
PRODUKTOVÝ LIST

PRAČKA HOOVER
Eshop kód: HW4 37XMB

PARAMETRY PRODUKTU

Výrobce Hoover

POPIS PRODUKTU

H-WASH 500
H-WASH 500 - robustní spolehlivá pračka, která díky Eco-Power invertorovému motoru garantuje vynikající péči o vaše
prádlo s dlouhou životností.
INVERTOROVÝ MOTOR ECO-POWER
Pračka H-WASH 500 je vybavena invertorovým motorem nové generace Eco Power. Motor, u kterého můžeme zaručit
stejně kvalitní výkon v průběhu času jako po jejím zakoupení.
SKENOVÁNÍ ŠTÍTKŮ A VIRTUÁLNÍ ŠATNÍK
Zapomeňte na štítky na prádlo! Exkluzivní funkce Scan to Care, dostupná prostřednictvím aplikace hOn, vám umožní
vytvořit si virtuální šatník. Jednoduše vyfoťte svůj oděv, aplikace shromáždí a uloží všechny vaše pokyny k praní oděvů a
navrhne konkrétní program a ošetření, které se o ně postará.
VŠECHNY VÝHODY PŘIPOJENÍ
Vylepšete svůj prací výkon pomocí nové aplikace hOn a získejte přístup k exkluzivnímu světu:
• Vzdáleně zkontrolujte stav pračky a dostávejte upozornění na konec cyklu, abyste nikdy nezapomněli na prádlo
• Získejte více než 40 dalších cyklů, které se postarají o konkrétní oděv nebo látku.
• Získejte naprogramované aktualizace údržby a připomenutí pro zachování spolehlivosti pračky
• Získejte návrhy ohledně dokonalého nastavení čisticího prostředku pro vaši náplň . Budete moci optimalizovat výsledky
praní a snižovat plýtvání.
• Získejte údaje o spotřebě v reálném čase během pracích cyklů a sledujte své zvyky používání za účelem zvýšení
efektivity.
• Získejte přístup k užitečným průvodcům skvrnami s více než 50 tipy, jak své oblečení nejlépe ošetřit
SYSTÉM POWER CARE
Vytváří dokonalou emulzi vody a čisticího prostředku, která hluboce proniká do vláken a odstraňuje všechny skvrny i při
nižších teplotách pro profesionální výsledky.
KG MODE PLUS
Nové pračky H-WASH 500 jsou díky svému motoru citlivější: přizpůsobují praní aktuálnímu množství náplně, zajišťují
nejlepší výsledky a o 60% vyšší účinnost.
KOMPLETNÍ SADA 9 PEČUJÍCÍCH CYKLŮ
H-WASH 500 je jedinečná pračka, která nabízí kompletní sadu 9 pečujících cyklů, které vám umožní starat se o vaše
oblíbené oblečení bez námahy a zachovávat vlákna déle jako nová.
TECHNOLOGIE ACTIVE BALANCE
Technologie Active Balance umožňuje díky optimalizaci odstředění vždy dosáhnout nejlepších výsledků máchání, zkrátit
celkovou dobu praní a snížit vibrace.
PROGRAM PRO HLOUBKOVOU HYGIENU 60°C
Hygienický program vaší pračky Hoover je specifický dezinfekční prací cyklus, který udržuje teplotu 60 ° C po dobu více
než 20 minut a umožňuje hloubkové čištění prádla a oděvů.
NEJLEPŠÍ EFEKTIVITA TŘÍDY A
V souladu s novým energetickým štítkem tato pračka třídy A snižuje spotřebu nejméně o 51 % ve srovnání s třídou G, což
šetří energii a respektuje životní prostředí.
 


