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Pračky a sušičky Samsung Bespoke
Korejský Samsung uvedl v posledních měsících na trh svou novou generaci praček 
a sušiček ve zcela novém designu. Firma se nebojí ani tmavých provedení  spotřebičů 
(viz obrázek na přední straně přílohy) nebo kombinace tradiční bílé s netradičními 
barvami čelních panelů, jak můžete vidět na této fotce. Novinky mají plně elektronické 
ovládání, vybrané modely disponují automatickým dávkování detergentu ze zásobníku 
a dokonce používají umělou inteligenci k optimalizaci péče o vaše prádlo.

Vážení čtenáři,
spotřeba energie je u domácích spotřebičů v hledáčku už velmi  dlouho – 
 spotřebitelé ji začali vnímat a řešit hlavně s rozmachem energetických 
štítků. Současná energetická krize ovšem přitahuje k tématu spotřeby 
energie praček, lednic a zejména sušiček snad největší pozornost v his-
torii. Přesto byste neměli spotřebič vybírat pouze podle energetické tří-
dy  – ta například u praček nebo sušiček vychází z předdefi novaného 
programu,  jímž je každý spotřebič povinně vybaven, nicméně reálně 
ho pak uživatelé spíše nepoužívají, protože je vhodnější vsadit na pro-
gramy  lépe využívající všechny moderní technologie daných spotřebi-
čů. Reálná spotřeba je proto často jiná. Štítek berte jako dobrého po-
mocníka pro základní orientaci. Nezapomínejte ale na chytré a šikovné 
technologie,  jimž v případě praček a sušiček věnujeme část tohoto spe-
ciálu. V druhé polovině se pak věnujeme žehlicí  technice v současnosti 
nesloužící pouze k žehlení jako takovému. Výrazně vzrostla důležitost 
její  role coby nástroje pro eliminaci bakterií a virů.

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

NEJNOVĚJŠÍ PRAČKY VYPEROU KVALITNĚ 
I PŘI 15 °C. UŠETŘÍTE ENERGII 
A PRODLOUŽÍTE ŽIVOTNOST OBLEČENÍ

V následujícím článku se nebudeme pouštět do zcela 
podrobného popisu všech aspektů výběru pračky, ale 
zaměříme se na klíčové technologie a prvky, o kterých 
možná ani nevíte nebo na ně hledíte s určitou nedůvě-
rou. Zbavíme se marketingového nánosu a bez vzlet-
ných frází vám vysvětlíme, jak tyto technologie fungu-
jí, nikoliv pouze to, jaký je jejich účel a co slibují.

Účinné praní od 15 °C díky tvorbě „prací emulze“
Některé pračky, a není jich rozhodně málo, obsahují 
speciální komoru, do které míří voda a prací prostře-
dek, leckdy i vzduch. Zde dochází k mísení zmíněných 
složek, z  nichž vzniká aktivní pěna s  vysokým čisti-
cím účinkem. Levnější nebo starší pračky jen splách-

Aktivní prací pěna
Vizualizace společnosti 
Samsung ukazuje prací pěnu 
vytvořenou smísením pracího 
prostředku, vody a vzduchu. 
Firma deklaruje, že její pračky 
díky tomuto systému perou 
při 20 °C stejně jako obyčejná 
pračka bez tohoto systému při 
40 °C.

Editorial
Lubor Jarkovský
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL

Současná energetická krize ještě zvýšila zájem o úsporné spotřebiče. Ve srovnání s deset či patnáct let 
starým modelem je dnes úspornější prakticky jakákoliv lednice, pračka nebo sušička. Pořízením moderní 
pračky získáte přístup k úsporám  deklarovaným nejen energetickým štítkem. Vysokou efektivitu zajistí 
množství moderních technologií, díky kterým šetří pračky  jak elektřinu, tak i vodu, prací prostředky 
a v neposlední řadě váš textil. Úspor dosáhnete v celém „řetězci“ péče o prádlo.
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nou prací prostředky do vany pod bubnem – část gelu 
nebo prášku různě ulpí, zanáší i těsnění, protože není 
vše dokonale rozpuštěno. Zbytečně se tak plýtvá de-
tergenty a  současně snižuje účinnost celého praní. 
Nehledě na častější údržbu pračky v  podobě čištění 
bubnu (program bez odstředění při 90 °C nebo samo-
statný čisticí program, pokud pračka má). Když se vrá-
tíme k pračkám s onou speciální komorou, nejspíš si 
teď říkáte, že to stejně nevysvětluje, jak dokáže prač-
ka vyprat prádlo ve vodě o teplotě 15 °C nebo 20 °C. 
Enzymy v detergentu se aktivují buď teplotou, nebo 
kyslíkem. Právě popisované mísení ve speciální ko-
moře tyto enzymy aktivuje, přičemž emulze je násled-
ně vstřiková na jednou či více tryskami přímo na prá-
dlo v bubnu. Každodenní prádlo, které není vyloženě 
od bahna, trávy nebo červeného vína, můžete vyprat 
tímto úsporným a šetrným programem. Praní při niž-
ší teplotě totiž prodlužuje životnost textilu a pomáhá 
udržet jeho barvy. Navíc lze při této teplotě prát tma-
vé a světlé dohromady beze strachu z obarvení.
• Úspora energie, prodloužení životno sti prádla 

a zachování jeho barev

Množstevní automatika s vysokou přesností
Takzvaná váhová automa tika je tu s námi v kategorii 
praček už celá desetiletí. U mnoha levnějších nebo sta-
rých praček se ale používá zastaralá technologie, která 
 váží prádlo v bubnu velmi nepřesně, takže nastavení 
pracího cyklu  není šito na míru přímo dané várce prá-
dla. Současné modely praček často nabízejí přesnost 
vážení na desítk y gramů, a  podle toho optimalizu-
 jí délku praní, spotřebu vody a energie. Některé jsou 
pak schopné podle nasákavosti prádla zjistit dokonce 
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převažující typ tkanin v bubnu, a podle toho dále op-
timalizovat celý prací cyklus. Programy u moderních 
praček proto nemají přesně stanovený čas – i během 
praní se může předpokládaný konec cyklu měnit pod-
le toho, jak pračka prádlo neustále monitoruje.

Senzory čistoty prádla
Ještě dál jdou potom pračky obsahující optický senzor 
vody, který si doslova posvítí na nečistoty proplouva-
jící před jeho „očima“. Pračka pak pozná, jak špinavé 
prádlo je, čemuž dále uzpůsobí praní.

Automatické dávkování pracích prostředků
Před pár lety rarita, dnes u střední a vyšší cenové ka-
tegorie praček pomalu standard – takzvaný autodo-
sing  neboli automatické dávkování detergentu z  in-
tegrovaného zásobníku. Do pračky nalijete pár set 
mililitrů či dokonce více tekutého pracího prostřed-
ku, případně i aviváž, a spotřebič si již následně ode-

INZERCE

Unikátní 
žehlicí systémy

Autodosing
Většina fi rem integruje nádržky 
na tekutý detergent do klasické 
zásuvky. Zde je umístěna na 
vrchní straně, protože se 
jedná o pračkosušičku, takže 
výrobce ví, že na spotřebič 
nikdo nebude instalovat samo-
statnou sušičku. Doplňování 
zásobníků je v tomto případě 
ještě o něco pohodlnější. Jedná 
se o detail nové pračky se 
sušičkou Haier SuperDrum 
 HWD100BD1499UN/S, která 
je mimořádná i tím, že nabízí 
kapacitu pro praní 10 kg prád la 
a sušení 6 kg při hloubce spo-
třebiče pouhých 46 cm. Jelikož 
jde o unikát na trhu, odpovídá 
tomu i cena 39 990 Kč.

https://bit.ly/3zezc6r

VIDEO

www.laurastar.cz

Chcete vědět více? 
Podívejte se na video spot
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bírá vše sám na základě množství vlo-
ženého prádla. U vyspělejších modelů 
pak dokonce podle stupně zašpinění 
prádla. Dávkuje se s přesností na mili-
litry, čehož člověk není schopen – vět-
šina dává detergentu moc, což zbyteč-
ně prodlužuje praní, zvyšuje spotřebu 
energie i vody a dochází ke zbytečné-
mu plýtvání pracími prostředky. Když 
dáte prášku málo, nemusí se prád-
lo dobře vyprat. Kapacita zásobníku 
většinou vystačí na 20 nebo více pra-
ní, takže musíme zmínit i vyšší uživa-
telský komfort při používání spotřebi-
če. Ještě je nutno dodat, že ve spojení 
s  přesnou množstevní automatikou 
a senzorem čistoty vody dosahuje au-
todosing mimořádných výsledků jak 
v úsporách, tak v kvalitě praní.

Co důrazně nedoporučujeme, je 
praní s takzvanými pracími kapslemi. 
Výrobci detergentů s  nimi přišli, aby 
tak trochu využili naší lenosti. Vho-
zení kapsle do pračky je velmi jedno-
duché. Problém je, že kapsle je pro většinu běžného 
praní zcela předimenzovaná, takže náklady na jedno 
praní v oblasti detergentu jsou leckdy více než dvoj-
násobné. Raději investujte do pračky s autodosingem.
• Úspora energie, vody, pracích prostředků 

a vašeho času

Invertorový motor, nebo přímý pohon?
Dnes o  něm čtete v  kontextu s  kdejakým domácím 
spotřebičem a výjimkou nejsou ani pračky. Takzvaný 
invertorový motor, na který výrobci poskytují 10- až 
20letou záruku, je výrazně tišší, úspornější a spoleh-
livější. Jednak je to díky bezúhlíkové konstrukci a jed-
nak díky tomu, že je jeho chod řízen elektronicky. 
Standardní motory fungují na principu přenosu elek-
třiny na rotor pomocí uhlíků, které se časem opotře-
bí. Něco takového u  invertoru nehrozí. Elektronické 
řízení otáček je také důležité, protože standardní mo-
tor buď neběžel, nebo běžel. Invertor může ale mě-
nit variabilně otáčky – u praček to znamená možnost 
tvorby větší škály pracích pohybů. Tento motor je stá-
le připojen k bubnu řemenem.

Nejvyspělejší a  nejdražší konstrukce je taková, 
když výrobce motor nasadí zezadu přímo na buben 
bez použití řemene. Přímý pohon je nejtišší, má vy-
sokou spolehlivost a  ještě vyšší efektivitu. Samozřej-
mě jde také o bezuhlíkovou elektronicky řízenou jed-
notku. Pračky s ním nabízí například Haier, LG nebo 
Whirlpool.
• Úspora energie, nižší hlučnost, delší životnost

Velká kapacita ≠ vysoká spotřeba
Před deseti lety si běžná rodina pořizovala pračku 
s kapacitou 6 až 7 kg, přičemž 8 kg se jevilo jako zby-
tečný luxus. U  dnešních praček je 8 kg už standard 
a trh míří spíše ke kapacitám okolo 10 kg. Jistě, v do-
bách nepřesné automatiky a neexistujících chytrých 
senzorů by tyto pračky byly krajně neúsporné. Velká 
kapacita u moderní pračky ale neznamená povinnost 
ji zaplnit. Vnímejte ji jako možnost ve smyslu, že se 
například vrátíte z dovolené a místo toho, abyste pra-
li natřikrát, vyperete vše najednou, úsporně při 30 °C. 
Samozřejmě je vždy lepší pračku co nejvíce zaplnit, 
ale pokud máte model s přesnou množstevní automa-
tikou a  senzory zašpinění prádla, můžete v  modelu 
s kapacitou 12 kg klidně prát polovinu, aniž byste zby-
tečně plýtvali. Pračka s velkým bubnem pere menší 
množství prádla s vyšší efektivitou, protože se v něm 
textil lépe pohybuje. Jakmile zjistí, že v ní je méně prá-
dla, upraví spotřebu vody, nastaví kratší dobu praní 
a v případě modelu s autodosingem přesně nadávkuje 
detergent.
• Větší flexibilita v používání spotřebiče

Na této jednoduché grafice mů-
žete vidět rozdíl mezi klasickou 
konstrukcí pračky s motorem 
napojeným na buben řemenem, 
a novější variantou s nasazením 
motoru přímo na buben.

Opravdu chytré praní
Tato pračka společnosti Samsung má kapacitu na až 11 kg prádla, a přesto pere úsporně 
a efektivně i menší várky. Používá k tomu soubor moderních a chytrých technologií, jako 
je přesné vážení náplně bubnu, přesné dávkování vody, schopnost rozeznat typ praných 
tkanin i míru jejich zašpinění. Podle toho pak pračka velmi přesně sama dávkuje prací pro-
středky z integrovaného zásobníku. Na obrázku model WW11BB944DGMS7 prodávaný 
za 24 990 Kč.

Obrázek společnosti Whirlpool 
ukazuje její řešení přímého 
vstřikování vody do bubnu. 
Přínosem je zvýšení účinnosti 
praní i úspora vody.
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Parní funkce není u všech značek stejná
Mnoho praček na trhu se chlubí parními funkcemi. 
Ovšem pozor! Většina nabízí páru jen jako doplňko-
vou funkci k vybraným programům (neznáme napří-
klad pračku, která by umožnila páru použít v  kom-
binaci s  rychlými pracími cykly apod.). Její účel 
v  takovém případě je dezinfekce oblečení a  snížení 
pomačkání, aby se prádlo případně lépe žehlilo. Při-
dat páru je vhodné u  pracích programů s  nižší tep-
lotou vody – pára je k prádlu šetrná. Vy tedy můžete 
prát při nízké teplotě, šetřit energii, prodlužovat ži-
votnost textilu, a díky páře nepřijít o hygienický efekt, 
který u standardní pračky zajistí pouze nastavení ale-
spoň 60 °C.

 Jen některé fi rmy nabízejí u svých praček páru jako 
samostatný zhruba 20minutový program pro osvěže-
ní prádla. Pokud si na pár hodin vezmete tričko, ne-
musíte ho prát. Po návštěvě restaurace ho tímto par-
ním programem zbavíte zápachu a vyhladíte. Druhý 
den si ho můžete  obléct znovu. Parní program spo-
třebuje minimum vody a energie. Nehledě na to, že 
prodlužujete životnost svého oblečení , protože krát-
ký parní program vlákna nenamáhá tolik  jako plno-
hodnotné praní ve vodě.

Pouze pračky fi rmy Whirlpool pak páru využívají 
ještě ke třetímu účelu – udržení svěžesti prádla v bub-
nu. Až 6 hodin po skončení může pračka kombinací 
páry a pravidelných pohybů bubnu zabraňovat tomu, 
aby prádlo zatuchlo. Whirlpool je také jediný, kdo 
u vybraných modelů svých praček nabízí všechny tři 
popisované způsoby využití páry.
• Dezinfekce textilu, snížení pomačkání, 

případně osvěžení prádla bez praní a udržování 
prádla svěžího po skončení programu

Závěrem
Pokud hledáte úspornou pračku, kromě energetické 
třídy A, jíž dnes disponuje už spousta modelů na trhu, 
by měla mít všechny funkce a technologie popisované 
v tomto článku. Samozřejmě vás taková pračka nebu-
de stát 5 tisíc Kč, ale spíš 20 až 30 tisíc. Jde o investi-
ci do vaší domácnosti. Pokud se ale zamyslíte nad tím, 
jaké úspory vám přineseme, je to investice rozumná. 
Nejde  pouze o energie. Důležitá je také šetrnější péče 
o váš šatník. Prodloužení životnosti značkové mikiny 
za 2 tisíce korun pocítíte určitě víc než to, zda bude 
jedno praní úspornější o 0,02 kWh.

Získejte 
až 20 000 Kč zpět
Při nákupu chytrých 
a úsporných 
spotřebičů           

Akce trvá jen do 13. 11. 2022

INZERCE
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Pára dělá divy
Použití  páry v pračce je opravdu 
přínosné – u programu osvěžení 
párou bez praní jako takového 
šetří textil a prodlužuje jeho 
životnost, přitom ho zbaví nepří-
jemných pachů a pomačkání. 
U pracích programů má zase 
hygienický účinek. Detail pračky 
Whirlpool z řady FreshCare+.
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Extra efektivní sušení
Nejvyšší modely nových sušiček 
Samsung mají kromě inverto-
rového motoru také invertorový 
kompresor, který tepelnému 
čerpadlu zajišťuje úspornější 
provoz. Na fotce modely pračky 
a sušičky z nové řady Bespoke, 
které při praní a sušení využívají 
i prvky umělé inteligence.

Skoro bezúdržbová sušička
Modely sušiček Bosch s funkcí 
AutoClean nepoužívají žádné 
filtry, takže zcela odpadá jejich 
čištění. Veškerý prach a textilní 
vlákna jsou spláchnuty do vyjí-
matelné nádobky, kterou jednou 
cca po 20 sušicích cyklech 
vyjmete a vyčistíte. Běžný 
provoz sušičky je ale v podstatě 
bezúdržbový.

Sušičky s tepelným čerpadlem
Pokud vybíráte sušičku, zjistíte, že na trhu zcela do-
minují kondenzační modely s  tepelným čerpadlem, 
kde v uzavřeném okruhu dochází k opětovnému vyu-
žití vložené energie. Systém tepelného čerpadla je ale 
konstrukčně složitý, což samozřejmě zvyšuje cenu ta-
kové sušičky, oproti staršímu typu, kde tato techno-
logie nebyla. O stařičkých ventilačních sušičkách ani 
nemluvě. Rozdíl ve spotřebě je značný. Zatímco mo-
derní 8kg sušička s  tepelným čerpadlem spotřebuje 
na jeden cyklus cca 1,5 kWh energie, model se shod-
nou kapacitou bez něj má spotřebu cca 4,7 kWh. Tedy 
zhruba 3× více. Pokud budeme počítat s cenou kilo-
watthodiny 8 Kč, není sušení ve staré sušičce vůbec 
levnou záležitostí. U té s tepelným čerpadlem jsou ná-
klady výrazně nižší. Přesto je hlavně na vás, zda je pro 
vás 12 korun za usušení prádla, které je navíc v sušič-
ce zbaveno alergenů a  při jejím vhodném nastavení 
není potřeba většinu oblečení žehlit, přijatelných, či 
nikoliv.

Čistěte filtry, čistěte filtry, čistěte filtry
Aby sušička fungovala efektivně, musíte pravidelně 
čistit její filtry. Zpravidla má dva – jeden je přístup-
ný po otevření dvířek, druhý je ve spodní části u kon-
denzátoru a většinou je nutné odklopit spodní krycí 
panel, abyste k němu získali přístup. Jelikož v sušič-
ce obíhá dokola vzduch, který se ohřívá, váže na sebe 
v bubnu vodu z prádla, následně je ochlazován, aby 

se voda vysrážela, a znovu ohříván a hnán do bubnu, 
důležité je, aby měl proud vzduchu co nejlepší prů-
chod. Zaplněné filtry tomu logicky brání, snižují efek-
tivitu celého procesu, prodlužují dobu programu a ve 
výsledku navyšují spotřebu. Kdo filtry nečistí, platí za 
sušení zbytečně další peníze navíc a plýtvá elektřinou.

Samočisticí kondenzátor
Některé sušičky jsou vybaveny technologií pro oplach 
kondenzátoru, takže u  nich nenajdete spodní filtr 
a k výměníku tepla nemáte ani přístup. Voda extraho-
vaná z prádla je využívána k oplachu kondenzátoru, 
u něhož by při postupném zanášení prachem a jemný-
mi textilními vlákny došlo ke snížení účinnost (proto 
mají běžné sušičky dva filtry). Sušičky tohoto typu na-
bízí například Bosch a Siemens, dále LG nebo Whirl-
pool. První dvě jmenované značky patřící pod firmu 
BSH pak mají v nabídce i sušičky typu „ Auto Clean“, 
kde nenajdete už filtry vůbec žádné. Samy se stara-
jí o čištění celého systému. Jejich ceny začínají na cca 
19 000 Kč. U značky Siemens je technologie nazvána 
„intelligentCleaning“.

Nepoužívejte při praní aviváž
Pokud chcete sušit prádlo v  sušičce, zapomeňte na 
aviváž. Její použití nemá žádný smysl – vůně po proce-
su sušení zmizí, ale to není to podstatné. Aviváž oba-
luje textilní vlákna, takže nám pak připadá oblečení 
hebké a jemné. V sušičce se ale mechanickým pohy-
bem bubnu z prádla uvolňuje v podobě jemného práš-
ku, který je velkou výzvou i pro filtry. Sušička se zaná-
ší a klesá její účinnost.

Nesušte malé várky, ale ani nepřeplňujte buben
Dát do sušičky s  kapacitou 8 kg pouhé 2 kg prád-
la není rozumné. Na rozdíl od moderní pračky, kte-
rá dokáže praní přesně optimalizovat pro menší vár-
ku oblečení, u sušičky to dost dobře nejde. Sice bude 
celý cyklus kratší, ale přesto nevyužijete vloženou 
energii efektivně. Sušičku je vždy žádoucí zcela za-
plnit, ale pozor. Nepřeplňujte ji. V takovém případě 

JE SUŠIČKA ŽROUTEM ENERGIE?
Trh sušiček prádla nezažívá dobré období. Prodeje prudce padají, protože 
se o sušičkách aktuálně často píše a mluví jako o zbytečných energetických 
otesáncích. Pravdou je, že sušička není na rozdíl od pračky nebo lednice 
spotřebičem, bez kterého se neobejdete. Na druhou stranu výrazně 
zjednodušuje péči o prádlo, a tak je po celou dobu její existence otázkou, zda 
jste ochotni si za vyšší komfort v domácnosti připlatit. Vliv na její spotřebu má 
navíc dost faktorů a většinu může ovlivnit sám uživatel.
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se bude prádlo sušit velmi dlouho a naopak spotře-
ba energie neadekvátně stoupne. Prádlo musí v bub-
nu poletovat.

Nepřesušujte prádlo
Prakticky všechny současné sušičky nabízejí senzoric-
ké sušení. To znamená, že nenastavujete dobu progra-
mu, ale úroveň sušení, jaké má být dosaženo. Praktic-

ky nikdy není rozumné volit nejvyšší stupeň. Prádlo 
bude zbytečně přesušené. Pro žehlení nebo uložení 
rovnou do skříně stačí nižší stupně.

Po skončení cyklu nezavírejte dvířka, aby moh-
la zbytková vlhkost z  vnitřku sušičky přirozeně uni-
kat. Pokud máte pro pračku a  sušičku samostatnou 
místnost, nezavírejte její dveře. Aby sušička pracova-
la efektivně, potřebuje cirkulaci vzduchu v místnosti.

INZERCE
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Osvěžení prádla krátkým cyklem
Sušička nemusí sloužit pouze 
k sušení prádla. Většina firem 
u svých sušiček nabízí krátký 
cyklus (většinou 20minuto-
vý), kde si pár kusů oblečení 
můžete nechat osvěžit proudem 
vzduchu. Textil se zbaví zápachu 
a pomačkání. Na fotce set 
pračky a sušičky Haier z řady 
I-Pro Series 5. V tomto případě 
využívá sušička dokonce vlhký 
a horký vzduch, takže je osvěže-
ní prádla extra účinné.

Samsung Bespoke AI
Nechte praní a sušení na umělé inteligenci

Představte si pračku, která velmi přesně zváží prádlo v bubnu, zjistí 
typ textilu, a podle toho upraví spotřebu vody. Následně během 
praní zjistí úroveň zašpinění prádla a sama vyhodnotí, kolik pracího 
prostředku je potřeba. Následně ho s vysokou přesností dávkuje 
z integrovaného zásobníku, takže nedochází ke zbytečnému 
plýtvání. Šetříte nejen prací prostředek, ale celý prací cyklus má 
optimální délku, spotřebu vody i spotřebu energie. Právě takové 
jsou nové pračky Samsung Bespoke AI.

Novinky dostupné v různých barvách a provedeních samozřejmě nepo-
strádají ani parní program Hygiene Steam pro hygienickou péči o oblečení 
(likvidují 99,9 % bakterií a alergenů) nebo technologii EcoBubble, která pro-
mění prášek v bublinky pronikající rychleji skrz látky. Připočítejme vysokou 
kapacitu pro až 11 kg prádla či přítomnost invertorového motoru s 20letou 
zárukou, a máme před sebou opravdu mimořádné spotřebiče. Všechny 
modely pracují v nejúspornější energetické třídě A.

Pračky Bespoke AI využívající chytré senzory a umělou inteligenci 
doplňují samozřejmě designově sladěné sušičky s úsporným provozem 
v energetické třídě A+++.

Více informací na www.samsung.cz



Výjimečný výkon. Ergonomie. Intuitivní iMode. 
ProSteam. Synonyma vystihující novinku značky 
Braun, která právě 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 před-
stavuje následující technologické a designové novinky.

Nejvýkonnější 
parní generátor na trhu*

Nejvyšší model řady CareStyle 7 Pro je 
nejvýkonnějším parním generátorem*. 
Díky technologii PowerSteam s  výji-
mečně silným parním výkonem a  ne-
přetržitým výstupem páry až 190 g/min 
zažijete jedinečný výkon a profesionální 
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 spo-

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

ProSteam s prodlouženým 
napařováním

Tento režim se hodí zejména pro verti-
kální žehlení. Jednoduše si nastavte na 
rukojeti režim ProSteam, stiskněte jed-
nou tlačítko páry a pára se začne auto-
maticky vypouštět po dobu 30 sekund. 
Jedno stisknutí je všechno, co potře-
bujete, abyste rychle a  účinně zvládli 
vyžehlit pomačkané prádlo. I  bez žeh-
licího prkna.

Výkon, pod kterým záhyby mizí

Kromě trvalého parního výstupu s  výji-
mečnými až 190 g/min* se tento model 
pyšní také vysokým parním tlakem až 8 
barů, 650 g/min parního rázu a  2700 W. 
Díky kombinaci těchto parametrů zvlád-
ne pára snadno a plně proniknout látkou 
a vyžehlit snadno i ty nejvíce pomačkané 
oděvy. Dokonce i těžko žehlitelné mate-
riály jakými jsou džínovina či len. 

Objevte více na 
www.braunhousehold.com

lečnosti ErgoCert za ergonomii. Nová 
řada CareStyle 7 Pro přináší otevřenou 
měkkou rukojeť žehličky. Ta je navrže-
na tak, aby poskytovala optimální úhel 
uchopení a  přirozenější polohu zápěs-
tí během žehlení. Toto řešení snižuje 
námahu nejen zápěstí, ale také přináší 
optimální držení těla a poskytuje poho-
dlné 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-

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  výjimeč-
nou kluzností. iCare technologie s  bez-
pečnou teplotou pro všechny druhy látek 
se automaticky nastaví při zapnutí gene-
rátoru. Dvoulitrová vyjímatelná nádržka 
umožňuje až 2 hodiny žehlení bez odbí-
hání od žehlicího prkna. Intuitivní odváp-
nění Ultimate FastClean, snadný systém 
na uzamykání žehličky na základně či au-
tomatické uspání po 10 minutách nečin-
nosti 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

Který CareStyle 7 Pro je pro vás 
ten pravý?

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

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 s nejprodávanějšími konkurenčními výrobky (2021). 
** Certifi kováno ústavem ErgoCert (Ergonomics Certifi cation Institute, uznávaný společností Accredia). Testováno ve srovnání s nejprodávanějšími konkurenčními výrobky (leden 2020). 

1000 Kč

až

zpět za nákup

Výjimečný Braun design

Stejně jako zaoblené písmeno „B“ ve 
slově Braun se zakulatil také design par-
ního generátoru Braun. Hrany základny 
se zaoblily. Samotná žehlička přináší 
ergonomicky kulatou a otevřenou ruko-
jeť. Digitální displej se přesunul ze zá-
kladny přímo na žehličku. Nejvyšší mo-
del IS7286BK současně nabízí typicky 
Braun černé provedení s  designovými 
prvky růžového zlata či měděné barvy.

Až 1000 Kč z nákupu nazpět

V  období od 1. 10. nejpozději do 
31. 12. 2022 můžete k nákupu CareStyle 
7 Pro získat až 1000 Kč z  nákupu zpět. 
Akce se vztahuje také na jiné vybrané 
modely parních generátorů Braun. Sou-
časně lze využít také 60denní záruky 
vrácení peněz.  
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Pokud nemáte pračku s  parními funkcemi a  běžné 
prádlo perete při teplotě 40 °C nebo nižší, naprostá 
většina mikroorganismů v  něm přežije. Vlhké a  po-
měrně teplé prostředí pračky je současně jejich ideál-
ní množírnou. S tím, jak se snížily prací teploty, což je 
nepochybně žádoucí kvůli snížení spotřeby, zachová-
ní barev prádla a celkovému prodloužení jeho život-
nosti, je ovšem nutné řešit hygienickou stránku praní. 
Vedle toho, že byste měli jednou za čas provést údrž-
bový program nebo zapnout pračku naprázdno s čis-
ticí tabletou a vodou o teplotě 90 °C, je také otázkou, 
jak zajistíte dezinfekci oblečení, ručníků a  ložního 
prádla. Důležité to je především pro alergiky. Zde se 
hlásí o slovo parní generátory a napařovače.

Parní generátory a systémové žehličky
Možná vás hned po přečtení mezititulku zajímá, jaký 
je rozdíl mezi parním generátorem a žehlicím systé-
mem. Velmi prostý. Generátor je zařízení se základ-
nou, v níž vzniká pára a je vedena připojenou hadicí 
do žehličky, zatímco systémová žehlička integruje ge-
nerátor do aktivního žehlicího prkna, které je vyba-
veno ventilátory pro nasávání nebo vyfukování vzdu-
chu. Podle typu látky zvolíte chod ventilátoru, který 
výrazně usnadňuje proces žehlení – neposednou koši-
li přisaje k povrchu prkna, zatímco například u ložní-

ho prádla vytváří vyfukováním vzduchu polštář, takže 
jen přejíždíte žehličkou po látce a prakticky ji nemu-
síte rovnat. Parní výkon je u obou řešení srovnatelný.

Když pomineme žehlení jako takové, díky obrov-
skému parnímu výkonu, a to až 190 g/min v případě 
kontinuálního výdeje páry a  parního rázu až 750  g, 
se hodí také k hygienickému ošetření látek. Například 
povlečení nebo ručníky můžete žehlit díky tomu ve 
více vrstvách naráz a ušetřit spoustu času. Horká pára 
proniká do vláken a likviduje s téměř 100% účinnos-
tí roztoče a další mikroorganismy. Mnoho věcí lze na-
víc jen vertikálně napařit na ramínku – například saka 
a halenky, které není doporučeno klasicky žehlit.

Napařovače
S napařovači, tedy zařízeními, která neslouží vylože-
ně k žehlení, ale k vyhlazení látek pouhým proudem 
páry, přišla z větších značek jako první firma Philips. 
Už zhruba před deseti lety. Postupně se přidaly další 
značky jako Tefal, SteamOne a další, přičemž většina 

PARNÍ GENERÁTORY A VÝKONNÉ NAPAŘOVAČE 
NESLOUŽÍ POUZE K VYHLAZENÍ LÁTEK
ZAJIŠŤUJÍ I HYGIENICKÉ OŠETŘENÍ TEXTILU A DOKONCE PŘEDMĚTŮ
U klasické napařovací žehličky je primárním úkolem páry usnadnit žehlení a umožnit ho při nižší teplotě 
samotné žehlicí plochy. S příchodem parních generátorů a napařovačů se začala dostávat do popředí jejich 
sekundární funkce v podobě dezinfekčního účinku horké páry.

Nejvýkonnější parní generátor 
na trhu
V současnosti se chlubí 
nejvyšším výkonem nový model 
německé značky Braun nesoucí 
označení CareStyle 7 Pro 
(IS7286BK), který nabízí kon-
stantní výstup páry 190 g/min. 
Parní ráz je 650 g. Philips nebo 
Tefal mají modely s parním rá-
zem až 750 g, ale tato hodnota 
není až tak podstatná, protože 
jde o jednorázový parní šok. 
Mnohem důležitější je parametr 
konstantního výstupu páry. 
Prodává se za 9 990 Kč.

Neunikne vám žádný záhyb
Mezi technologicky zajímavé parní generátory řadíme i model Pro 
Express Vision (GV9820E0) od Tefalu, který nabízí konstantní výstup 
páry 180 g/min a parní ráz 750 g. Zajímavý je ale hlavně přítomným 
LED osvětlením ve špičce žehličky, které se automaticky aktivuje při 
použití žehličky ve vodorovné poloze. Prodává se za 11 999 Kč.
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mainstreamových typu ETA nebo Beko  má zpravidla 
jen pár modelů.

Důležité je říci, že většina ručních napařovačů 
nemá příliš velký výkon a slouží jako pouhý doplněk 
k  žehličce, případně je vhodná jako cestovní řeše-
ní. Výkonnější napařovače mají  základnu a do kufru 
si je určitě nezabalíte. Určitou výjimkou je ruční mo-
del Laurastar IGGI s bojlerem a nebývale velkým vý-
konem, jehož cena je zhruba dvojnásobná oproti běž-
ným ručním na pařovačům. Dostanete za to přístroj 
vypouštějící  páru o 150 °C, která dokáže likvidovat 
99,9 % bakterií, virů, roztočů a  dalších mikroorga-
nismů. Nejen z  textilu, ale i  předmětů. Dokonce lze 
napařovač použít třeba k čištění umyva del v koupelně 
a podobně. Nově je k němu k dokoupení speciální pří-
slušenství pro péči o různé předměty, jako jsou dětské 
hračky nebo dudlíky, a pro dezinfekci lahví.

Další výrobek, který se na trhu vymy ká, je Tefal 
IXEO Power – jedná se o takovou  minižehličku kom-
binovanou s výkonným napařovačem. Dokonce je do-
dávána s polohovatelným  žehlicím miniprknem Výro-
bek je vhodný pro rychlou péči o pár kusů oblečení 
a hodí se  například do domácností se sušičkou prád-
la, kde se příliš nežehlí.

UNLIMITED

®

PRVNÍ ŘEŠENÍ
PÉČE O OBLEČENÍ
OD ZNAČKY TEFAL,

KTERÉ ŽEHLÍ ZA VÁS.

NAPAŘOVACÍ SAMOŽEHLIČKA

www.tefal.cz tefalcz        tefalcz

tefal care for you inzerce 188x131.indd   1tefal care for you inzerce 188x131.indd   1 26.10.2022   11:37:1426.10.2022   11:37:14
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Nejvýkonnější napařovač
Nekompromisní  napařovač IZZI 
 prémiové švýcarské značky 
Laurastar má v podstatě 
základnu, jakou používají parní 
generátory tohoto výrobce. 
Místo žehličky u přístroje ale 
najdete napařovací hlavici. 
Výstup jedinečné suché jemné 
páry s teplotou okolo 150 °C je 
enormní. Přesvědčit se můžete 
i v našem videu.

VIDEO

https://bit.ly/3Ps0Vaj
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Samožehličky
Zcela specifi ckým výrobkem jsou potom takzvané 
parní skříně neboli samožehličky, kde probíhá péče 
o oděvy zcela automaticky. Jediné, co musíte udělat, 
 je vložit daný kus oblečení na ramínku dovnitř. Ceno-
vě nejdostupnější je v této oblasti samožehlička Tefal 

Care For You prodávaná za 16 999 Kč. Výrazně draž-
ší je pak Samsung  AirDresser vhodný k instalaci coby 
součást vestavné skříňové stěny. Jedná se o prémiový 
produkt využívající umělou inteligenci. Koupíte ho za 
49 990 Kč.

INZERCE
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Je to žehlička, nebo napařovač?
Zajímavou kombinací mezi 
napařovačem a velmi kompaktní 
žehličkou je Tefal IXEO Power 
(QT2020E0), který je připraven 
k provozu do 70 vteřin od 
zapnutí a nabízí konstantní parní 
výstup 90 g/min. Díky poloho-
vatelnému žehlicímu prknu se 
jednoduše a rychle postaráte 
o vyhlazení jakéhokoliv oblečení. 
Koupíte ho za 10 999 Kč.

Samožehlička Tefal
Loni na podzim představila francouzská značka Tefal tento zajímavý 
výrobek, který vás zbaví žehlení. Kromě zcela automatického napařo-
vání a vyhlazení látek slouží také k dezinfekci (i předmětů) a k su-
šení. Kompletní prezentaci a zkoušku jeho funkcí můžete zhlédnout 
v našem videu .

Je to žehlička, nebo napařovač?

VIDEO

https://bit.ly/3IBUXAx

Laurastar 
Li�   1980

www.laurastar.cz

Limitovaná edice parního generátoru švýcarské značky 
Laurastar k jejímu 40letému výročí od založení. Výrobky 
Laurastar se na trhu vymykají svým výkonem i technologiemi. 
Všechny včetně modelu Li�   1980 používají takzvanou DMS 
páru neboli suchou jemnou páru, která má teplot u okolo 
150 °C. Její molekuly procházejí textilními vlákny a díky vysoké 
teplotě v nich nekondenzují, takže je oblečení po žehlení 
nebo napařování sušší než při použití běžné žehličky nebo 
generátoru. Současně DMS pára s 99,99% účinností likviduje 
viry, bakterie, roztoče a další mikroorganismy.

V limitované edici „1980“ najdete také žehlicí systém Lurastar 
s označením Smart 1980, který je parametrově shodný 
s vlajkovou lodí portfolia této značky, modelem Smart U.
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MARTIN PITOŇÁK
produktový manažer Laurastar
BaSys CS

VERONIKA KUŘINOVÁ
brand manažerka Braun Česká a Slovenská republika
De’Longhi Praga

Úspora a šetrnost k prádlu jsou klíčové body, na které se Samsung 
při vývoji praček zaměřuje. Chytré spotřebiče samy vyhodnocují 
a nastavují parametry pro optimální výsledek. Letos uváděná řada 
parních praček Samsung BESPOKE nabízí vysokou kapacitu 11 kg 
při standardní hloubce 60 cm, takže vyperete více prádla najednou, 
a tím ušetříte. Unikátní technologie aktivní pěny AI EcoBubble po-
máhá s efektivitou a šetrností, pračka vyhodnotí typ tkanin a upraví 
program pro nejlepší výsledek za co nejnižších nákladů. Navíc 
si sama dávkuje prací gel díky analýze úrovně znečištění prádla. 
Zákazníci velmi oceňují výdrž a snadnou údržbu spotřebiče. Pračky 
Samsung mají 20 let záruku na digitální invertorový motor a samo-
čištění bubnu a zásobníku na prášek bez přídavné chemie.

Alternativou pro péči o speciální oblečení může být chytrá šatní 
skříň Samsung AirDresser, která prožene oblečení proudem horké 
páry, odstraní bakterie, alergeny a osvěží. Je to vhodné například 
pro obleky, kostýmy, kardigany a další.

Produkty značky Laurastar jsou šetrnější a úspornější hlavně díky 
své unikátní technologii přehřáté páry známé pod označením DMS. 
Šetří tedy spotřebu vody díky rozpadu klasické molekuly vody na 
1600 menších částic, které jsou pak distribuovány rychlostí přesa-
hující 100 km/h, čímž neulpívají v textiliích. Není tím jen prodloužena 
životnost látek, ale rovněž dochází k dezinfekci. Po nějaký časový 
interval chrání od virů, bakterií, plísní, roztočů a hub, protože pára 
s teplotou 150 °C vše eliminuje. Kombinace této teploty a zmíněné 
rychlosti páry pak zásadně snižuje i čas potřebný pro žehlení. To má 
pochopitelně vliv na spotřebu energie a v neposlední řadě na úsporu 
času samotného uživatele.

Páru DMS můžete použít jak při klasickém horizontálním žehlení, 
tak při vertikálním napařování. Najdete ji i ve speciálních produktech 
Laurastar, jako jsou výkonné napařovače, kterými lze dezinfikovat růz-
né předměty, jako jsou klíče, sportovní nářadí včetně přileb nebo bot 
atd. Lze s nimi ošetřit dokonce pracovní plochu kuchyně, kliky dveří 
nebo zrcadla v koupelně. To vše prostřednictvím modelů IZZI Plus 
nebo IGGI. Druhý jmenovaný má navíc kompaktní velikost, a proto se 
hodí k cestování a následnému použití nejenom pro zmačkané obleče-
ní, ale právě pro hygienické ošetření třeba hotelového pokoje.

ANKETA Jak pečovat o prádlo šetrněji a úsporněji pomocí vašich spotřebičů?  
A to jak z hlediska energií, tak s přihlédnutím k prodloužení životnosti textilu.

ŠTĚPÁN ZICH
produktový manažer
Samsung

Cesta k úsporám někdy není úplně intuitivní. Určitě se vyplatí 
investovat do výkonnějších produktů, jako je parní generátor Tefal 
Pro Express Vision GV9820, se kterým díky unikátní žehlicí ploše 
Durilium Airglide, vysokému parnímu výstupu a inovativnímu Smart 
LED Vision osvětlení na špičce žehličky snadno najdete všechny 
záhyby, v jakoukoliv denní dobu. Mnohem rychleji je vyžehlíte, takže 
strávíte žehlením mnohem méně času a spotřebujete méně elek-
třiny. Unikátní žehlicí plocha Durilium Airglide navíc skvěle udržuje 
teplotu, takže poté, co žehličku nebo generátor vypnete, můžete vy-
žehlit jemné látky, které potřebují nejnižší teploty. Zároveň většina 
žehliček Tefal, parních generátorů i některé napařovače mají režim 
Eco s až 30% úsporou energie.

Pokud se chcete zaměřit na šetrnou péči o oblečení, zvolte 
produkty s velkým výstupem páry. Pára je šetrná a neničí barvy ani 
potisky. Navíc likviduje viry a bakterie. Pokud tedy použijete silný 
napařovač, jako je Tefal Pure Tex DT9530, nebo napařovací skříň 
Tefal Care For You, prodloužíte svěžest svého oblečení a nemusíte 
tak často prát. U Tefal Care For You můžete použít i dezinfekční 
program pro údržbu polštářů, plyšáků nebo psích pelíšků, a opět se 
vyhnout velké spotřebě energií při praní.

Pro šetrnou péči o oděvy jsou ideální volbou parní generátory, které, 
jak už název napovídá, žehlí pomocí vysokého výdeje páry. To znamená, 
že vodní pára proniká hluboko do látky, uvolní jednotlivá textilní vlákna 
a k žehlení už není potřeba vysokých teplot, které oblečení pravidelným 
žehlením poškozují. Parní generátory Braun nabízí optimální kombinaci 
pro šetrné žehlení. Zmíněný vysoký parní výdej a také technologii iCare 
s bezpečnou teplotou pro všechny druhy látek. Přestože se na první 
pohled může zdát, že je příkon těchto spotřebičů vysoký a energeticky 
neúsporný, není to pravda. Žehlení s parními generátory Braun totiž 
ušetří až 50 % času oproti žehlení se standardními napařovacími 
žehličkami. Parní generátory Braun navíc nabízí režim Eco s úsporou 
energie až 55 %. Celý proces žehlení je rychlejší, a navíc šetrnější 
k oblíbeným kouskům oblečení. Vzhledem k situaci, kdy je téma udrži-
telnosti více než aktuální, je péče o oděvy a textilní materiály jedním 
z kroků, jak udržitelnost podpořit.

VERONIKA RAPOŠOVÁ
Junior Product Manager CE
Groupe SEB
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PRODUKTOVÉ TIPY

Posviťte si na oblečení
Parní generátor Tefal Pro Express Vision GV9820E0

 Supervýkonný parní generátor, který obsahuje ve špičce žehličky LED osvětlení, díky kterému vám neunikne 
žádný záhyb bez ohledu na to, jak dobře (nebo špatně) máte osvětlenou místnost. Generátor je současně 
velmi výkonný, protože pracuje s párou pod tlakem 9 barů, má kontinuální parní výstup vysokých 180 g/min 
a parní ráz rekordních 750 g. Důležité je i ergonomické provedení žehličky, která je navíc velmi lehká, protože 
pára vzniká v základně přístroje. Přímo na rukojeti žehličky můžete páru ovládat. Zmiňme ještě vyjímatelný 
sběrač vodního kamene s maximální účinností, odolnou a optimálně kluznou žehlicí plochu Durilium AirGlide 
Autoclean nebo vyjímatelnou nádržku na vodu o objemu 1,2 l. Generátor se vyrábí ve Francii a Tefal u něj 
garantuje opravitelnost  po dobu 15 let.
Doporučená cena: 11 999 Kč

Žhavá novinka s vysokým výkonem
Parní generátor Braun CareStyle 7 Pro IS7282 BL

Německá značka Braun právě přichází na trh s novým modelem parního generátoru ze své vlajkové řady 
CareStyle 7 Pro. Firma u nových modelů změnila design žehličky, která dokonce získala cenu za ergonomii od 
společnosti Ergocert. Vedle povedené lehké a do ruky padnoucí žehličky je potřeba upozornit na mimořádný 
výkon zařízení – 180 g/min konstantní výstup páry a 600 g parní ráz. Dále pak na možnost použít systém iCare 
s univerzální bezpečnou teplotou pro všechny typy látek, funkci ProSteam pro dlouhotrvající parní výstup bez 
držení tlačítka (vhodné pro vertikální napařování), režim Turbo zajišťující maximální parní výkon či na digitální 
AntiDrip zamezující elektronickým řízením teploty vzniku mokrých skvrn na oblečení. Žehlicí plocha FreeGlide 
3D díky designu s lehce zdvihnutou zadní částí přejíždí před všechny překážky, jako jsou zipy a knofl íky, takže se 
o ně nezaseknete.
Doporučená cena: 9 490 Kč

Elegantní a technologicky vyspělá
Parní pračka Samsung Bespoke AI WW11BB744DGBS7

Korejský Samsung dál posouvá hranice v segmentu péče o prádlo. Aktuální novinky včetně této pračky 
využívají umělou inteligenci a pokročilé senzory pro optimalizaci praní. Pračka v netradičním a velmi vkusném 
černém provedení s bílým LED displejem a plně elektronickým ovládáním má kapacitu na až 11 kg prádla, 
sama dokáže dávkovat prací prostředk y z integrovaného zásobníku (lze použit i manuální režim), nepostrádá 
hygienický parní program ani systém EcoBubble vytvářející aktivní pěnu mísením prášku, vody a vzduchu, 
což výrazně zvyšuje účinnost praní i při nižších teplotách. Pračku pohání digitální invertorový motor, na který 
Samsung poskytuje záruku 20 let.
Doporučená cena: 21 990 Kč

Úzké provedení a úsporný provoz
Sušička prádla Beko XDS74245CSH3BH

Kdo hledá sušičku ve slim provedení, má na trhu konečně na výběr produkty od vícera značek. No-
vinkou v portfoliu fi rmy Beko je tento model s nejvyšší energetickou třídou A+++. Používá úsporný 
invertorový motor, uvnitř bubnu najdete dokonce osvětlení a za dvířky dvojitý fi ltr schopný zachytit 
více textilních vláken. Jelikož má sušička hloubku jen 46 cm, můžete ji bez problému instalovat na slim 
pračku, ať už máte model značky Beko, nebo jiný. Ideální je dokoupit takzvaný mezikus, který zajistí 
stabilitu instalace a obsahuje zpravidla i výsuvnou plochu, na kterou si odložíte koš s prádlem, aby se 
vám pohodlněji vkládalo do bubnu i následně z něj vyjímalo.
Doporučená cena: 13 790 Kč
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Perfektní žehlení a dokonalá hygiena
Žehlicí systém Laurastar Smart U

150stupňová dvakrát ohřívaná pára je klíčem k zahubení prakticky všech virů, bakterií i roztočů v obleče-
ní. Díky vysoké teplotě tato pára ve vláknech prádla nekondenzuje, ale většina jí projde skrz, což úroveň 
hygieny ještě zvyšuje. Laurastar si dokonce nechala otestovat efektivitu svých výrobků proti virům a ne-
závislá laboratoř potvrdila, že je likvidují s 99,9% účinností. Samotné žehlení je s tímto zařízením doslova 
hračkou, protože aktivní prkno s ventilátorem vám látku před žehličkou doslova narovnává a současně 
ji po vyžehlení ihned ochlazuje. Textilní vlákna se fixují a k perfektnímu výsledku tak stačí každou oblast 
přejet žehličkou pouze jednou. Model Smart U můžete také propojit s mobilem a získat přístup k radám 
a postupům, jak pečovat o své oblečení ještě lépe.
Doporučená cena: 49 990 Kč

Bezkonkurenční praní a sušení
Pračkosušička Haier SuperDrum I-Pro Series 9 HWD100BD1499UN/S

Zcela mimořádnou pračkou kombinovanou s funkcí sušičky je tento prémiový model značky Haier. Spotřebič 
má totiž vysokou kapacitou 10 kg pro praní a 6 kg pro sušení při hloubce pouhých 46 cm. Jak je to možné? 
SuperDrum má výšku 99 cm a šířku 70 cm, přičemž disponuje přímým pohonem bez použití řemene. Má tedy 
zcela unikátní provedení. U novinky dále najdete automatické dávkování pracích prostředků z integrovaného 
zásobníku, funkci parního osvěžení prádla či možnost zrychlit prací program. Samozřejmostí je konektivita.
Doporučená cena: 39 990 Kč

INZERCE

Tefal Care For You  
vás zbaví žehlení. Jak?
Značka Tefal nabízí skutečně revoluční řešení, díky kterému už 
nebudete muset žehlit oblečení. Novinka Care For You se postará 
jak o vyhlazení záhybů a pomačkání, tak o likvidaci 99,99 % bakterií 
a virů. Jediné, co musíte udělat, je pověsit svou oblíbenou košili nebo 
šaty na ramínko.

Samožehličku Care For You od Tefalu lze skutečně označit za napařovací 
skříň, ačkoliv jde o volně stojící zařízení. Díky kolečkům a relativně nízké 
hmotnosti ho můžete ve své domácnosti snadno přemisťovat a nainstalovat 
kdekoliv v dosahu zásuvky. Až 4 kusy oblečení pak stačí zavěsit do Tefal 
Care For You, uzavřít a spustit program. O vyhlazení pomačkaného textilu 
a jeho hygienické ošetření se už postará přístroj sám, zatímco se věnujete 
rodině nebo si vychutnáváte třeba ranní kávu. Ke standardní péči postačí 
pouhých 10 minut, pro hygienický výsledek a eliminaci 99,99 % virů a bakterií 
pak 40minutový dezinfekční cyklus. Samozřejmě lze Tefal Care For You 
využít také pro dezinfekci plyšových hraček, zavazadel, polštářů a dalších 
předmětů. Nemusíte se do něj bát vložit ani choulostivější látky, jako 
hedvábí nebo vlnu. Napařovací skříň Tefal Care For You je tišší než běžná 
konverzace, proto ji můžete kdykoliv použít beze strachu, že budete rušit 
sousedy nebo spící členy rodiny.

www.tefal.cz
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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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