ÚSPORA ČASU, ZLEPŠENÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Autorizované servisní středisko Candy-Hoover: BMK Servis. Dodání originálních náhradních dílů zaručuje efektivitu
a top kvalitu servisních služeb. Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků,
nejmodernější vybavení, elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky tel. 841 111 125.
Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návodya příslušenství tel. +420 257 530 418
Candy Servis: spolehněte se na nás.

Servisní linka

841 111 125

www.candy-hoover.cz

Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8,
tel. +420 257 530 418, email: office@candy-hoover.cz,
www.candy-hoover.cz,
Facebook CandyCZSK, Instagram @CandyCZSK

Rychlejší cykly pro lepší život.
V našich rušných životech je nejcennější věcí čas, protože je stále obtížnější sladit
nespočet každodenních úkolů s našimi osobními potřebami. Nová myčka nádobí
Candy Brava je navržena podle tohoto konceptu; rychlejší mycí cykly pomáhají šetřit
čas, který můžete věnovat věcem, které máte nejraději, a zlepšit tak kvalitu života.
Můžete zůstat neustále v kontaktu a rychle přistupovat k dalšímu obsahu a funkcím.
Kromě toho můžete se svým zařízením komunikovat pomocí hlasu prostřednictvím
smartphonu nebo digitálního asistenta. Myčka Brava je k dispozici jak ve volně stojící,
tak ve vestavné verzi, aby vyhovovala potřebám každého.
Objevte všechny způsoby, jak vám může Brava pomoci.

Stáhněte si nyní aplikaci Candy Simply-Fi

RYCHLÁ JAKO NIKDY PŘEDTÍM
Užijte si rychlost, kterou vám Brava nabízí, abyste ušetřili čas ve svém každodenním životě.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
Myčky Brava zajišťují vždy ty nejlepší výsledky, které hledáte.

ÚSPORA ČASU
Kuchyňské nádobí umyjete a vysušíte za pouhých 39 minut s nejrychlejším
cyklem třídy A na trhu. To je možné díky vysokotlakému systému, exkluzivní
technologii, která soustředí maximální mycí výkon v nejkratším čase.
ZOOM 39 MINUT

PERFEKTNÍ UMYTÍ
Nový systém je schopný umýt i ty nejšpinavější pánve a zbavit nádobí
nečistot i u rychlých programů. Díky mycí síle, která je o 60% větší
a dodatečnému ostřikovacímu ramenu Perfect Rapid Zone zaručuje
nejlepší mycí výkon ve všech typech programů a dokonale zbavuje
nádobí nejtěžšího znečištění během intenzivních mycích cyklů.
PERFECT RAPID ZONE

Nejlepší kombinace času a výkonu pro mytí lehce zašpiněného nádobí za
pouhých 24 minut při 50 ° C.
RYCHLÝ 24 MIN.

NEJLEPŠÍ ÚČINNOST
Brava přináší největší úsporu a energetickou efektivitu ve třídě A+++-10%.
ENERGETICKÁ TŘÍDA

AUTO
OPEN

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA
Smart door je řešení, které automaticky otevře dvířka na konci mycího
cyklu. To pomůže dosáhnout rychlého a maximálního výkonu vysušení.
SMART DOOR

SNADNÁ KOMUNIKACE

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Brava s vámi komunikuje prostřednictvím displeje, čímž ještě více zdokonaluje její užívání.
KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU, DOKONCE JEN POUHÝM HLASEM*
Díky funkci Talking Candy můžete vést s myčkou dialog, spravovat mycí cykly
a ptát se na užitečné rady skrze aplikaci Simply-Fi.
Můžete:

INTUITIVNÍ DISPLEJ VE VAŠEM JAZYCE
Nový intuitivní displej komunikuje ve vašem
jazyce, čímž ovládání činí snadnější. Díky více
než 20 různým jazykům je možné si vybrat ten váš
a získávat informace k cyklu přímo textem na
displeji.
NOVÝ TEXTOVÝ DISPLEJ

•
•
•

Upravit a spustit programy a spravovat mycí cykly
Získat tipy na odstranění špíny a zápachu z nádobí
Získat podporu týkající se údržby a vysvětlení funkcí

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Díky dálkového ovládání myčky dosáhnete časové flexibility: můžete spustit
a zastavit myčku Brava pomocí chytrého telefonu kdekoliv jste, zkontrolovat
zbývající čas do konce mytí nebo získat užitečný doplňkový obsah pro lepší
a snadnější použití.
Užijte si více času na cokoli jiného, kdekoli. Jednoduše pomocí svého hlasu
ovládejte myčku: promluvte si s myčkou také prostřednictvím digitálních
asistentů.
TALKING CANDY

* Dostupné pouze v jazycích (ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS)

VÍCE POHODLÍ NA DOSAH
Užijte si dotyková tlačítka,
se kterými bude ovládání hračkou.
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

DELŠÍ ŽIVOT PRO VAŠI MYČKU
Spusťte rozsáhlou a podrobnou kontrolu komponentů a stavu vaší myčky:
zkontrolujte počet zbývajících cyklů před údržbou spočívající ve vyčištění
filtru a odvápnění, abyste se ujistili o zdravotním stavu vašeho spotřebiče
a zaručili dokonale fungující spotřebič po celou dobu. V případě poruchy
vám aplikace pomůže problém vyřešit krok za krokem. Navíc se problémů
nemusíte vůbec obávat, protože vždycky obdržíte upozornění, jakmile
bude vyžadován kontrolní cyklus.
KONTROLNÍ CYKLUS A NAPROGRAMOVANÁ ÚDRŽBA
SOUSTAVNÝ PŘEHLED
V aplikaci Simply-Fi můžete neustále kontrolovat a sledovat stav soli,
leštidla a tablet, které zbývají, takže máte velice pohodlně přehled o jejich
zásobách.
SLEDOVÁNÍ ZÁSOB V APLIKACI

MYTÍ S PRŮVODCEM
Jednoduše vyberte typ nádobí, které chcete umýt, úroveň
znečištění a velikost náplně. Aplikace Candy Simply-Fi vám doporučí
nejvhodnější mycí cyklus, kterým dosáhnete perfektních výsledků.
VIZUÁLNÍ TIPY
Chcete vědět víc? Vstupte do chytrého doplňkového obsahu
a zjistěte, jak se starat o nádobí a skrze aplikaci získejte ze své myčky
to nejlepší jednoduchým způsobem.
POUŽÍVÁNÍ A STATISTIKY ČERPÁNÍ ENERGIE
Mějte spotřebu a nejpoužívanější cykly pod kontrolou, objevte jak
zlepšit vaše mycí návyky a optimalizujte výsledky.

FUNKČNÍ DESIGN

MAXI NÁPLŇ
Jedinečný design interiéru umožňuje umístit až 16 sad nádobí.
Až 201 položek nádobí (o více než 40% extra kapacity ve srovnání
s tradičními myčkami nádobí) lze vložit a umývat v jednom cyklu.
16 SAD NÁDOBÍ

V každodenním životě je pro usnadnění života důležitá ergonomie a použitelnost: Brava
ví, jak zajistit pohodlí, které potřebujete.

VARIABILITA PROSTORU
Zcela nový chytrý koš má modré podpěry, které jsou speciálně navrženy tak, aby zajistily
optimální umístění nádobí z hlediska stability a vzdálenosti od sebe, takže můžete plně
využít sílu cyklu Zoom: ať už 13, 15 nebo 16 sad nádobí mytí v jednom cyklu. Horní koš
poskytuje dalších 10% prostoru pro sklenice, hrníčky, dlouhé příbory, podšálky a středně
velké nádoby: jeho výšku lze navíc nastavit i při plném zatížení. Třetí koš je ideální pro
dlouhé příbory, ale také pro menší předměty, jako jsou šálky na kávu, talíře a struhadla.
CHYTRÉ KOŠE

ERGONOMICKÉ A SNADNÉ UCHOPENÍ
Nový interiér a nové zaoblené úchyty zaručují uživateli snadné používání
a maximální pohodlí při plnění a vyjímání nádobí.
NOVÉ ÚCHYTY

Maxi Plates
34,5 cm

VÍCE MÍSTA PRO VŠECHNO NÁDOBÍ
Více pohodlí při mytí všech druhů nádobí: od této chvíle budete mít
možnost umývat ještě větší předměty. Nejen že do myčky můžete umístit
talíře všech velikostí až do průměru 34,5 cm, ale dokonce i příslušenství
trouby.
MAXI PLATES

MAXIMÁLNÍ PÉČE
Proměňte svůj domov na nejlepší místo k životu: objevte všechny způsoby, kterými vám
Brava může pomoci, aniž byste se museli obávat.

PROGRAMY MYTÍ:
• RYCHLÝ 24 MIN.
Nejlepší kombinace času a výkonu pro mytí lehce zašpiněného nádobí za
pouhých 24 minut při 50 ° C.
• STRONG&FAST
Silný program určený pro extrémně špinavé hrnce a pánve umyté v krátkém
čase.

OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ MYTÍ
Díky systému Smart Sensor myčka automaticky přizpůsobí
teplotu a čas v závislosti na detekované úrovni nečistoty.
Optimalizuje tak výkon mytí a snižuje spotřebu vody a energie.
DIRT SENSOR SYSTEM

NEJVYŠŠÍ HYGIENA
Patentovaný trojitý samočisticí nerezový filtr Candy má vnitřní
mikrofiltr poskytující neustále čistou vodu ve všech fázích
mytí. Získejte maximální mycí výkon a delší efektivnost. Navíc
antibakteriální úprava zaručuje vyšší standardní hygienu se
snížením téměř o 100% žijících bakterií po 24 hodinách od vymytí
filtru*.
SAMOČISTÍCÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
*Testováno Politecnico di Milano

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
Všechny myčky nádobí Candy jsou standardně vybaveny
bezpečnostním zařízením proti přetečení. Pokud voda
v důsledku jakékoli poruchy překročí normální úroveň,
automaticky blokuje vstup vody a / nebo vypouští nadbytečné
množství vody. Candy nabízí tři další systémy pro zvýšení
bezpečnosti vody: Total Water Block, AquaStop a Aqua Protect.
SYSTÉMY OCHRANY PROTI PŘETEČENÍ

• UNIVERZÁLNÍ
Ideální pro denní mytí, s excelentními výsledky odstraňování nečistot, s použitím
teplé vody až 60°C.
• UNIVERZÁLNÍ PLUS
Zaručuje perfektní mycí výkon silně znečištěných pánví díky dvěma
oplachováním na konci mycího cyklu.
•	ECO CYKLUS
Cyklus s nejlepším výkonem z hlediska spotřeby energie a vody, koncipovaný
tak, aby šetřil vodu a peníze a poskytoval perfektní výsledky mytí a sušení.

TECHNICKÁ DATA

Hlavní vlastnosti

Myčka volně stojící

Myčka volně stojící

Myčka volně stojící

Myčka plně vestavná

Myčka plně vestavná

Myčka vestavná s panelem

CDPN 4S603PW

CDPN 4D620PX

CDPN 4D620PW

CDIMN 4S613PS

CDIMN 2D622PB

CDSN 2D520PX

32001272

32001306

32001270

32901326

32901336

32901323

EAN kód

8016361974630

8016361983649

8016361974616

8016361989122

8016361990609

8016361989092

Rozměry v x š x h (mm)

850 x 600 x 600

850 x 600 x 600

850 x 600 x 600

820 x 598 x 550

820 x 598 x 550

820 x 598 x 550

Poče sad nádobí

16

16

16

16

16

15

Energetická třída

A+++-10%

A+++-10%

A+++-10%

A+++-10%

A++

A++

Třída účinnosti sušení

A

A

A

A

A

A

Hlučnost (dBA))

41

43

43

42

43

43

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Bílá

Nerez

Bílá

Plně vestavná

Plně vestavná

Nerez panel

Počet košů

3

2

2

3

3

2

Typ displeje

Dotykový Smooth Touch
s češtinou

Dotykový s češtinou

Dotykový s češtinou

Dotykový Smooth Touch
s češtinou

Digitální

Digitální

Počet programů

12 standardních + 20 Wifi

9 základních + 20 Wifi

9 základních + 20 Wifi

12 standardních + 20 Wifi

9 základních + 20 Wifi

9 základních + 20 Wifi

Program Zoom mytí včetně sušení 39 min

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Smart Door - automatické otevření dvířek

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Odložený start

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poloviční náplň

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tablety

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ADDish - možnost přidat nádobí po zahájení cyklu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Impulsní mytí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Automatický senzor nečistot

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Overflow

Aquaprotect

Aquaprotect

Total Water Block

Aquastop

Overflow

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

219

219

219

219

273

295

Spotř. energie Standardní cyklus (kWh)

0,77

0,77

0,77

0,77

0,95

1,01

10

10

10

10

10

10

2880

2880

2880

2880

2880

3120

Model
Kód

Konektivita
Kompatibilní s digitálními asistenty*
Provedení
Výbava

Ochrana proti přetečení
Energetický štítek

Spotřeba vody Standardní cyklus (l)
Roční spotřeba vody (l/rok)
* Dostupné v jazycích (ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS)

