničky. V kusových prodejích jsou nadále lídrem tradiční 
vysavače, a to jak kvůli konzervativnímu přístupu zejména 
starších zákazníků, kteří akumulátorovému vysavači nadále 
nedůvěřují, tak kvůli výrazně nižší pořizovací ceně. Obzvlášť 
pokud budeme porovnávat slušný síťově napájený vysavač  
s tyčovým, nabízejícím srovnatelnou kvalitu úklidu. Faktem 
totiž je, že tyčový aku vysavač za 3 000 Kč nenabízí takový 
výkon jako stejně drahý tradiční model. Tyčový vysavač, 
který je schopen nahradit ten síťově napájený, je výrazně 
dražší záležitostí. Jeho cena se blíží spíše 10 tisícům Kč. 

Dražší modely se vymykají
Kdo investuje 15 až 20 tisíc, dostane už všestranný 
úklidový nástroj s bohatým příslušenstvím – některé je 
víceméně spjato výhradně s touto kategorií a u tradičních 
ze sítě napájených modelů ho nenajdeme. Řeč je například 
o flexibilních (ohebných) trubkách, se kterými se uživatel 
dostane dále pod nábytek, aniž by se sám musel tolik ohýbat, 
o flexibilních štěrbinových hubicích nebo o speciálních 

Jednou ze žhavých 
novinek v nabídce 
vysavačů je model 
Rowenta X-Force Flex 
9.60 RH2079WO, který 
má celkovou hmotnost 
menší než 2 kg.  
Více informací  
v přehledu na straně 80.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

ohebných kloubech, s nimiž po připojení prachového kartáče 
uklidíte vrchní plochy skříní bez použití schůdků nebo 
židle. Vyšší modely tyčových vysavačů používají také chytré 
senzory rozeznávající typ povrchu nebo dokonce množství 
nasávaných nečistot, podle čehož upravují automaticky sací 
výkon. Uživatel tak nechává nastavení sání na vysavači, který 
si ho sám řídí, aby byl úklid efektivní a neplýtvalo se zbytečně 
energií v akumulátoru. S takovými vysavači uklidíte bez 
problému na jedno nabití přes 100 m².

Systémy proti namotávání vlasů
Dříve jimi disponovalo jen několik značek, ale postupně se 
ve středním a vyšším cenovém segmentu stávají standardem. 
Řešení jsou samozřejmě různá. Electrolux nadále používá svůj 
BrushRollClean – stisknete pedál, zapnete vysavač a vysunuté 
nože uvnitř hubice rozřežou navinuté vlasy. Většina firem ale 
přišla spíše s konstrukčními úpravami hubic v podobě různých 
hřebenů, které brání navíjení vlasů a chlupů na kartáč. Místo 
aby skončily na něm, jsou nasáty do nádoby na nečistoty. 
Dalším postupem je navržení samotného kartáče v takovém 
provedení, aby se na něj vlasy nenavíjely. Ať už značky volí 
jakékoliv z uvedených konstrukčních řešení, na veletrzích 
jsme měli možnost vyzkoušet, že většina velmi spolehlivě 
funguje.
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ROVATCÍM 75
• A++

• Šířka 70 cm
• 400 l / 105 l

• Total No Frost
• Standardní kompresor

• 42 dB(A)Řadu vysavačů ICON doplnila v portfoliu Bissellu ještě řada MultiReach, která také 
používá velmi praktickou podlahovou hubici s motorizovaným kartáčem navrženým tak, 
aby se na něj nenavíjely vlasy, nitě nebo chlupy. Vše končí v nádobě na nečistoty o objemu  
0,5 l s technologií CleanSlide, díky které se vše vysype do koše a prach se nešíří zpět do okolí. 
Vysavač spadající do středního cenového segmentu je dodáván se speciálním nástavcem  
3 v 1 na čalounění, prachovou hubicí a štěrbinovou hubicí. Všechny lze uskladnit v nástěnném 
držáku, který je k vysavači dodáván. Již zmíněná podlahová hubice má LED osvětlení. 
Specialitou tohoto modelu je filtr Pet Odor, který uvolňuje vůni a eliminuje zvířecí pachy. 
Dobíjení akumulátoru trvá 5 h.

Bissell 
MultiReach Active Pet 21V 2907D
• Akumulátor 
 Li-Ion 21 V

• Výdrž až 50 minut • Kartáč s designem 
 proti navíjení vlasů

Letos na jaře uvedla značka Bosch na trh druhou generaci svých vysavačů Unlimited a nebojí se s nimi jít 
dokonce do vyšších cenových relací než Dyson, který dlouho platil za dodavatele nejdražších tyčových aku 
vysavačů. Hlavní devízou v této řadě je možnost používat akumulátory kompatibilní s nářadím značky 
Bosch, jako jsou vrtačky, brusky a podobně. Pokud použijete rychlou nabíječku Bosch, lze akumulátor 
nabít za 46 minut. Standardní dobíjení přes adaptér v nástěnném držáku trvá cca 5 hodin. K vysavači 
jsou přitom dodávány hned 2 akumulátory, což výrazně prodlužuje dobu provozu, která je na jedno nabití 
až 45 minut. A u tohoto modelu nechybí v základním balení ani rychlá nabíječka (k většině nižších 
modelů ji je nutné dokoupit). Vysavač se dále chlubí kvalitním motorem, na který Bosch poskytuje 10letou 
záruku, automatickým nastavením výkonu dle typu povrchu či držák na zeď. Dodávaná podlahová hubice 
obsahuje řadu výkonných LED diod a motorizovaný rotační kartáč. Příslušenství pak dále tvoří mini 
turbo hubice, kartáč 2 v 1 na nábytek a čalounění.

Pokud vaši zákazníci preferují tradiční design, u něhož je ruční jednotka s motorem a nádobou na 
prach vsazena v základě s podlahovou hubicí, ještě stále je na trhu z čeho vybírat. Tento samostojící 
model DOMO obsahuje podlahovou hubici s LED diodami a elektricky poháněným rotačním 
kartáčem. Firma zdůrazňuje přítomnost filtru HEPA, snadno vyjímatelnou a vyměnitelnou 
baterii či sklopnou rukojeť (tyč), která snižuje výšku vysavače pro uskladnění na téměř polovinu. 
Příslušenství obsahuje vedle zmíněné podlahové hubice ještě prachový kartáč, štěrbinovou hubici 
a síťový adaptér. Dobíjení akumulátoru trvá 4–6 hodin.

Bosch 
Serie | 8 Unlimited Gen2 ProPower BCS82PWR25

DOMO 
DO42102SV

• Akumulátor 
 Li-Ion 18 V

• Výdrž až 45 minut • Univerzální akumulátor 
 z řady Power for ALL

• Akumulátor Li-Ion 21,6 V • Výdrž až 65 minut • Tradiční provedení 2 v1

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Concept 
Iconic Animal Flex 29,6V VP6130
• Akumulátor Li-Ion 29,6 V • Výdrž až 60 minut • Flexibilní tyč

Česká značka Concept představila tento nový vysavač před pár týdny a aktuálně ho bude uvádět na trh. 
Čím se vyznačuje? Například bezkartáčovým motorem (7 let záruka), flexibilní ohebnou tyčí pro snazší 
úklid pod nábytkem nebo výstupním filtrem HEPA 13, který má opravdu vysokou účinnost ve filtraci 
alergenů. Na výběr má uživatel 3 režimy sání včetně automatického, kdy vysavač rozpozná zvýšené 
množství nečistot a dočasně zvýší sací výkon. Zajímavá je i přítomnost chytrého přisvícení na podlahové 
hubici, které se aktivuje pouze v místech, kde je méně světla. Hubice je vybavena ještě chytrým zvedacím 
nárazníkem – na kobercích je vhodné ho dát do polohy „dole“, zatímco na tvrdých podlahách zdvihnout, 
aby došlo k nasání i větších nečistot. Vyšší osoby mohou na tyč nasadit ještě speciální flexibilní nástavec, 
který tyč prodlouží o 14 cm. S přístrojem se jim rázem bude lépe manévrovat. Co se týče příslušenství, 
nezapomíná Concept na mini turbo kartáč na čištění potahů od zvířecích chlupů. Přidává ale také 
speciální PET kartáč pro vyčesávání zvířecí srsti a stimulaci pokožky. Praktická je určitě také flexibilní 
hadice pro snadný úklid v autě, tradiční štěrbinová hubice nebo prachový kartáč. U podlahové hubice lze 
vyměnit klasický kartáč i za jemnou variantu pro účinné stírání prachu na tvrdých podlahách. Vysavač 
se dobíjí 3–4 hodiny.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
říjen/listopad 2022

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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7676 SKUPINA VÝROBKŮ • TYČOVÉ AKU VYSAVAČE

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Loni na podzim zařadila značka ECG do nabídky tento vysavač s flexibilní (ohebnou) 
tyčí, která usnadňuje úklid pod nábytkem. Nejde jen o dosah, ale i zvýšení komfortu, 
protože se uživatel nemusí tolik shýbat. Z dalších specifikací stojí za pozornost BLDC 
alias bezkartáčový motor či výstupní filtr HEPA H12. Podlahová hubice je dodávána se 
2 typy kartáčů, které lze měnit. Jeden je určen hlavně na koberce, druhý především na 
tvrdé podlahy. Na spodek hubice můžete připevnit ještě dodávaný hadřík sloužící ke stírání 
jemného prachu. Nejde o mop, protože vysavač nemá nádržku na vodu a neprovádí mokrý 
úklid podlahy. ECG přibaluje také prachový kartáč pro úklid nábytku a držák na zeď, kde 
lze vysavač skladovat a dobíjet. Kabel je potřeba k vysavači připojit manuálně – funkce 
dobíjení není součástí nástěnného držáku. Baterie je nabita cca za 4 hodin.

ECG 
VT 6220 2 in 1 Power Flex
• Akumulátor Li-Ion 22,2 V • Výdrž až 30 minut • Filtr HEPA

Dyson pro letošní rok inovoval všechny své nadále nabízené modely tyčových aku vysavačů včetně modelu 
V12. Podrobné informace o změnách, k nimž u vysavačů došlo, se můžete dočíst v prezentačním článku 
firmy na straně 74. Pokud jde o model V12 Detect Slim, vyznačuje se nižší hmotností než V15 Detect 
Absolute (2,2 kg vs. 3 kg), sací silou až 150 airwattů a 3 režimy chodu včetně plně automatického, který 
využívá chytré senzory pro optimalizaci sání. Druh a velikost nasátých nečistot se zobrazují na displeji. 
Součástí výbavy je iluminační podlahová hubice na tvrdé podlahy, jejíž světlo vám ukáže na zemi i ten 
nejjemnější prach. Univerzální hubice Motorbar je novinkou. Ve srovnání se starší Motorhead obsahuje 
systém proti namotávání vlasů. Vysavač je dodáván i s mini turbo hubicí s kónickým kartáčem pro rychlé 
čištění sedaček od zvířecích chlupů a vlasů – opět bez namotávání. Samozřejmostí je i štěrbinová hubice, 
kombinovaná hubice a držák na zeď.

Univerzální úklidové řešení uvedla na trh zkraje letošního léta značka ETA. Přístroj je dodáván 
s trubkou vybavenou kloubem pro snazší úklid pod nábytkem bez ohýbání zad a podlahovou 
hubicí s motorizovaným kartáčem, LED světlem a senzorem množství nasávaných nečistot, 
podle jehož měření je upravován výkon. Kromě toho je ale součástí ještě mopovací hubice  
s integrovanou nádržkou na vodu. Hlavice slouží k vysávání suchých nečistot a setření podlahy. 
Mop není vibrační ani rotační. ETA Sonar Aqua Plus poslouží také jako ruční vysavač. Filtraci 
nečistot mají na starost vedle cyklonové jednotky ještě 2 HEPA filtry – vstupní a výstupní.  
V balení dostanete také extra dlouhou štěrbinovou hubici, kartáček 2 v 1 s polštářovou hubicí  
a mini turbo kartáč s elektrickým pohonem. Vysavač lze skladovat v držáku na zdi, kde se i dobíjí.

Dyson 
V12 Detect Slim Absolute

ETA 
Sonar Aqua Plus 3232 90000

• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 60 minut • Detekce a analýza nečistot

• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 25 minut • Funkce mopu

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Electrolux 
800 EP81U25ULT
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 35 minut • Bohatá sada příslušenství

Firma Electrolux vyslala letos na trh novou generaci svých tyčových vysavačů, řadu 800, která obsahuje 
několik různých modelů včetně jednoho s rotační mopovací hlavicí. My jsme ale do přehledu zařadili 
model cílený na majitele domácích mazlíčků, protože je k němu dodávána i speciální hubice PetPro+ na 
odstraňování zvířecích chlupů. Kromě toho najdete v balení ještě hubici PowerPro s lešticím efektem, 
prachový kartáč, štěrbinovou hubici, kartáč na jemné povrchy a takzvanou úhlovou hubici, která je 
flexibilní a dostanete se díky ní do hůře přístupných míst. Univerzální hubice s rotačním kartáčem je 
vybavena systémem BrushRollClean – sešlápnutím pedálu zbavíte kartáč navinutých vlasů a chlupů, 
které rázem končí v nádobě na nečistoty. Vysavač má výdrž až 35 minut při nastavení nízkého výkonu 
sání. K dispozici jsou ještě režimy Střední, Turbo a Automatický (reaguje na typ vysávaného povrchu). 
Po skončení úklidu můžete vysavač nechat dobíjet v nástěnném držáku nebo využít dodávanou volně 
stojící základnu.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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HF500. Objevte nový tyčový vysavač s motorizovanou hubicí a hřebenem 
proti namotávání vlasů a chlupů domácích mazlíčků!

Motorizovaná hubice proti namotávání vlasů na kartáč

Unikátní hybridní kartáč pro všechny povrchy bez nutnosti přepínání

Kompaktní pro uložení s výškou pouhých 69 cm 

Unikátní rotační hubice na zvířecí chlupy

Bezkartáčový Direct Impulse motor se sacím výkonem 75 AW

2 baterie H-LAB 22V v balení s výdrží až 90 minut vysávání

LED pruh pro vizuální detekci prachu a boční nárazníky pro ochranu nábytku

Integrované příslušenství pro úklid celého domova

HF522STPE011

5 0 dní
garance

vrácení 
peněz

HOOVER HF500
Vysávejte bez namotávání vlasů



7878 SKUPINA VÝROBKŮ • TYČOVÉ AKU VYSAVAČE

Německá značka Miele představila svůj první tyčový aku vysavač na veletrhu IFA v roce 2019. Na původní 
model HX1 nyní navazuje druhá generace, u níž je největší změnou zvýšení sacího výkonu o 60 %. Firma ale 
konkrétní údaj neuvádí. Web Trustedreviews.com naměřil maximální sání 145 airwattů. Vysavač za to vděčí 
použití nového typu digitálního motoru, který vyvinuli přímo v Miele. HX2 si nadále uchovává jedinečnou 
koncepci – lze ho používat 3 způsoby. Jako ruční vysavač a jako podlahový buď s ruční jednotkou nahoře, nebo 
blíže k podlahové hubici, kdy se její váha více přenáší do podlahy. Umístění jednotky nahoře je vhodné hlavně při 
vysávání pod stropem apod. Miele v popisu zdůrazňuje přítomnost doživotního filtru HEPA, k jehož vyčištění 
stačí jen pár otočení krytu a nečistoty spadnou do nádobky na prach. Firma funkci nazývá ComfortClean  
a vybavila jí i inovovanou verzi modelu HX1. Důkladnější manuální čištění filtru je potřeba provést jen jednou 
za 3 měsíce. Součástí příslušenství je sekundární akumulátor, který lze dobíjet v dobíjecí stanici. Nechybí držák 
na zeď a sada praktických hubic pro úklid nábytku či hůře přístupných míst.

Loni na podzim přišla firma Rohnson s novou generací svých tyčových vysavačů. Model M8 je 
její vlajkovou lodí s digitálním BLDC motorem, který dosahuje až 125 000 ot./min., vysokým 
sacím výkonem až 190 airwattů a ohebnou tyčí s kloubem, díky níž se lze snáze dostat pod 
nábytek. Podlahová hubice umožňuje snadnou výměnu rotačního kartáče. K vysavači dodává 
Rohnson totiž 2 – jeden se štětinami je určen hlavně na koberce, zatímco druhý jemný na tvrdé 
podlahy. Mezi další příslušenství patří štěrbinová hubice, kombinovaná hubice, mini turbo 
kartáč a nástěnný držák. Vzduch vycházející z vysavače na výstupu prochází přes účinný filtr 
HEPA. Dobíjení akumulátoru trvá 5 až 7 hodin.

Miele 
Triflex HX2 Pro SOML0

Rohnson 
M8 Mamba Pro 

• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 60 minut • 3 režimy použití

• Akumulátor Li-Ion 32 V • Výdrž až 60 minut • Ohebná tyč 

• A++
• Šířka 70 cm

• 400 l / 105 l
• Total No Frost

• Standardní kompresor
• 42 dB(A)

Skutečně aktuální novinkou na trhu je tento model tyčového vysavače značky Hoover z řady HF500, 
který používá bezkartáčový motor dosahující až 100 000 ot./min. I díky němu se vysavač chlubí sací 
silou až 75 airwattů. Univerzální podlahová hubice vybavená LED osvětlením a měkkými nárazníky 
chránícími nábytek má integrovaný hřeben, který zabraňuje namotávání vlasů, ty pak končí v nádobě 
na nečistoty. Vysavač disponuje 4 režimy sání včetně automatického. V něm ho lze používat díky 
2 dodávaným bateriím až 90 minut. Nabíjení je nebývale rychlé – trvá pouze 2,5 hodiny. Vysavač 
lze po použití složit, aby měl výšku jen 69 cm a mohl být vložen třeba do skříně. V příslušenství 
dodává Hoover mini turbo kartáč, určený hlavně na odstraňování zvířecích chlupů z potahů sedaček,  
a štěrbinovou hubici. Prachový a nábytkový kartáč typu 2 v 1 je přímo součástí ruční jednotky vysavače.

Hoover 
HF500 HF522STPE011
• Akumulátor Li-Ion 22 V • Výdrž až 45 minut • Funkce mopu

AEG 
Philips 
Series 9000 AquaTrio XW9383/01
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 45 minut • Vysavač a vytírač v jednom

Původní model AquaTrio, který vstoupil na trh už v roce 2011 a byl tehdy takovým zjevením, bychom 
do toho přehledu zařadit nemohli. Jednalo se o čistokrevný vytírač. Philips od té doby s celou řadou  
a mokrým úklidem experimentoval a uvedl několik více či méně úspěšných produktů. Letošní novinka ale 
posouvá značku AquaTrio o notný kus vpřed a opět ji můžeme označit za skutečně inovativní. Výrobek 
totiž kombinuje bez jakýchkoliv kompromisů funkci účinného vytírače se 2 rotačními kartáči a výkonného 
tyčového vysavače pro suchý úklid. Philips se nesnažil vymýšlet kombinovaný design, kde by se nepochybně 
na kompromisy přistoupit muselo, a vsadil na systém se samostatnou částí pro mokrý a samostatnou částí 
pro suchý úklid, přičemž jediné, co se přepojuje, je ruční jednotka s motorem. Výrobek také poslouží jako 
ruční vysavač. Při mokrém úklidu je samozřejmostí systém oddělených nádrží na čistou a špinavou vodu. 
Kartáče rotují proti sobě rychlostí 4 500 ot./min. a po použití je lze nechat vyčistit zcela automaticky  
v dodávané základně, sloužící k dobíjení a uskladnění přístroje spolu s jeho příslušenstvím.

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Dostupnost: v prodeji
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HOOVER HF500
Nový aku tyčový vysavač s hřebenem 

proti namotávání vlasů

Kompaktní akumulátorový vysavač Hoover HF500 je navrženým tak, aby dokázal díky Direct 
Impulse motoru perfektně vysát prach a nečistoty ze všech povrchů a zároveň umožnil 
snadnou a rychlou údržbu. Motorizovaná podlahová hubice se speciálním hřebenem 
zabraňuje namotávání vlasů a chlupů. Hybridní kartáč kombinuje měkké a tvrdé štětiny a je 
vhodný na úklid jakéhokoliv druhu povrchu. Součástí balení vysavače jsou dvě baterie, které 
zaručují plynulost provozu bez přestávek. Kombinace technologie samostatného cyklónu 
a předmotorového fi ltru zajišťuje vysoce kvalitní separaci prachu.

HOOVER. S  NÁMI SE DO TOHO NEZAMOTÁTE.

Nový integrovaný hřeben v motorizované podlahové hubici zabraňuje 
namotávání vlasů a dlouhých chlupů domácích mazlíčků kolem kartáčové lišty. 
Navíc díky praktickému průhlednému hornímu krytu již není třeba otáčet hubici 
dnem vzhůru. Umožňuje vám snadný přístup ke kartáčové liště a její hladké 
vyjmutí. Jedinečný hybridní kartáč je vybavený kombinací měkkých a tvrdých 
štětin a umožňuje vysávání tvrdých podlah, jemných povrchů i koberců bez 
nutnosti přepínání.

Direct Impulse motor poskytuje sací výkon 75 AW s rychlostí 100 000 otáček 
za minutu, vysavač je vybaven dvěma H-LAB 22V bateriemi, které vydrží 
v provozu až 90 minut*. Baterie jsou vyjímatelné, můžete je tedy nabíjet 
kdekoliv, plného nabití dosáhnou do 2,5 hodin. Díky praktickému LED displeji 
na čele rukojeti si snadno zvolíte režim vysávání: STANDARD (60 minut), 
TICHÝ (70 minut) nebo TURBO (20 minut). Stav baterie rychle zkontrolujete 
pomocí indikátorůumístěných pod rukojetí vysavače. LED pruh po celé přední 
straně hlavní hubice posvítí na každé smítko i tmavých částech místnosti.

Díky 69 cm ve složeném stavu můžete HF500 uložit i do kuchyňských nebo 
obývacích skříněk. Větší pohodlí a manévrovatelnost při úklidu zaručí váhá 
pouhých 1,5 kg a měkké boční nárazníky na hlavní hubici, které chrání nábytek. 
Součástí příslušenství integrovaného na těle vysavače je Mini Pet Hair hubice, 
prachový a nábytkový kartáč a štěrbinová hubice.

HF500 – modelové označení HF 522STPE 011* V automatickém režimu s nemotorizovanou hubicí a s použitím druhé baterie

5 0 dní
garance

vrácení 
peněz

www.hoover.czClean the way you live



SKUPINA VÝROBKŮ • TYČOVÉ AKU VYSAVAČE

Německý Severin uvedl loni na trh zcela novou generaci svých tyčových vysavačů. Jedním  
z nich je i tento model ve střední cenové třídě s digitálním 400W motorem a sací silou až 23 kPa.  
Na výběr má uživatel 3 režimy chodu – Eco, Střední a Vysoký. Součástí výbavy je podlahová hubice 
s motorizovaným rotačním kartáčem a LED osvětlením. Díky přítomnému filtru EPA E12 zachytí 
vysavač na výstupu až 99,6 % jemných částic včetně alergenů. Kromě toho najdete v příslušenství 
štěrbinovou hubici, kombinovaný prachový kartáč a nástěnný držák sloužící k dobíjení vysavače.  
K vyprázdnění nádoby na prach stačí stisknout tlačítko, aby se otevřel spodní kryt a nečistoty 
vypadly do koše. Nabíjení akumulátoru trvá 3 hodiny.

Severin 
HV 7168
• Akumulátor 
 Li-Ion 25,2 V

• Výdrž až 60 minut • Vysypávání pouhým 
 stiskem tlačítka

Dostupnost: v prodeji

Dostupnost: v prodeji

AEG 
Sencor 
SVC 0725 BK
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 50 minut • Funkce mopu

Multifunkční tyčový vysavač s digitálním bezkartáčovým motorem od značky Sencor je prezentován 
jako 4 v 1. Základ tvoří suché podlahové sání, dále možnost použít přídavnou mopovací hlavici, vyjmutí 
ruční jednotky a vysávání potahů s motorizovanou mini hubicí. Podlahová hubice je velmi flexibilní 
a snadno s ní uklidíte i okolo nábytku a v hůře přístupných místech. Sencor přidává filtr typu HEPA 
pro zachycení těch nejjemnějších nečistot. Nádoba na prach má 0,5 l. Součástí výbavy vysavače jsou 
standardní položky jako štěrbinová hubice a kartáčová hubice, ale i 5 mopovacích hadříků a prachová 
hubice. Za nadstandardní lze považovat flexibilní hadici, ohebný kloub, který usnadní úklid například 
horních ploch skříní, a mini turbo hubici s UV-C světlem pro likvidaci mikroorganismů. Dodáván je 
také držák na zeď. Nabíjení vysavače trvá 4 h.

8080

Po etapě postupného rozšiřování řady X-Force Flex od cenově dostupnějších až po nejvýkonnější 
modely přichází Rowenta s novinkou, která cílí na zákazníky hledající především lehký vysavač. 
Model „9.60“ disponuje všemi základními přednostmi svých větších a těžších sourozenců – 
nechybí tedy podlahová hubice s motorizovaným kartáčem, LED přisvětlení, ohebná trubka 
Flex, díky níž se snáze uklízí pod nábytkem, a jednoduché ovládání včetně funkce Boost 
pro okamžité dosažení maximální výkonu. Celý vysavač přitom váží necelé 2 kg a samotná 
ruční jednotka 1,1 kg. O pohon se stará digitální motor, díky němuž dosahuje tento model až  
100 airwattů. Zmínit musíme také výstupní filtr HEPA a praktickou sadu příslušenství včetně 
držáku na zeď. Dále dostane zákazník štěrbinovou hubici, kartáč na pohovky a mini turbo 
kartáč pro snadný úklid po zvířatech. Doba dobíjení vyjímatelného akumulátoru je 4 h.

Rowenta 
X-Force Flex 9.60 Auto Animal 3 v 1 RH2078
• Akumulátor Li-Ion 18,5 V • Výdrž až 45 minut • Hmotnost necelé 2 kg

Dostupnost: 
novinka již v prodeji

Novou vlajkovou loď tyčových aku vysavačů Samsung jsme si osobně prohlédli už na několika veletrzích – 
zkraje roku na CES, dále pak na EuroCucině i během nedávného berlínského svátku techniky IFA. Na český 
trh přitom dorazil v závěru jara. Jedná se o jediný tyčový vysavač na trhu, který je podobně jako robotické 
modely dodáván se základnou odsávající nečistoty z nádoby. Uživatel ji tak nemusí vyprazdňovat manuálně 
a nehrozí jakékoliv víření prachu. Základna nazývaná All-in-one obsahuje sáček, který stačí jednou za čas 
vyměnit, a samozřejmě slouží i k dobíjení vysavače. Samsung v popisu zdůrazňuje také vysoký sací výkon, který 
udává ve wattech. Hodnota je 210 W. Mimořádné filtrační schopnosti s účinností 99,999 % potvrzují i dva 
certifikáty nezávislých organizací (BAF a SLG). Vysavač s multicyklonovou jednotkou je osazen moderním 
digitálním motorem HexaJet s rychlostí až 135 000 ot./min. Navíc je o 47 % lehčí než motor ve starších typech 
vysavačů Samsung. Ovládání tohoto modelu pak usnadňuje přehledný LCD displej a tlačítka v dosahu palce 
na rukojeti. V základním příslušenství jsou dodávány 2 typy podlahových hubic včetně jedné speciálně pro 
úklid po zvířatech, mini turbo kartáč, kombinované a prodlužovací štěrbinové nástavce, flexibilní nástavec, 
držák příslušenství, 3 sáčky do stanice All-in-one. Doba dobíjení akumulátoru činí 3,5 hodiny.

Samsung 
BESPOKE Jet Pet VS20A95823W/GE
• Akumulátor Li-Ion 25,2 V • Výdrž až 60 minut • Filtrace 99,999 % nečistot

Dostupnost: 
novinka již v prodeji
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H-ENERGY 700
Adaptivní výkon a automatický 

systém vysypávání sáčků

Nový sáčkový vysavač Hoover H-ENERGY 700 je ultra tichý a vysoce výkonný vysavač pro úklid 
celé domácnosti v provedení vhodném i pro alergiky. Díky chytrému senzoru prachu sníží nebo 
zvýší výkon dle znečištění a tím tak adaptivně šetří energii i vaši peněženku. S automatickým 
systémem vysypávání sáčku nepřijdete do kontaktu s prachem. Antibakteriální HEPA 13 fi ltr 
a XL sáček EPA s aktivním uhlím navíc neutralizují pachy a zachycují prach a nečistoty. Systém 
Acoustic Care zaručuje maximálně tichý chod pouze 64 dB(A). LED displej a ovládání na rukojeti 
přináší komfort bez ohýbání. Rozmanitá sada příslušenství, včetně hubice na odstranění 
alergenů, dostane váš nový vysavač do každého zákoutí vašeho domova.

HOOVER.  ŠETŘÍ  VÝKON I  VAŠI  PENĚŽENKU.

H-ENERGY 700 dokáže díky technologii Adaptive Power detekovat množství 
nečistot na podlaze a adaptivně upravit výkon pro nižší spotřebu. Pokud 
chytrý senzor prachu zjistí větší znečištění, automaticky zvýší výkon vysavače, 
při menším podílu nečistot výkon opět sníží (v automatickém režimu). Pokud si 
chcete vybrat úroveň výkonu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, můžete 
vysávat v manuálním režimu a intenzitu výkonu nastavíte na ovládacím displeji.

Vysavač H-ENERGY 700 garantuje nulový kontakt s prachem při vysypávání, 
což je především pro alergiky důležitý benefi t. Když je sáček plný, stačí jej 
uzavřený zvednout pomocí praktické rukojeti a zcela hygienicky jej vyhodit 
stisknutím tlačítka do odpadků, aniž by prach vylétnul ven. Tento XL EPA sáček 
s kapacitou 5 l obsahuje navíc aktivní uhlí pro neutralizaci pachů a efektivnější 
zachycení prachu a nečistot. V kombinaci s antibakteriálním fi ltrem HEPA 13
eliminují až 99,98 % prachu a alergenů.

S novým intuitivním LED displejem můžete mít vše pod kontrolou a upravit si 
výkon čištění podle svých potřeb. Zvolte automatický nebo manuální režim 
vysávání, nastavte výkon podle typu povrchu a zkontrolujte stav sáčku a fi ltru 
za pomocí LED indikátoru. Ovládání výkonu je umístěné také na ergonomické 
rukojeti. Široká škála příslušenství vč. rotační hubice na zvířecí chlupy je 
umístěná na těle vysavače. 

H-ENERGY 700 – modelové označení
HE730ALG 011.

5  let
záruka
na motor

www.hoover.czClean the way you live



V příštím čísle SELL:
Už za měsíc se můžete v časopise těšit na dvě 
zásadní témata – smart spotřebiče a kávovary. 
Jsme sami zvědaví, jaké informace o vývoji 
obou trhů v příštích týdnech posbíráme a zda 
má klesající spotřebitelský sentiment dopad na 
prodeje v obou kategoriích. Zejména jsme ale 
zvědaví na kávovary, protože čtvrtý kvartál je pro 
ně klíčovým obdobím roku. Kromě toho dojde  
v příštím vydání k oznámení vstupu nové značky 
malých domácích spotřebičů na trh. Přineseme 
rozhovory se zástupci jak značky samotné, tak 
jejího českého distributora.



PŘIVÍTEJTE ŘADU
INFINITY |  G1
Německé srdce,  italský styl .

Kombinace matné černé s měděnými detai ly. 
Luxusní a inovativní  design pro vaši  kuchyni .
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Nové zastřihovače pro pány

Řada Grundig ProClub

Zastřihovač vlasů a vousůZastřihovač vlasů a vousů Multifunkční zastřihovač 
vlasů, vousů a celého těla

MGK9030
MC9030 MC8030

Kapacita baterie 1100 mAh

Provozní doba 120 min

Doba nabíjení 90 min

Šířka střihu 42 mm

Výška střihu 3–45 mm

3 nástavce 

Kapacita baterie 800 mAh

Provozní doba 70 min

Doba nabíjení 90 min

Šířka střihu 32 mm

Výška střihu 1,5–25 mm

8 nástavců

Kapacita baterie 800 mAh

Provozní doba 70 min

Doba nabíjení 90 min

Šířka střihu 42 mm

Výška střihu 3–30 mm

2 nástavce

Všechny zastřihovače řady ProClub spojují vysoce kvalitní a bezúdržbová zastřihovací 
hlavice, teleskopický hřebenový systém, díky kterému je možné nastavit výšku střihu, 
a použití při napájení z baterie i ze sítě. Navíc mají funkci rychlonabíjení, díky které je 
lze použít již po 5 minutách nabíjení.

grundig.cz




