2022

PRANIE A SUŠENIE

ZÁRUKA

ZÁRUKA

ROKOV

ROKOV

5 12

NA MOTOR

#1 na svete

KTO SME
NAŠIM ZÁKAZNÍKOM NABLÍZKU

Už viac ako 30 rokov venuje spoločnosť Haier energiu
a znalosti svojich odborníkov vývoju špičkových
spotrebičov, ktoré uspokoja najnáročnejších zákazníkov.
Od svojho založenia v roku 1984 sme mali v spoločnosti
Haier vždy jasný cieľ: vyrábať spoľahlivé spotrebiče
vysokej kvality. Za viac ako 30 rokov svojho pôsobenia sme
sa ďalej posunuli a spolu s meniacimi sa požiadavkami
moderného sveta a súčasnými potrebami zákazníkov sme
povýšili svoj cieľ na výrobu prémiových, vysoko kvalitných
moderných spotrebičov s inovatívnymi funkciami.
Chápeme, že len vďaka tomu, že vám, našim zákazníkom,
budeme na blízku a budeme načúvať vašim potrebám,
môžeme pomôcť zjednodušiť vaše životy. Náš záväzok je
neustále aktualizovať a rozširovať naše produktové rady
a byť vám životným partnerom. Aj vďaka tejto filozofii sme
už 12 rokov celosvetovou jednotkou v podiele na trhu
s domácimi spotrebičmi.

#1 na svete
CELOSVETOVÁ JEDNOTKA V PODIELE
NA TRHU S DOMÁCIMI SPOTREBIČMI
12 ROKOV ZA SEBOU.
zdroj Euromonitor International Limited 2020
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SUPERDRUM SERIES 9
Ak hľadáte výsledky prania na profesionálnej úrovni, nehľadajte nič iné ako práčku so sušičkou Haier SuperDrum.
Vyperte viac bielizne za menej času, vďaka pôsobivej 10kg kapacite prania a 6kg kapacite sušenia. Vďaka vysoko
efektívnemu invertorovému motoru s priamym pohonom Direct Motion tiež ušetríte na nákladoch na energiu.
Praktické prednastavené programy vám umožnia rýchlo vybrať a upraviť pracie cykly podľa vlastnej potreby.
Práčka so sušičkou SuperDrum je vybavená dotykovým displejom a poskytuje neuveriteľne veľký plniaci otvor
o priemere 45 cm pre ľahšie plnenie a vyberanie bielizne. A SuperDrum toho ponúka ešte oveľa viac!

PRANIE

SUPERDRUM

POSUŇTE PRANIE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

4

I-REFRESH
Haier SuperDrum obsahuje úplne novú technológiu mikro pary, ktorá čistí vaše
oblečenie vysoko efektívnym a inovatívnym spôsobom, odstraňuje pachy a redukuje
pokrčenie bez priameho kontaktu s vodou!

BUBON VEĽKOSTI XXL

MY TIME

12
ZÁRUKA

ROKOV

NA MOTOR

PRANIE

Inteligentná funkcia „My Time“ spoločnosti Haier vám umožňuje nastaviť čas prania
podľa svojich potrieb, takže ju môžete skrátiť alebo predĺžiť - dokonca aj počas cyklu!

MOTOR DIRECT MOTION
Bubon práčky je poháňaný invertorovým patentovaným motorom Direct Motion, umiestneným
priamo na osi bubna, čo znamená vysoký výkon pri minimálnom hluku, nízkej spotrebe energie
a bezkonkurenčnej trvanlivosti

DOTYKOVÝ DISPLEJ
Ovládajte všetky funkcie práčky so sušičkou pomocou integrovaného dotykového
displeja. Ten vám umožňuje vybrať si zo 14 rôznych predvolených programov
a doplnkových funkcí.

WI-FI PRIPOJENIE
Práčku je možné navyše diaľkovo ovládať pomocou inteligentného telefónu alebo
tabletu s pripojením k Wi-Fi. Týmto spôsobom môžete ľahko:
– Sledovať priebeh cyklu prania / sušenia
– Získať perfektné odporúčania na najvhodnejší cyklus
– Prispôsobiť si a uložiť najpoužívanejší prací cyklus

OŠETRENIE ŠKVŔN
Unikátne ošetrenie škvŕn vám pomôže zbaviť sa až 6 rôznych druhov odolných škvŕn,
ako je tráva, víno, džús, mlieko , krv alebo hlina.

SMART DUAL SPRAY
Haier SuperDrum je vybavený automatickým čistiacim systémom, ktorý sa aktivuje na konci pracieho cyklu,
aby vyčistil tesnenie dvierok a nádobku na prací prostriedok. Tak bude vaša bielizeň ešte voňavejšia
a hygienickejšia.

SMART DOSING
Inteligentná funkcia automatického dávkovania vám pomôže používať presné množstvo pracieho prostriedku a aviváže potrebných pre každé vaše pranie, v závislosti na
hmotnosti pranej bielizne a výberu pracieho programu. Tento inteligentný systém vám
môže pomôcť ušetriť ekvivalent až 33 cyklov ročne na pracích prostriedkoch!

PILOW DRUM
Interiér bubna je osvetlený a jeho povrch má špeciálny dizajn s malými výstupkami
v podobe vankúšikov. Navyše laserom zváraný bubon bez zvaru zaručuje maximálnu
starostlivosť o vaše tkaniny počas prevádzky.

ABT®
Zásuvka na prací prostriedok a tesnenie dvierok sú špeciálne antibakteriálne ošetrené,
čím je zamedzené šírenie baktérií do oblečenia. Toto ošetrenie bolo oficiálne
certifikované VDE s účinnosťou až 99,8%.
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SUPERDRUM

Vďaka veľkému priemeru bubna (601 mm) je mechanická sila pohybu bubna
zdokonalená, čo umožňuje účinnejšie prenikanie pracieho prostriedku. Ak k tomu
pripočítame ešte skutočnosť, že vďaka tejto konštrukcii bolo možné dosiahnuť
neuveriteľne malej hĺbky, iba 46 cm, potom sa jedná o skutočne prelomové riešenie.

TECHNOLÓGIA DIRECT MOTION
MENEJ HLUKU, VIAC SLOBODY

PRANIE

TECHNOLÓGIE

S invertorovým Direct Motion motorom od Haier a jeho tichým režimom prania a odstreďovania bez vibrácií,
vás už nebude rušiť zbytočný hluk. Užívajte si momenty, na ktorých naozaj záleží. Pri odstreďovaní produkuje
invertorový Direct Motion motor iba 69 dB (A).
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MINIMÁLNY HLUK
Konštrukčné odstránenie hnacieho remeňa a remenice znamená menšie vibrácie = MENEJ HLUKU.
Hladina hluku iba 69 dB (A) v režime odstreďovania je dvakrát tichší ako u štandardných motorov*.
* Zníženie hlučnosti o 3 dB (A) zodpovedá dvojnásobku redukcie hluku.
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TECHNOLÓGIE

* Zdroj Euromonitor International Limited; Spotrebiteľské zariadenie 2019, percentuálny podiel jednotky, dáta za rok 2019. Kategória
hlavných spotrebičov je súčet predaja umývačiek riadu, domácich práčok, veľkých kuchynských spotrebičov, mikrovlnných rúr a chladiacich spotrebičov.

PRANIE

Invertorové Direct Motion motory od Haier predstavujú skutočný skok vpred v technológii vývoja
práčok. Vďaka úplne odlišnej konštrukčnej koncepcii s menším množstvom komponentov než u bežných
motorov, je Invertorový Direct Motion motor výrazne spoľahlivejší, efektívnejší a tichší.
Absencia remeňa a remenice medzi motorom a bubnom práčky (direct motion = priamy pohyb/pohon)
znamená dosiahnutie špičkovej efektivity pohonu v pomere 1: 1, čo vedie k významnej úspore
energie. Ďalšími benefitmi invertorových Direct Motion motorov je ich spoľahlivosť, minimalizovaná
hlučnosť a multifunkčná využiteľnosť.
Haier je svetová značka číslo 1 predaji práčok*. Spoľahlivosť IDM motorov Haier znamená, že vydržia
po celú dobu životnosti práčky, a to už je veľmi výhodná investícia!

I-PRO SERIES 7
PROFESIONÁLNE VÝSLEDKY U VÁS DOMA

PRANIE

TECHNOLÓGIE

Vďaka najpokročilejším technológiám spoločnosti Haier posúva i-Pro Series 7 pranie na ďalšiu úroveň.
Tieto práčky prinášajú zakaždým výnimočné výsledky, napriek tomu sa ľahko používajú a ponúkajú neuveriteľnú
účinnosť, spoľahlivosť, úspornosť a starostlivosť o oblečenie.

PARNÁ STAROSTLIVOSŤ S PROGRAMOM REFRESH
Cesty do čistiarne sú teraz minulosťou. Funkcia Refresh v práčkach Haier ponúka profesionálne výsledky vo vašej domácnosti.
Technológia vytvára vo vnútri bubna práčky parnú hmlu a súčasne
v kombinácii s pohybmi bubna práčky dochádza k uvoľňovaniu
pokrčených vlákien vloženej bielizne. Vďaka vysoko presnej regulácii teploty parného kúpeľa, sú odstránené záhyby, pachy a súčasne
je bielizeň osviežená, dezinfikovaná a zmäkčená bez použitia vodného kúpeľa a chemických detergentov.

MÁTE VŠETKO POD KONTROLOU
INVERTOROVÝ DIRECT MOTION MOTOR
– EFEKTÍVNY, SPOĽAHLIVÝ, ODOLNÝ
Srdcom práčok Haier i-Pro Series 7 je Invertorový
Direct Motion motor. Tento vysoko účinný motor
vydrží po celú dobu životnosti práčky. Jeho rotor
je priamo spojený s bubnom práčky, bez prítomnosti remeňa a remenice. Preto je použitých
menej pohyblivých častí, čo znamená zvýšenú
spoľahlivosť. Konštrukcia motora s priamym pohonom výrazne znižuje hluk aj vibrácie, takže si
užijete oveľa tichšie pranie

Rada i-Pro Series 7 vám umožní venovať osobitnú starostlivosť
jemným látkam tým, že môžete upraviť rýchlosť odstreďovania
podľa typu praných látok. Na digitálnom displeji môžete ľahko
zvoliť rýchlosť odstreďovania a dopriať vášmu oblečeniu tú najviac
prémiovú starostlivosť.

ŠTÝLOVO A BEZ NÁMAHY
Elegantný dotykový digitálny displej vám umožní ľahko nájsť a vybrať váš prací program. Vďaka hladkému povrchu sa tiež navyše
veľmi ľahko čistí.
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PLNOU PAROU VPRED PROTI ŠKVRNÁM
Prídavná parná funkcia Steam v práčkach Haier je ideálna pre hĺbkové odstránenie nečistôt, škvŕn a tiež pre
ľahké žehlenie. Technológia rozptyľuje paru a prací prostriedok vnútri bubna. Táto zmes preniká hlboko do vlákien
bielizne, kde uvoľňuje nečistoty, škvrny a pachové zložky. A to nie je všetko - vďaka pare, ktorá sa snaží eliminovať
pokrčenie bielizne, je tiež žehlenie odevov oveľa ľahšie, alebo dokonca nie je vôbec nutné.
Využite tak ušetrený čas a energiu na veci, ktoré máte naozaj radi!

ČISTÁ PRÁČKA = ČISTÁ BIELIZEŇ
V každej práčke sa nachádzajú miesta, ktoré sú „predurčené“ k väčšiemu stupňu usadzovania rôznych nečistôt,
a tým k následnej tvorbe rôznych baktérií a plesní. Jedná sa o zásuvku na pracie detergenty a tiež gumovú manžetu
tesnenia dverí. Preto Haier používa na uvedené miesta exkluzívne antibakteriálne ošetrenie ABT®. Do spomínaných častí práčky je už vo fáze výroby zakomponovaných 3,2% zinku, čo garantuje ich antibakteriálne vlastnosti.

VYŠŠIA ÚROVEŇ INTELIGENTNEJ DETEKCIE PRI PRANÍ
„Digitálna vnútorná váha“ využíva vygenerované dáta z invertorového Direct Motion motora, ktorý dokáže
v krátkom čase vyhodnotiť a dodať informácie o hmotnosti vloženej bielizne na ďalšie spracovanie. Elektronika
práčky ešte pred začiatkom samotného pracieho cyklu, a aj v jeho ďalšom priebehu, veľmi presne vypočítava
zo zvolených veličín časovú a energetickú náročnosť, vrátane korekcie spotreby vody.

BUBON SO ŠTRUKTÚROU VANKÚŠIKOV
Povrch bubna práčky je plocha, s ktorou je bielizeň pri praní neustále v kontakte. Profilácia povrchu bubna
ovplyvňuje mechanické zaťaženie bielizne pri jeho praní, plákaní a odstreďovaní. Povrch bubna veľmi pripomína
radu nadýchaných vankúšikov. Táto „vankúšiková jemnosť“ bola prevedená do konštrukcie pracieho bubna
práčok Haier. Milióny užívateľov po celom svete doprajú svojej bielizni túto veľmi exkluzívnu starostlivosť.
Vankúšiky bielizeň jemne našuchoria, masírujú, regenerujú a zároveň bielizeň pripravujú na prípadné žehlenie.
Bubon je tiež vybavený stovkami miniatúrnych prietokových otvorčekov. Ich precízne technické spracovanie
vylučuje deformáciu vlákien bielizne pri praní, a zvlášť pri jeho odstreďovaní s vysokým počtom otáčok.

VEĽKÝ BUBON PRE KVALITNÚ STAROSTLIVOSŤ
Práčky, či práčky so sušičkou s veľkým bubnom s priemerom 525 mm poskytnú vašej bielizni nebývalý priestorový komfort a vďaka tomu lepšie pracujú s bielizňou. Hlavne pre naozaj účinné plákanie a sušenie je navýšený
objem bubna práčky na nezaplatenie. Dverový manipulačný otvor je 360 mm, a aj veľmi objemné kusy bielizne
sú tu vítané.
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PRÁČKA, KTORÁ SA SAMA VYČISTÍ
Počuli ste už o špeciálnej funkcii Haier práčok nazvanú Dual Spray? Ide o automatický čistiaci systém, ktorý
sa aktivuje po prvýkrát pred začiatkom posledného cyklu plákania a druhýkrát pred začatím posledného cyklu
odstreďovania bielizne. Vodná tryska ostrekom očistí gumovú tesniacu manžetu dverí, vrátane skla dverí, a tým
odstráni prípadné nečistoty, ktoré sa zachytili počas pracieho cyklu. Túto inteligentnú technológiu ocenia hlavne
alergici alebo rodiny s domácim miláčikom. Čistá nebude iba vaša bielizeň, ale aj vaša práčka.

DOKONALÝ PREHĽAD VNÚTRI BUBNA
Osvetlenie bubna je ďalšou skvelou inováciou od Haier. Vďaka vnútornému LED osvetleniu už neprehliadnete
žiadny maličký kúsok vašej garderóby. Možno aktivovať aj v priebehu pracieho cyklu. Svetlo pre váš komfort
a pohodlie, ktoré oceníte.

UPRAVTE SI FLEXIBILNE DOBU PRANIA
Inovatívna funkcia Haier i-time vám umožňuje upraviť dĺžku pracieho cyklu podľa aktuálnej ponuky. Môžete s ním
skrátiť alebo predĺžiť čas prania, tak ako práve potrebujete. S práčkou Haier a i-time spolupracuje čas s vami.
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TECHNOLÓGIE

I-Refresh je inovatívna funkcia práčok so sušičkou Haier, ktorá odstráni pachy, alergény a jemný prach. Zároveň
znižuje pokrčenie, záhyby a ešte zmäkčuje a našuchorí tkaniny vysoko účinným a inovatívnym spôsobom.
Nejde o obyčajné osvieženie oblečenia – Haier vyvinul úplne odlišný systém. Najprv na bielizeň v práčke pôsobí
teplý cirkulujúci vzduch v kombinácii s pohybmi bubna, čím sa textílie zbavujú prachu. Následne je v priestore bubna
vytvorená parná klíma a súčasne je znovu aplikovaný cirkulujúci teplý vzduch. To preto, aby boli z bielizne odstránené
pachy, alergény a samozrejme aj zvyšková vlhkosť z aplikovanej pary, s ktorými z textilu miznú aj baktérie a roztoče. Na
záver cyklu prechádza bielizňou studený vzduch, odnáša zvyšky nečistôt a pomáha bielizni dosiahnuť sviežeho vzhľadu.
I-Refresh funkciu môžete aplikovať u piatich programov, podľa druhu tkaniny a potrieb osvieženia. I-Refresh sa
stará dokonca aj o tie najjemnejšie tkaniny, ako je vlna či hodváb. Haier – vaša profesionálna práčovňa.

PRANIE

OŠETRENIE CIRKULUJÚCOU PAROU BEZ POUŽITIA VODNÉHO KÚPEĽA A CHEMICKÝCH DETERGENTOV

I-PRO SERIES 5
Rada I-Pro Series 5, ktorá sa skladá z práčky, práčky so sušičkou a sušičky, prináša profesionálne výsledky vo vašej
domácnosti. To všetko začína už pri vkladaní bielizne, čo uľahčuje veľká kapacita, ktorá je dokonca k dispozícii
v úzkom (Slim) prevedení. Pokiaľ ide o pranie, kompletná sada špecializovaných programov zabezpečuje
vynikajúce čistenie, sušenie a hygienu vašej bielizne. To všetko s patentovanou technológiou Direct Motion,
ktorá je navrhnutá tak, aby vydržala, po celú dobu životnosti práčky.
Medzi ďalšie exkluzívne funkcie Haier patrí program práčky so sušičkou I-Refresh, ktorý zmäkčí, dezinfikuje
a vyčistí aj vaše najjemnejšie odevy bez prania vo vode a ďalej funkcia dostupná v aplikácii hOn, Washing Lens,
ktorá využíva umelú inteligenciu k navrhovaniu najlepších pracích cyklov skenovaním štítkov vášho oblečenia.

PRANIE

I-PRO SERIES 5

PROFESIONÁLNE VÝSLEDKY U VÁS DOMA

A aby bola zaistená najlepšia hygiena spolu s najlepším čistením, sú tu antibakteriálne ošetrenia a technológia
Haier Smart Dual Spray. Pripravte sa na zážitok z prania na mieru.
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O B JAV T E N O V É Z Á Ž I T K Y Z P R A N I A U Š I T É H O VÁ M N A M I E R U

WASHING LENS
Funkcia WASHING LENS vám v aplikácii hOn
navrhne najlepší prací cyklus len naskenovaním
štítkov vášho oblečenia.

PRANIE

Aplikácia hOn ponúka niekoľko špecializovaných
programov, ktoré je možné upraviť tak, aby lepšie
vyhovovali vašim potrebám.

INTELIGENTNÝ CYKLUS SMART AI
Vďaka umelej inteligencii práčka automaticky
detekuje množstvo a druh bielizne a potom
podľa toho upraví pranie, príp. ponúkne ďalšie
doplnkové funkcie a tipy.

Modely práčok a práčok so sušičkou I-Pro Series 5 je možné tiež pripojiť k domácim hlasovým asistentom Alexa a Google Assistant.

ANTRACITOVÉ PREVEDENIE
Ako práčky, tak aj práčky so sušičkou rady I-Pro Series 5 sú k dispozícii nielen v klasickom bielom
prevedení, ale aj v antracitovom s čiernymi nepriehľadnými dvierkami. Vašej kúpeľni určite pristanú!

I-REFRESH
Tento exkluzívny program od Haier využíva pri práčkach
so sušičkou mikroskopické častice pary na zmäkčenie
bielizne, zníženie pokrčenia, odstránenie pachov
a dezinfekciu vlákien, dokonca aj tých najjemnejších
odevov.

DIRECT MOTION MOTOR
Invertorový motor Direct Motion je priamo spojený
s bubnom. To znamená tichý výkon, vysokú energetickú
účinnosť a neuveriteľne dlhú životnosť.
Na motory Direct Motion je poskytovaná 12-ročná
záruka zadarmo a ich energetická účinnosť je podľa
nových noriem EÚ z roku 2019 o Energetickom štíkovaní,
v triede A.

VEĽKOKAPACITNÝ BUBON
Rada I-Pro Series 5 je dokonalým riešením pre veľké
rodiny a objemnú bielizeň. S kapacitou až 10 kg
v priestorovo úspornej konštrukcii zaisťuje exkluzívny
bubon o šírke 525 mm ľahké nakladanie a lepšiu
manipuláciu s bielizňou. V tejto rade tiež nájdete aj
úzky (Slim) model s ohromujúcou 9kg kapacitou.
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I-PRO SERIES 5

PRISPÔSOBITEĽNÉ CYKLY

HWD120-B14979-S

SUPERDRUM SERIES 9
XXL BUBON
SMART DOSING
WIFI

I-PRO SERIES 7
I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT

HWD100-BD1499U1N

HWD120-B14979S

PRANIE

MODELY

HWD100-BD1499U1NS

D

SLIM

hĺbka len

46 cm

G

12
ZÁRUKA

10 KG

E

A

12 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita sušenia/prania (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda sušenia/prania
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

Rozmery VxŠxH (cm)
Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

6/10
1400
D/A
B
3,08/308
0,510/51
75
50
69
A
99 x 70 x 46
111 x 79,8 x 65,7
97/115

A
G
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ZÁRUKA

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita sušenia/prania (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda sušenia/prania
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

Rozmery VxŠxH (cm)
Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

8/12
1351
E/A
B
4,350/435
0,538/54
100
56
72
B
85 x 59,5 x 60
89 x 65,3 x 71,4
85/90

Výbava
Wifi, SMART DOSING – automatické dávkovanie pracieho
prostriedku a aviváže, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM,
Veľký dotykový digitálny displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie,
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém, I-REFRESH – extra
ošetrenie parou (program), I-TIME – možnosť úpravy času prania,
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-REFRESH – extra ošetrenie parou (prídavná funkcia)
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

13 programov + Wifi programy
–	Inteligentný, Expres 15‘, I-Refresh, Sušenie, Pranie a sušenie,
Odstreďovanie, Diaľkové ovládanie, Bavlna, Syntetika, Rýchly 39‘,
Vlna, Jemná bielizeň, Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Sušenie automatické alebo časované 30, 60, 120, 150, 180, 210 min
Odstraňovanie škvŕn (6 druhov), Prídavné plákanie, Predpieranie
Detská poistka

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné/Hodváb, Sušenie,
Pranie & Sušenie, Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly,
Odstreďovanie, Bavlna 20 °C, ECO pranie/ECO Sušenie
Parné pranie, Prídavné plákanie, Detská poistka,
Odstraňovanie škvŕn (6 druhov) Konštrukcia

Konštrukcia
Objem bubna 66 l, Otvor pre plnenie 45 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 78 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31018794
EAN – 6921081591970
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Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011195
EAN – 6921081586679

HWD80-B14979-S

I-PRO SERIES 7
I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT

I-PRO SERIES 7
I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT

HWD80-B14979S

PRANIE

HWD100-B14979S

D
10 KG

A
G

12
ZÁRUKA

46 cm

8 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita sušenia/prania (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda sušenia/prania
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

Rozmery VxŠxH (cm)
Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

6/10
1351
D/A
B
3,080/308
0,512/51
75
51
72
B
85 x 59,5 x 53
89 x 65,3 x 64,6
81/88

D

SLIM

hĺbka len

A
G

12
ZÁRUKA

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita sušenia/prania (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda sušenia/prania
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

Rozmery VxŠxH (cm)
Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

5/8
1351
D/A
B
2,66/266
0,472/47
68
44
72
B
85 x 59,5 x 46
89 x 65,3 x 59,1
75/81

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-REFRESH – extra ošetrenie parou (prídavná funkcia)
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-REFRESH – extra ošetrenie parou (prídavná funkcia)
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné/Hodváb, Sušenie,
Pranie & Sušenie, Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly,
Odstreďovanie, Bavlna 20 °C, ECO pranie/ECO Sušenie
Parné pranie, Prídavné plákanie, Detská poistka,
Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné/Hodváb, Sušenie,
Pranie & Sušenie, Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly,
Odstreďovanie, Bavlna 20 °C, ECO pranie/ECO Sušenie
Parné pranie, Prídavné plákanie, Detská poistka,
Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 54 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011197
EAN – 6921081586662

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011196
EAN – 6921081586655
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MODELY

HWD100-B14979-S

HWD80B14959S8U1S

I-PRO SERIES 5
XL BUBON
WIFI
I-REFRESH

I-PRO SERIES 5
XL BUBON
WIFI
I-REFRESH

HWD90-B14959U1

HWD80-B14959S8U1

PRANIE

MODELY

HWD90-B14959U1-S

D
9 KG

A
G

12
ZÁRUKA

46 cm

A
G

12
ZÁRUKA

8 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

D

SLIM

hĺbka len

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita sušenia/prania (kg)
6/9
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
1330
Energetická trieda sušenia/prania
D/A
Trieda účinnosti odstreďovania
B
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh) 3,076/308
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
0,494/49
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
85
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
48
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW) 72
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď. A

Kapacita sušenia/prania (kg)
5/8
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
1330
Energetická trieda sušenia/prania
D/A
Trieda účinnosti odstreďovania
B
Spotr. en. pranie + sušenie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh) 2,66/266
Spotr. en. iba pranie na 1 cyklus/100 cyklov (kWh)
0,472/47
Spotr. vody pranie + sušenie na 1 cyklus (l)
75
Spotr. vody iba pranie 1 cyklus (l)
44
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW) 72
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď. A

Rozmery VxŠxH (cm)

Rozmery VxŠxH (cm)

Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

85 x 59,5 x 53
89 x 65,3 x 64,6
81/88

Rozmery výrobku VxŠxH
Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

85 x 59,5 x 46
89 x 65,3 x 59,1
75/81

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový
digitálny displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY– automatický samočistiaci systém
I-REFRESH – extra ošetrenie parou (prídavná funkcia)
I-TIME – možnosť úpravy času prania
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový
digitálny displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-REFRESH – extra ošetrenie parou (prídavná funkcia)
I-TIME – možnosť úpravy času prania
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

11 programov + Wifi programy
–	Bavlna, Vlna, Jemná bielizeň, Expres 15‘, Sušenie, Bavlna 20 °C,
Diaľkové ovládanie, Deky/Prikrývky, Syntetika, Smart,
Odstreďovanie, Eco 40 °C – 60 °C
Sušenie automatické (3 úrovne) alebo časované (3 úrovne),
Prídavné plákanie, Predpierka, Detská poistka

11 programov + Wifi programy
–	Bavlna, Vlna, Jemná bielizeň, Expres 15‘, Sušenie, Bavlna 20 °C,
Diaľkové ovládanie, Deky/Prikrývky, Syntetika, Smart,
Odstreďovanie, Eco 40 °C – 60 °C
Sušenie automatické (3 úrovne) alebo časované (3 úrovne),
Prídavné plákanie, Predpierka, Detská poistka

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka
Kód – 31018999
EAN – 6921081593622
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Antracitová + čierne dvierka
Kód – 31019001
EAN – 6921081593530
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HW100-B14979-S

I-PRO SERIES 7
I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT

I-PRO SERIES 7
I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT

HW120-B14979

HW100-B14979

PRANIE

MODELY

HW120-B14979-S

A
12 KG

A

A
G

12
ZÁRUKA

10 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

A
G

12
ZÁRUKA

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

12
1350
A
B
0,538
54
56
69
B

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

10
1350
A
B
0,512
51
51
69
B

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 60
89 x 65,3 x 71,4
80/86

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 53
89 x 65,3 x 64,6
77/82

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-TIME – možnosť úpravy času prania, MEMO – pamäť
STEAM – ošetrenie parou, PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-TIME – možnosť úpravy času prania, MEMO – pamäť
STEAM – ošetrenie parou, PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly, Odstreďovanie,
Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka, Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly, Odstreďovanie,
Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka, Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

Konštrukcia
Objem bubna 78 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011192
EAN – 6921081586624
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Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011193
EAN – 6921081586648

HW80-B14979S8-S

I-PRO SERIES 7
I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT

I-PRO SERIES 7
I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT

HW80-B14979S8

PRANIE

HW90-B14979

A
9 KG

A
G

12
ZÁRUKA

46 cm

8 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

A

SLIM

hĺbka len

A
G

12
ZÁRUKA

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

9
1350
A
B
0,493
49
48
69
B

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

8
1350
A
B
0,472
47
44
69
B

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 53
89 x 65,3 x 64,6
77/82

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 46
89 x 65,3 x 59,1
72/77

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-TIME – možnosť úpravy času prania, MEMO - pamäť
STEAM – ošetrenie parou, PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-TIME – možnosť úpravy času prania, MEMO – pamäť
STEAM – ošetrenie parou, PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly, Odstreďovanie,
Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka, Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly, Odstreďovanie,
Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka, Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 54 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011424
EAN – 6921081587522

Antracitová + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31019004
EAN – 6921081593578
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MODELY

HW90-B14979-S

HW90-B14959U1-S

I-PRO SERIES 7
I-TIME
STEAM, REFRESH
ABT

I-PRO SERIES 5
XL BUBON
WIFI
STEAM

HW80-B14979

HW90-B14959U1

PRANIE

MODELY

HW80-B14979-S

A

SLIM

hĺbka len

46 cm

8 KG

A

A
G

12
ZÁRUKA

Technické špecifikácie

G

12
ZÁRUKA

9 KG

ROKOV NA MOTOR

A

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

8
1350
A
B
0,472
47
44
69
B

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

9
1330
A
B
0,491
49
48
70
A

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 46
89 x 65,3 x 59,1
72/77

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 49
89 x 65,3 x 64,6
65/68

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový digitálny
displej
ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
I-TIME – možnosť úpravy času prania, MEMO – pamäť
STEAM – ošetrenie parou, PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový
digitálny displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
STEAM – ošetrenie parou, I-TIME – možnosť úpravy času prania
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi
REFRESH – osvieženie oblečenia bez prania vodou

14 programov
–	Bavlna, Syntetika, Prikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,
Detská starostlivosť, Mix, Expres 15‘, Rýchly, Odstreďovanie,
Bavlna 20 °C, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka, Odstraňovanie škvŕn (6 druhov)

11 programov + Wifi programy
–	Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvieženie),
Bavlna 20 °C, Diaľkové ovládanie, Bavlna, Antialergénna
starostlivosť, Vlna, Odstreďovanie, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka

Konštrukcia
Objem bubna 54 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31011194
EAN – 6921081586631
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Biela + čierne dvierka
Kód – 31018791
EAN – 6921081592045

HW80-B14959U1-S

HW80-B14959U1-S

I-PRO SERIES 5
XL BUBON
WIFI
STEAM

I-PRO SERIES 5
XL BUBON
WIFI
STEAM

A
8 KG

A

A
G

12
ZÁRUKA

Technické špecifikácie

G

12
ZÁRUKA

8 KG

ROKOV NA MOTOR

A

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

8
1330
A
B
0,472
47
44
70
A

Kapacita bavlna (kg)
Maximálne otáčky odstreďovania (ot./min)
Energetická trieda
Trieda účinnosti odstreďovania
Spotr. en. na 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)
Spotr. en. 100 cyklov Eco 40–60 (kWh)
Spotr. vody 1 cyklus Eco 40–60 (l)
Úroveň emisií hluku vo fáze odstreď. (dB(A) re 1 pW)
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreď.

8
1330
A
B
0,472
47
44
70
A

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 49
89 x 65,3 x 64,6
65/68

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 49
89 x 65,3 x 64,6
65/68

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový
digitálny displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
STEAM – ošetrenie parou, I-TIME – možnosť úpravy času prania
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi
REFRESH – osvieženie oblečenia bez prania vodou

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM Veľký dotykový
digitálny displej, ABT – antibakteriálne ošetrenie
DUAL SPRAY – automatický samočistiaci systém
STEAM – ošetrenie parou, I-TIME – možnosť úpravy času prania
PILOW DRUM – bubon s vankúšikmi
REFRESH – osvieženie oblečenia bez prania vodou

11 programov + Wifi programy
–	Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvieženie),
Bavlna 20 °C, Diaľkové ovládanie, Bavlna, Antialergénna
starostlivosť, Vlna, Odstreďovanie, Eco 40 °C – 60 °C
Prídavné plákanie, Detská poistka

11 programov + Wifi programy
–	Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvieženie),
Bavlna 20 °C, Diaľkové ovládanie, Bavlna, Antialergénna
starostlivosť, Vlna, Odstreďovanie, Eco 40 °C – 60 C
Prídavné plákanie, Detská poistka

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Konštrukcia
Objem bubna 63 l, Otvor pre plnenie 36 cm,
Dvojvrstvové termoizolačné dvierka, Nerez bubon, Vaňa Silitech

Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014. Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela + čierne dvierka
Kód – 31018789
EAN – 6921081592052

Antracitová + čierne dvierka
Kód – 31019003
EAN – 6921081593554

19

MODELY

HW80-B14959S8U1

PRANIE

HW80-B14959U1

HASTKU108

PRANIE

MODELY

Spojovací medzikus pre práčku a sušičku

Rozmery VxŠxH (cm)

Rozmery výrobku VxŠxH (cm)
Rozmery balenia VxŠxH (cm)
Váha netto/brutto (kg)

5 x 60 x 54,1
9,2 x 61,9 x 56,7
2,76/3,72

Výbava
Výsuvná doska pre odkladanie bielizne
Úžitková plocha výsuvnej dosky 36 x 50 cm
Nosnosť vysunutej dosky až 12 kg
Bezpečnostná zarážka proti prevráteniu
Vhodné pre práčky s minimálnou hĺbkou 49 cm
Nie je určené pre Slim práčky
Parametre zodpovedajú Nariadeniu v prenesenej právomoci: (EÚ) 2019/2014.
Viac informácií o výrobku nájdete pod QR kódom jednotlivých modelov vyššie.

Biela
Kód – 35602564
EAN – 8059019047812
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SUŠIČKY

I-PRO SERIES 7 A I-PRO SERIES 5

SUŠENIE

TECHNOLÓGIE

Sušičky Haier sa postarajú o vaše oblečenie a zároveň znížia námahu pri starostlivosti o bielizeň. Veľké objemy
náplne vysušia rýchlejšie a dokonca zmiernia pokrčenie bielizne, odstránia z nej pachy a zmäkčia ju.

OBJAVTE NOVÉ ZÁŽITKY ZO SUŠENIA
UŠITÉHO VÁM NA MIERU
INTELIGENTNÉ SUŠENIE

KAPACITA 10 KG
Sušičky Haier ponúkajú pôsobivú kapacitu 112 l,
čo umožňuje, že môžete bez obáv vložiť a sušiť
veľmi objemné kusy oblečenia, lôžkovín a závesov.

ENERGY CLASS
ENERGY CLASS
ENERGY CLASS

A+++

DRYING LENS
Odfoťte štítky svojho oblečenia a aplikácia hOn vám
navrhne ideálny program sušenia.

A++
A+

A+++ MAXIMÁLNA ÚSPORA ENERGIE
A SPOĽAHLIVOSŤ
Sušičky Haier majú hodnotenie energetickej účinnosti A+++. Naše odhodlanie vytvárať moderné
spotrebiče, špičku vo svojej kategórii, kombinujúcu luxus a dizajn znamená, že naše spotrebiče
sú najlepšie vo svojej triede.
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Vďaka funkcii Stop & Go vás umelá inteligencia upozorní, že ľahšie odevy sú už suché a silnejšie oblečenie ešte
musí pokračovať v sušení.
Funkcia Syncro Wash Dry prepája sušičku a práčku v aplikácii hOn a vďaka nej je možné nastaviť program sušenia
na základe druhu pracieho cyklu.

CYKLUS SMART AI
Táto funkcia vďaka umelej inteligencii vzdialene rozoznává množstvo záťaže a druhy tkanín, aby zodpovedajúcim
spôsobom navrhla najvhodnejší cyklus sušenia.
* Pri modeloch rady I-Pro Series 5

Modely sušičiek I-Pro Series 5 je možné tiež pripojiť k domácim
hlasovým asistentom Alexa a Google Assistant.

12
ZÁRUKA

ROKOV

NA MOTOR

MODERNÉ TECHNOLÓGIE, BEZKONKURENČNÝ VÝKON
Odborne skonštruované invertorové motory v bubnových sušičkách Haier boli vyrobené tak, aby ich výdrž bola čo
najdlhšia. Absencia uhlíkových kief výrazne znižuje trenie, čo znamená menšie vibrácie a väčšiu úsporu energie.
Navyše teraz s 12 ročnou zárukou na motor zadarmo.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA POČAS CYKLU
Inteligentná funkcia i-time od spoločnosti Haier vám umožňuje doladiť dĺžku sušenia podľa Vašich časových
možností. Môžete si vybrať, či skrátite alebo predĺžite dobu potrebnú na dokončenie sušenia bielizne.

SYSTÉMOM I-REFRESH PROTI ŠKVRNÁM A ŽEHLENIU
Kondenzačná sušička Haier je vybavená systémom I-Refresh. Nejedná sa o ďalšiu parnú funkciu pre osvieženie
oblečenia, ale o úplne odlišný systém. Na bielizeň pôsobí teplý vzduch, ktorý je skombinovaný s pohybmi bubna,
čím sa bielizeň zbavuje prachu. Vnútri sušičky sú vytvárané veľmi jemné kvapôčky vody, ktoré sú vypúšťané do
priestoru bubna a zachytávajú sa na vláknach oblečenia. Tu znova prichádza na rad teplý vzduch, ktorý odstráni
pachy, alergény a vzniknutú vodu, s ktorými sa eliminujú baktérie a roztoče. Na konci cyklu je bielizeň vystavená
studenému prúdu vzduchu a napomáha dosiahnuť väčšiu sviežosť a zmäkčenie bielizne prírodnou cestou s elimináciou baktérií a roztočov.

ĽAHKÝ PRÍSTUP PRE EFEKTÍVNEJŠIU ÚDRŽBU
Nový, 3 in1 filtračný systém umožňuje užívateľovi ľahko zbierať vlákna a uvoľnenú bavlnu na jednom mieste.
Umiestnenie filtra je cenené pre veľmi jednoduchý prístup a obsluhu.

BUBON SO ŠTRUKTÚROU VANKÚŠIKOV
Pilow Drum „vankúšikový“ povrch bubna zabezpečí, že aj tie najjemnejšie kúsky bielizne zostanú po usušení v perfektnom stave. Vďaka „vankúšikom“ sa bielizeň pri otáčaní bubna jemne prevzdušňuje, látka sa nikde nezachytáva
a jemne sa „žehlí“. Dôkazom je zachovanie pôvodného vzhľadu, úžitkovej hodnoty a životnosti oblečenia.

HRA NA SCHOVÁVAČKU JE UŽ MINULOSŤOU
Osvetlenie v sušičke? Áno! Ide o ďalšiu inováciu, ktorú prináša Haier. Stratené ponožky už nikdy nemusíte hľadať.
Vďaka vnútornému LED osvetleniu 112 l bubna sušičky už žiadne miniatúrne kúsky garderóby neprehliadnete.

ÚLOŽNÉ MIESTO NIELEN PRE SUŠENIE TOPÁNOK
Špeciálne odkladacie pláto umožní dokonale vysušiť napríklad plátené topánky, či extrémne chúlostivý kúsok
vášho oblečenia, bez nutnosti jeho mechanického pohybu. Prémiový dizajn a kompaktný tvar zabezpečujú, že
úložné pláto je maximálne vzdušné, ľahké a jeho povrch je vhodný aj pre najjemnejšiu bielizeň. Maximálne zaťaženie boxu je 1,5 kg vlhkej bielizne, či vypratej obuvi. Jednoducho zatvorte dvierka a spustite program.

PRIPOJENIE NA ODPAD
Neustále stráženie hladiny skondenzovanej vody a jej vylievanie môže byť nepohodlné a občas
na to môžete aj zabudnúť. Sušičky Haier sú preto vybavené montážnou sadou umožňujúcou
pripojenie na odpad, takže vylievanie nádobky sa stane minulosťou.

VPRAVO ALEBO VĽAVO
Nevyhovuje vám zavesenie pántov vpravo? Nevadí, sušičky Haier o kapacite 9 kg umožňujú
vybrať si smer otáčania dvierok a zameniť ho z pravého na ľavý. Je to tak jednoduché, že to
zvládnete aj sami bez servisného technika.
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SUŠENIE

Extra suché – pre bielizeň, ktorú je možné rovno obliecť (alebo zložiť do skrine)
Na uloženie – pre bielizeň, ktorú je možné zavesiť do skrine na vešiak
Na žehlenie – pre bielizeň s miernou vlhkosťou, ktorá je pripravené na žehlenie

TECHNOLÓGIE

HAIER PONÚKA TRI ÚROVNE AUTOMATICKÉHO SENZOROVÉHO SUŠENIA

HD90-A3979-S

I-PRO SERIES 7
A++
I-TIME
I-REFRESH

I-PRO SERIES 7
A+++
INVERTOROVÝ MOTOR
I-REFRESH

SUŠENIE

MODELY

HD100-A2979-S

10 KG

9 KG

12
ZÁRUKA

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Kapacita (kg)
Energetická trieda
Efektivita sušenia
Spotreba energie (kWh/rok)
Spotreba energie za cyklus (kWh/cyklus)
Hladina hluku dB(A)

10
A++
B
280
2,29
67

Kapacita (kg)
Energetická trieda
Efektivita sušenia
Spotreba energie (kWh/rok)
Spotreba energie za cyklus (kWh/cyklus)
Hladina hluku dB(A)

9
A+++
B
193
1,58
67

Rozmery VxŠxH (cm)

84,5 x 59,5 x 60
89 x 66,8 x 74,8
51/57

Rozmery VxŠxH (cm)

84,5 x 59,5 x 60
89 x 66,8 x 74,8
51/57

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
AC motor, Tepelné čerpadlo, Veľký dotykový LED displej,
I-REFRESH – extra parná starostlivosť, I-TIME – možnosť úpravy času
sušenia

Výbava
Invertorový motor, Tepelné čerpadlo, Veľký dotykový LED displej,
I-REFRESH – extra parná starostlivosť, I-TIME – možnosť úpravy času
sušenia

Senzorové sušenie (senzor vlhkosti)
Extra suché, Na uloženie, Na žehlenie

Senzorové sušenie (senzor vlhkosti)
Extra suché, Na uloženie, Na žehlenie

4 režimy sušenia
L3 –Vyššia teplota 63–66 °C, L2 – Stredná teplota 60–63 °C,
L1 – Nižšia teplota 57–60 °C, Cool Air

4 režimy sušenia
L3 – Vyššia teplota 63–66 °C, L2 – Stredná teplota 60–63 °C,
L1 – Nižšia teplota 57–60 °C, Cool Air

14 programov
–	Mix, Syntetika, Osušky, Prikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné,
Objemná Bavlna, Košele , Športové, Detská starostlivosť,
Rýchloschnúci, Bavlna
Odložený štart (1–12 hod), Zvuková signalizácia

14 programov
–	Mix, Syntetika, Osušky, Prikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné,
Objemná Bavlna, Košele , Športové, Detská starostlivosť,
Rýchloschnúci, Bavlna
Odložený štart (1–12 hod), Zvuková signalizácia

Konštrukcia
LED osvetlenie bubna, Nerez bubon (112 litrov)
Priemer bubna 52,5 cm, Trojitý textilný filter
Príslušenstvo pre pripojenie na odpad, Držiak na topánky,
Otváranie dverí len pravé, Nastaviteľné nožičky, Chladivo R134a

Konštrukcia
LED osvetlenie bubna, Nerez bubon (112 litrov)
Priemer bubna 52,5 cm, Trojitý textilný filter
Príslušenstvo pre pripojenie na odpad, Otváranie dverí pravé
s možnosťou zámeny, Nastaviteľné nožičky, Chladivo R134a

Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31102150
EAN – 6901570096193
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Biela + čierne dvierka s chrómom
Kód – 31102154
EAN – 6901570096254

I-PRO SERIES 5
A+++
I-TIME
I-REFRESH

I-PRO SERIES 5
A+++
I-TIME
I-REFRESH

12
ZÁRUKA

9 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

12
ZÁRUKA

8 KG

ROKOV NA MOTOR

Technické špecifikácie

Kapacita (kg)
Energetická trieda
Efektivita sušenia
Spotreba energie (kWh/rok)
Spotreba energie za cyklus (kWh/cyklus)
Hladina hluku dB(A)

9
A+++
B
193
1,58
66

Kapacita (kg)
Energetická trieda
Efektivita sušenia
Spotreba energie (kWh/rok)
Spotreba energie za cyklus (kWh/cyklus)
Hladina hluku dB(A)

8
A+++
B
175
1,43
66

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 60
89 x 66,8 x 74,8
51/57

Rozmery VxŠxH (cm)

85 x 59,5 x 60
89 x 66,8 x 74,8
51/57

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Rozmery balenia VxŠxH
Váha netto/brutto (kg)

Výbava
Wifi, Invertorový motor, Tepelné čerpadlo,
Veľký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parná starostlivosť,
I-TIME – možnosť úpravy času sušenia

Výbava
Wifi, Invertorový motor, Tepelné čerpadlo,
Veľký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parná starostlivosť,
I-TIME – možnosť úpravy času sušenia

Senzorové sušenie (senzor vlhkosti)
Extra suché, Do skrine, Na žehlenie

Senzorové sušenie (senzor vlhkosti)
Extra suché, Do skrine, Na žehlenie

4 režimy sušenia
H3 – Vyššia teplota, H2 – Stredná teplota,
H1 – Nižšia teplota, Cool Air

4 režimy sušenia
H3 – Vyššia teplota, H2 – Stredná teplota,
H1 – Nižšia teplota, Cool Air

11 programov + Wifi programy
–	Bavlna, Mix, Syntetika, Rýchle sušenie, Časované sušenie, Jemné,
Diaľkové ovládanie, Vlna, Uteráky, Prikrývky, Šport, i-Refresh
Detský zámok, Nekrčivý (anti-crease), Hygienická funkcia,
Odložený štart (1–12 hod), Zvuková signalizácia

11 programov + Wifi programy
–	Bavlna, Mix, Syntetika, Rýchle sušenie, Časované sušenie, Jemné,
Diaľkové ovládanie, Vlna, Uteráky, Prikrývky, Šport, i-Refresh
Detský zámok, Nekrčivý (anti-crease), Hygienická funkcia,
Odložený štart (1–12 hod), Zvuková signalizácia

Konštrukcia
Nerez bubon (112 litrov) Priemer bubna 52,5 cm,
Trojitý textilný filter, Príslušenstvo pre pripojenie na odpad,
Otváranie dverí len pravé, Nastaviteľné nožičky,
Chladivo R134a

Konštrukcia
Nerez bubon (112 litrov), Priemer bubna 52,5 cm,
Trojitý textilný filter, Príslušenstvo pre pripojenie na odpad,
Otváranie dverí len pravé, Nastaviteľné nožičky,
Chladivo R134a

Biela + čierne dvierka
Kód – 31102532
EAN – 6921081592113

Biela + čierne dvierka
Kód – 31102533
EAN – 6921081592106
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MODELY

HD80-A3959-S

SUŠENIE

HD90-A3959-S

PREHĽAD POUŽITÝCH IKON
PRANIE/SUŠENIE

ABT® Antibakteriálne ošetrenie
Ochrana proti baktériám vďaka 3,2% zinku pridaného
do materiálu gumového tesnenia dvierok a nádobky
na prací prostriedok.

Steam
Parná funkcia pre odstránenie odolných škvŕn, hĺbkovú
hygienu a zníženie pokrčenia. Dostupná u práčok.
I-Refresh
Funkcia dostupná u práčok so sušičkou. Mikroskopické
čiastočky pary prenikajú do vlákien, zbavujú ich prachu,
pokrčenia, pachu, dezinfikujú a navracajú bielizni
sviežosť. Vhodné aj pre vlnu, hodváb a umelé kožušiny.

Digitálna vnútorná váha
Automatická detekcia množstva bielizne a tomu
prispôsobená spotreba energie, vody a dĺžky cyklu.
XXL Bubon
Objemný bubon s priemerom 601 mm a vstupným
otvorom s priemerom 460 mm.
I-Time
Funkcia umožňujúca skrátiť alebo predĺžiť čas prania
alebo sušenia.

Cyklus Smart AI
Umelá inteligencia odporučí najvhodnejšie parametre
prania.

36

Invertorový Direct Motion Motor
Tichý chod, vysoký výkon vďaka motoru umiestnenému na osi bubna, bez použitia remeňa a remenice.

Smart Dosing
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku
a aviváže.

Dotykový displej
Modro podsvietený digitálny displej u rady
I-PRO SERIES 7 a I-PRO SERIES 5, bielo podsvietený
digitálny displej pri modeli SuperDrum Series 9.

Tichý chod
Nerušivá prevádzka vďaka motoru s tichým chodom.

Odstraňovanie škvŕn
Cielená starostlivosť o 6 druhov škvŕn od trávy, vína,
džúsu, mlieka, krvi alebo hliny.

Dual Spray System
Dvojité ostrekovanie vodou skla dvierok a gumového
tesnenia na záver pracieho cyklu pre odstránenie
zachytených vlákien.

Washing Lens / Drying Lens
Funkcia dostupná v Aplikácii hOn pre vytvorenie
virtuálneho šatníka. Stačí odfotiť štítok na oblečení
a práčka/sušička navrhne ideálny cyklus a všetko
uloží do pamäte.

Osvetlenie bubna
Vnútorné osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť.
Pilow Drum
Vankúšikové výstupky na povrchu bubna pre šetrné
zaobchádzanie s vláknami.

3 úrovne vysušenia
Extra suché/Na uloženie na vešiak/Na žehlenie

3in1 Filter
Trojitý rozkladací filter vo dverách sušičky pre zachytenie uvoľnených vlákien. Jednoduchý prístup a čistenie.

Držiak na sušenie topánok
Vhodný na sušenie obuvy alebo chúlostivej bielizne,
ktorá vyžaduje sušenie na plocho.

Aplikácia hOn
Vďaka konektivite Wi-Fi možnosť využiť rozšírené
funkcie a ovládanie spotrebiča cez aplikáciu na diaľku.
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Smart Drying
Možnosť sušiť dohromady rôzne materiály vďaka
funkcii Stop & Go.

Kapacita prania alebo sušenia
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Priemer plniaceho otvoru
Pohodlné plnenie a vyberanie bielizne z bubna vďaka
priemeru otvoru 36 cm.

12 rokov záruka na motor
Záruka 12 rokov na motor po registrácii
na www.registracia-zaruka.sk do 14 dní od nákupu.

Hlasoví asistenti
Možnosť prepojenia v inteligentnej domácnosti
a ovládanie hlasom pomocou Alexa alebo Google
Assistant. Hlasové funkcie sú dostupné len
v týchto jazykoch: ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS.

ZÁRUKA

ZÁRUKA

ROKOV

NA MOTOR

5 12
ROKOV

Na modely označené v katalógu ikonou „Záruka 12 rokov na motor“ a / alebo „5 rokov záruka“
platí záruka 12 rokov na motor a / alebo 5 rokov záruka na celý spotrebič po tom,
čo zákazník registruje daný výrobok na stránkach www.registracia-zaruka.sk a bude súhlasiť
s podmienkami akcie, ktoré tam nájde tiež. Registrácia musí byť vykonaná do 14 dní
od dátumu zakúpenia spotrebiča.
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PRANIE A SUŠENIE
Haier Europe
Candy – Hoover
Rybničná 40/F
831 06 Bratislava
tel.: +421 905 934 564
e-mail: sksales@candy-hoover.cz
www.haier.sk

SERVIS
OBJEDNANIE OPRÁV ON-LINE:

https://www.haier-europe.com/sk_SK/web/sk/podpora
alebo telefonicky tel. 0800 601 888
PREVÁDZKOVÁ DOBA: pondelok až piatok; od 8:00 do 18:00 hod.
objednanie záručnej alebo pozáručnej opravy
Informácie o produktoch a návodoch na použitie

Haier zastáva politiku neustáleho technologického rozvoja so značnými investíciami do výskumu a vývoja.
Z tohto dôvodu sa vlastnosti a konštrukcia produktov môžu líšiť v porovnaní s údajmi zverejnenými v tomto katalógu.
Obrázky sú len informatívne a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

