Objevte péči o prádlo
budoucnosti.
Komfort, výkon a energetická účinnost: pračky 		
a sušičky Siemens nabízejí špičkové technologie, které
zjednoduší váš život.
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Seznamte se s budoucností.
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Vyzkoušejte si péči o prádlo budoucnosti.
Komfort, výkon a energetická úspornost: pračky, sušičky a kombinované
pračky se sušičkou značky Siemens vždy nabízejí ty nejmodernější
technologie. Inovativní funkce praní a sušení prádla poskytují nejen optimální
výsledky, ale také zjednoduší také váš život.

Přenechte péči o prádlo profesionálům.

Technologie, na které se můžete
spolehnout.

Se svými unikátními technickými prvky
jsou inovativní pračky, sušičky a kombinované pračky se sušičkou značky Siemens
absolutními profesionály, pokud jde
o optimální a účinnou péči o prádlo. Díky
široké nabídce různých funkcí a programů
můžete odpočívat a zároveň mít vše pod
kontrolou. Zmiňme alespoň několik
výhod, které vám spotřebiče pro péči
o prádlo značky Siemens nabízejí: odolné
skvrny mizí bez velkého úsilí, čisticí
prostředky se dávkují automaticky 		
a přesně tam, kde je třeba, a dokonce
i vlněné oblečení si zachovává hebkost
a tvar.

Inovace jsou pro Siemens klíčové. Technici už více než 150 let neustále vyvíjí
moderní technologie, díky nimž budoucnost přichází až k vám domů. Spotřebiče
pro péči o prádlo značky Siemens jsou
impozantní nejen díky své výkonnosti, ale
překvapují také provozní praktičností
a mnoha inovativními funkcemi. Mnohé
pračky, sušičky a kombinované pračky se
sušičkou Siemens se řadí mezi enegeticky
nejúčinnější spotřebiče na světě. Důvodem je skutečnost, že v posledních letech
došlo u spotřebičů Siemens k významnému snížení spotřeby energie a vody.

Svět technologických inovací se neustále vyvíjí. Spotřebiče jsou postupně
stále chytřejší a komunikují spolu navzájem. S domácími spotřebiči
Siemens s technologií Home Connect si nejmodernější technologické
novinky nacházejí cestu do stále více domácností. Díky Wi-Fi připojení
spolu spotřebiče spolupracují a s chytrým programovým vybavením a intuitivní
aplikací nabízejí širokou škálu nových možností. Některé ulehčují práci, jiné
představují úplně nové způsoby péče o domácnost. Díky všem dohromady bude váš
každodenní život efektivnější a pohodlnější, než byl kdy dříve. A vy můžete věnovat
svůj čas tomu, co máte rádi. Pro neobyčejné zážitky.
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Inovativní funkce praní Siemens.
Pečujte o své prádlo tím nejlepším způsobem

sensoFresh – svěží prádlo bez praní.
Dávkujte správně se systémem i-Dos.
					 Jednoduše a přesně.			

Skvrny zmizí. Zcela automaticky se
systémem pro odstraňování skvrn.

Perfektně vybavené. S programem
outdoor/impregnace.			

Hezké vzpomínky zůstanou, nepříjemný
zápach zmizí. Díky technologii aktivního
kyslíku můžete nyní odstranit nežádoucí
pachy rychle a bez praní. To platí jak pro
choulostivé oblečení, tak prádlo, které
nemůžete prát v pračce. Tato technologie
navíc odstraní i nevítané bakterie a zaručí
tak pro vaše prádlo vysoký stupeň hygieny. To vše díky novému programu
sensoFresh.

S pračkami Siemens bude vaše oblečení
po každém pracím cyklu tak čisté, jako
v den, kdy jste si je poprvé oblékli – a to
dokonce i po silném znečištění. Volbu pro
odstraňování skvrn můžete používat
téměř s jakýmkoliv standardním i speciálním programem.

Program outdoor/impregnace praček
Siemens spolehlivě vypere a ochrání
funkční oblečení. Podle potřeby je možné
přidat i impregnační prostředek. Díky
němu, optimálnímu nastavení teploty
a speciálním pohybům bubnu obnoví
program vodoodpudivou funkci textilií,
zároveň ale plně zachová prodyšnost.
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Systém i-Dos automaticky určí správné
množství pracího prostředku a aviváže
pro každý prací cyklus s přesností na
mililitr. Pomocí senzorů zjistí typ prádla,
jeho množství i stupeň znečištění a podle
toho vypočítá potřebné množství pracího
prostředku. Zaručuje tak vždy optimální
výsledky.
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Vysoce výkonné a vysoce účinné.
Sušičky prádla Siemens.

Bezstarostné sušení: 		
samočisticí kondenzátor.			

super 40’: 				
rychlý 40 minutový program.		

softDry buben: 			
obzvlášť šetrné sušení.			

Samočisticí kondenzátor ochrání sušičku
před ucpáním prachem a uvolněnými
zbytky tkanin. Systém během sušení
několikrát automaticky vyčistí kondenzátor a udrží tak vysoký výkon a nízkou
spotřebu energie po celou dobu životnosti spotřebiče.

S programem super 40´ bude prádlo
dokonale suché za pouhých 40 minut,
a to díky optimalizované regulaci teploty
a přizpůsobené ochlazovací fázi.

Tento unikátní design bubnu zajišťuje
stálý proud vzduchu a konstantní teplotu.
Prohnuté unašeče rozvádějí rovnoměrně
teplý vzduch a přehazují prádlo šetrněji
a účinněji, než dosud. Díky nové struktuře
povrchu bubnu klouže prádlo v sušicím
bubnu jako na vzduchovém polštáři.
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Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu
pro ČR.
Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto
prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou
pouze orientační, konečnou cenu stanoví prodejce.
Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/
dodavatelem v tomto dokumentu byly zjištěny
na základě měření prováděných v laboratorních
podmínkách dle příslušných směrnic Evropského
práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu
spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

