NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT ČAS

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

S CANDY RAPIDÓ JE ÚSPORA ČASU MOŽNÁ DENNĚ.
V našich rušných životech je nejcennější věcí čas, protože je stále
obtížnější sladit nespočet každodenních úkolů s našimi osobními
potřebami. Proto je nová pračka Candy RapidÓ navržena podle této
koncepce; rychlé a efektivní denní prací cykly pomáhají šetřit čas,
který můžete věnovat věcem, které máte nejraději, a tím zlepšit kvalitu
vašeho života. 65% lidí dává přednost použití rychlých programů *,
ale často nejsou schopni vybrat tu správnou kombinaci, aby dosáhli
nejlepších výsledků. Candy opět nabízí jednoduchá,
ale inteligentní a inovativní řešení: nejucelenější nabídku na trhu,
sadu 9 rychlých programů a exkluzivní funkci Snap&Wash.
Díky aplikaci Candy simply-Fi stačí vyfotit vaše prádlo a nechat
RapidÓ zvolit nejlepší rychlý program.
Tak rychlé a chytré, že?
*data pocházející z analýzy aplikace Candy simply-Fi.

Stáhněte si nyní aplikaci
Candy simply-Fi

Podívejte se, jak jednoduchost a technologie mohou společně nabídnout
pomocnou ruku v každodenním životě.
ÚSPORA ČASU
Candy RapidÓ nabízí na trhu nejucelenější a nejúčinnější sadu 9 rychlých
programů, jako je např. Denní 39 minut. Ideální pro vtěsnání se do naplněného
denního harmonogramu nebo pro nenadálé potřeby.
VYLEPŠENÉ VÝSLEDKY PRANÍ
Už žádné starosti s výsledky praní v rychlých cyklech. A to díky novému,
posilněnému motoru Speed-Drive, který je schopen zvýšit čistící účinek až o 50% ve
srovnání s tradičními motory.
NEPŘEKONATELNÝ KOMFORT
Díky inovativním prvkům a ergonomickému designu bude vaše každodenní prádlo
hračkou. Díky vyššímu a většímu plnícímu otvoru nebylo plnění a vyprazdňování
pračky, spolu s obsluhou programů, nikdy tak snadné.
TAK CHYTRÁ JAKO VY
Aplikace simply-Fi nabízí širokou škálu inteligentních funkcí pro ty nejlepší výsledky.
Nejjednodušší použití a jedinečný zážitek z praní, o kterém jste ani nesnili. Funkce
Snap&Wash v aplikaci Candy simply-Fi vám navrhne nejlepší rychlý program podle
vašeho prádla!

VAŠE KAŽDODENNÍ PRÁDLO NEBYLO
NIKDY VYPRÁNO RYCHLEJI

9 RYCHLÝCH A EFEKTIVNÍCH PROGRAMŮ DO 1 HOD,
NEJUCELENĚJŠÍ SADA NA TRHU
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Stačí si stáhnout aplikaci simply-Fi a připojit
se k světu možností.
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PRANÍ VYŘEŠENÉ NA JEDNO KLIKNUTÍ
Jste připraveni na nový zážitek? S novou Candy RapidÓ můžete pomocí
smartphonu zjistit, který cyklus je nejvhodnější pro konkrétní množství, typ
a barvu vašeho prádla! Jednoduše vyfoťte hromadu prádla a dozvíte
se jaký nejrychlejší program je ten správný. Automaticky je také nastavena
správná teplota a rychlost odstřeďování. Chytrý způsob, jak ušetřit čas
a ochránit textilie před nehodami při praní, a navíc získáte nejlepší výsledky.
EXKLUZIVNÍ FUNKCE SNAP&WASH

39 MIN

R

Při každém praní se s nejistotou díváte na hromadu prádla různých barev a tkanin. Jaký je
nejlepší cyklus, který vám zajistí nejlepší výsledek v nejrychlejším čase? Candy RapidÓ,
díky exkluzivní funkci Snap&Wash v aplikaci Candy simply-Fi, vám dá správnou odpověď
přímo ve vašem smartphonu. Tato inovativní funkce vybírá nejlepší cyklus pro vaše
potřeby z 9 rychlých a efektivních programů, z nejucelenější sady rychlých cyklů na trhu.

STŘEDNĚ
ZNEČIŠTĚNÉ

DENNÍ
HYGIENICKÉ
59 MIN

60°
BAVLNA

VELMI ZNEČIŠTĚNÉ

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY PRANÍ
Už nemusíte vybírat mezi úsporou času nebo dokonalými výsledky praní;
díky špičkové technologii motoru Speed Drive Motor je praní vylepšeno
až o 50%, což zaručuje nejlepší výsledky, jakých kdy bylo dosaženo
u rychlých cyklů.
SPEED-DRIVE MOTOR
* v porovnání s tradičními motory

NAVRŽENÉ PRO VAŠE POHODLÍ
Inovativní design Candy RapidÓ byl navržen tak,
abyste zvládli praní bez stresu. Díky snadnějšímu
plnění a vyjímání a novému ergonomickému
způsobu výběru a nastavení správných cyklů šetří
váš čas, a co je ještě důležitější, jde to skvěle bez
námahy.

OVLÁDEJTE PRAČKU BEZ
OHÝBÁNÍ
Přichází skutečně velká změna; inovativní inteligentní konzole
a ergonomický panel na pračce RapidÓ vám umožní snadnou
správu ze stoje.
INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ KONZOLE

70,5 cm

35 cm

JEDNODUŠE SI TO PŘEČTETE
Šestimístný displej praček RapidÓ je vůbec nejsrozumitelnější, jaký
kdy byl Jakmile vyberete nejlepší možnost praní pro konkrétní
oděvy, na textovém displeji se zobrazí název programu ve vašem
rodném jazyce. Takto můžete zkontrolovat, zda jste skutečně
vybrali správný cyklus.
TEXTOVÝ DISPLEJ

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
Aby bylo vaše každodenní praní co nejjednodušší, je Candy
RapidÓ vybavena vyšším a širším plnícím otvorem. Díky tomuto
novému designu je plnění i vyjímání bez námahy a extrémně
snadné.
O 10% VYŠŠÍ A ŠIRŠÍ PLNÍCÍ OTVOR

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
V našem světě, kde jsme všichni připojeni, jsou ikony součástí
našich životů a jsou srozumitelné všem.
Nový ovládací knoflík Smart Ring RapidÓ používá ikony pro výběr
pracích cyklů, čímž usnadňuje výběr a porozumění.
SMART RING

Jak odstraním skvrny
od trávy?

CHYTŘEJŠÍ NEŽ NIKDY PŘEDTÍM

K čemu slouží
funkce pára?

Chytrý telefon a dotyk. To je vše, co potřebujete, abyste ze svého každodenního praní
získali to nejlepší. RapidÓ je plně připojena k Wi-Fi a díky aplikaci simpli-Fi vám nabízí
širokou škálu inteligentních funkcí, které vám usnadní každodenní život a pomohou
vám s každým krokem praní.

Jak mám prát ubrusy a
závěsy?

ZEPTEJTE SE PRAČKY NA DOPORUČENÍ*
Řada Rapidó je vybavena systémem Wi-Fi konektivity, díky kterému je
zadávání příkazů ještě snadnější. Tipy na praní a podpora se vždy hodí.
Prostřednictvím aplikace Candy simply-Fi můžete vést dialog s RapidÓ
a přístroj vám odpoví na vaše dotazy na ideální prací cykly, odstranění
skvrn a mnoho dalšího.
Můžete například:
•
•
•
MĚJTE PRANÍ POD KONTROLOU, KDEKOLIV JSTE
Díky aplikaci Candy simply-Fi můžete snadno zkontrolovat stav prádla kdykoli během
náročného dne i mimo domov. Váš chytrý telefon nebo hlas mohou pračku ovládat na
dálku. Další snadný způsob, jak ušetřit čas a mít nejlepší výsledky při každodenním praní.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Zahájit upravený program a spravovat prací cykly
Získat tipy ohledně praní, odstraňování skvrn a péče o prádlo
Získat podporu týkající se údržby a vysvětlení funkcí

CELKOVÁ SPRÁVA HLASEM*
Praní můžete spravovat telefonem pomocí hlasu, ať jste kdekoli,
nebo se zeptat digitálních asistentů, když jste doma.
TALKING CANDY

Stačí si stáhnout aplikaci simply-Fi a připojit
se k světu možností.
*Dostupné pouze v jazycích (ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS)

ČISTÉ BEZ PLÝTVÁNÍ
Jste si jistí, že používáte správné množství pracího prostředku? Správná dávka
se totiž může měnit a hodně závisí na cyklu, který vyberete.
Typ náplně a teplota praní ovlivní spotřebu a není snadné vždy dosáhnout
nejlepšího výsledku bez plýtvání nebo použitím malého množství.
Aplikace Candy simply-Fi to udělá nyní za vás při každém praní, řekne vám
doporučený typ a množství pracího prostředku.
CHYTRÉ TIPY PRO DÁVKOVÁNÍ

UŽ ŽÁDNÝ ZAPOMENUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
Setkání, rodina, pochůzky, nakupování ... každý den je tolik věcí, na které
musíte myslet. Naštěstí čisticí a mycí prostředky již nejsou jedním z nich, protože
vaše aplikace Candy simply-Fi spravuje vaše zásoby a zadává automatickou
objednávku na Amazonu na jakýkoli druh pracího prostředku, který budete
potřebovat. Už žádná těžká břemena, žádná další nevítaná překvapení.
HLÍDÁNÍ ZÁSOB PRACÍ PROSTŘEDKU
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O JEDNU STAROST MÉNĚ
Nyní již nemusíte myslet na to, kdy jste naposledy prali záclony, ložní prádlo
nebo sportovní výbavu. Díky funkci Memo Smart Wash vám Candy jednoduše
připomene, co se má vyprat a kdy.
MEMO SMART WASH

TIME TO SAVE
Každého vždy potěší, když nemusí dlouze hledat nejlepší nastavení pro
konkrétní druh prádla, ať už jemného nebo silně znečištěného. S RapidÓ
můžete ukládat programy s vaším nastavením do Oblíbených a budou vám
okamžitě k dispozici při dalším praní. No, není to šikovné?
OBLÍBENÉ PROGRAMY

TECHNICKÁ DATA
Hlavní vlastnosti

Pračka

Pračka

Pračka

RO 16106DWHC7/1-S

RO 1496DWHC7/1-S

RO 1284DXH5/1-S

31008900

31008956

31008901

EAN kód

8016361984653

8016361985278

8016361984660

Rozměry v x š x h (mm)

850 x 600 x 540

850 x 600 x 520

850 x 600 x 540

10

9

8

1600

1400

1200

A+++-40%

A+++-40%

A+++-40%

A

A

B

Typ motoru

Speed Drive

Speed Drive

Speed Drive

Konektivita

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Snap&Wash

Snap&Wash

Snap&Wash

51/80

51/77

51/74

Model
Kód

Kapacita (kg)
Maximální otáčky odstředění
(ot/min)
Energetická třída
Třída účinnosti odstřeďování

Kompatibilní s digitálními
asistenty*
Technologie
Hlučnost praní/odstřeďování
Barva

Bílá s chromovanou hranou Bílá s chromovanou hranou Bílá s chromovanou hranou
dvířek
dvířek
dvířek

Výbava
Horizontální dotykový
na hraně dvířek

Horizontální dotykový
na hraně dvířek

Horizontální dotykový
na hraně dvířek

6místný

6místný

4místný

14 základních + Wifi

14 základních + Wifi

14 základních + Wifi

9 rychlých programů do 1 hod

Ano

Ano

Ano

Pára

Ano

Ano

Ano

až 24 hod

až 24 hod

až 24 hod

Předpírka

Ano

Ano

Ano

Extra máchání

Ano

Ano

Ano

Umístění displeje
Typ displeje
Počet programů

Odložený start

Energetický štítek
Roční spotřeba energie (kWh/
rok) - (2010/30/EC)

192

131

154

Spotřeba energie bavlna 60°
plná náplň (kWh) (2010/30/EC)

0,65

0,59

0,75

Spotřeba energie bavlna
60° částeč. náplň (kWh) (2010/30/EC)

0,61

Doba praní bavlna 60° plná
náplň (min) NEW (2010/30/EC)

350

330

330

Roční spotřeba vody (l/rok) (2010/30/EC)

12100

10600

9850

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

0,55

0,62

Hlavní vlastnosti

Pračka se sušičkou

Pračka se sušičkou

Pračka se sušičkou

ROW 4966DWHC/1-S

ROW 4856DWHC/1-S

ROW 4854DXH/1-S

31008898

31009494

31008895

EAN kód

8016361984639

8016361990074

8016361984608

Rozměry v x š x h (mm)

850 x 600 x 540

850 x 600 x 530

850 x 600 x 520

9/6

8/5

8/5

1400

1400

1400

Energetická třída

A

A

A

Třída účinnosti odstřeďování

A

A

A

Typ motoru

Speed Drive

Speed Drive

Speed Drive

Konektivita

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Wifi + Bluetooth

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Alexa a Google Assistant

Snap&Wash

Snap&Wash

Snap&Wash

51/78/56

51/77/56

51/77/56

Model
Kód

Kapacita praní /sušení (kg)
Maximální otáčky odstředění
(ot/min)

Kompatibilní s digitálními
asistenty*
Technologie
Hlučnost praní/odstřeďování/
sušení
Barva

Bílá s chromovanou hranou Bílá s chromovanou hranou
dvířek
dvířek

Bílá

Výbava
Horizontální dotykový na
hraně dvířek

Horizontální dotykový na
hraně dvířek

Horizontální dotykový na
hraně dvířek

6místný

6místný

4místný

14 základních + Wifi

14 základních + Wifi

14 základních + Wifi

8 rychlých programů do 1 hod

Ano

Ano

Ano

Pára

Ano

Ano

Ano

Odložený start

Ano

Ano

Ano

Předpírka

Ano

Ano

Ano

Extra máchání

Ano

Ano

Ano

3

3

3

Spotřeba energie na cyklus praní (kWh)

1,17

1,2

1,2

Spotř. en. na cyklus - praní +
sušení (plná náplň) (kWh)

6,12

5,44

5,44

Spotřeba vody na cyklus praní + sušení (plná náplň) (l)

135

115

115

Hlučnost praní/ odstřeďování/
sušení (dB(A))

51/78/56

51/77/56

51/77/56

10600

9850

12100

Umístění displeje
Typ displeje
Počet programů

Počet úrovní sensorového
sušení
Energetický štítek

Roční spotřeba vody (l/rok) (2010/30/EC)
* Dostupné v jazycích (ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS)

