
Péče o prádlo
Chytré nápady pro chytré praní

Siemens. Seznamte se s budoucností.

siemens-home.cz



2

Inteligentní síla iSensoric:
Senzory řízená péče o prádlo pro perfektní výsledky praní

Jedinečná kvalita 
technologie iSensoric 
spočívá v propojení 
mnoha senzorů.
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1  i-Dos
Automatické dávkování pracího prostředku nebo 
aviváže. Technologie i-Dos využívá kombinace 
mnoha senzorů. Díky tomu sama určí přesné 
množství tekutého prostředku, které je potřeba 
pro daný prací cyklus a zvolený program. 
 
2  antiStain

antiStain odstraní až 16 nejodolnějších skvrn. 
Každá skvrna je odlišná, ať už se jedná o rajčata, 
trávu, či červené víno. Systém antiStain ví přes-
ně, jak se o tyto skvrny postarat. Teplotní senzor 
nastaví správnou teplotu, zatímco průtokový 
senzor společně se senzorem naplnění určí 
správné množství vody, aby byla každá skvrna 
efektivně odstraněna.
 
3  Outdoorový program

Outdoorové oblečení bývá vyrobeno převážně 
ze syntetických vláken, takže nečistoty musí být 
propláchnuty větším množstvím vody. To je 
úkol technologie iSensoric. Podle množství prá-
dla a pomocí senzoru náplně a průtokového 
senzoru sama nastaví optimální množství vody. 
A protože některé outdoorové oblečení má 

navíc lepené švy, teplotní senzor se postará 
o nastavení správné teploty, aby nedošlo k je-
jich poškození.
 
4  varioPerfect

S funkcí varioPerfect si můžete nastavit délku 
pracího programu přesně podle svých potřeb. 
Zvolte speedPerfect, a ušetříte až 65 % času 
praní. Pokud vyberete ecoPerfect, až o 50 % 
snížíte spotřebu energie. Ať tak, nebo tak, po-
každé bude zajištěna dokonalá péče o vaše 
prádlo.
 
5  Automatické programy

Podle množství náplně v pračce si automatické 
programy za pomoci senzorů samy nastaví po-
třebné množství vody, energie a pracího pro-
středku. Průtokový senzor přesně změří, kolik 
vody je potřeba. Senzor naplnění plus zjistí typ 
textilie a množství prádla. Pro každý prací cyk-
lus je tak použito správné množství pracího 
prostředku, vody a minimální množství ener-
gie, aby bylo dosaženo perfektních výsledků 
praní. Automatické programy – technologie 
iSensoric.
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Stačí jen vložit prádlo!

Systém i-Dos automaticky 
určí přesné množství 
tekutého prostředku, které 
je potřeba pro jakýkoliv 
prací cyklus v závislosti na 
výběru programu.

Ušetří vám čas. Stačí dát prádlo do pračky, zvo-
lit program a relaxovat. Technologie i-Dos je 
kombinací mnoha senzorů. Automaticky určí 
přesné množství tekutého prostředku, které je 
potřeba pro jakýkoliv prací cyklus v závislosti 
na výběru programu. Posuzuje přitom množství 
prádla, typ textilie, úroveň zašpinění a tvrdost 
vody. Zabudovaná přihrádka pojme prací pro-
středek až na 20 cyklů, takže nemusíte odmě-
řovat a dávkovat prostředek při každém praní. 
Navíc vám ušetří čas a téměř 11 litrů pracího 
prostředku za rok. Výsledkem bude perfektně 
vyprané prádlo!

1.  Nastavte otočný volič na jeden 

z automatických programů.

2. Naplňte pračku a zavřete dvířka.

3.  Stiskněte tlačítko start a nechte 

pračku pracovat za sebe.

Zabudovaná přihrádka pojme prací prostředek až na 20 cyklů.
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Nesmiřitelná ke skvrnám, 
šetrná k vašemu prádlu

I houževnaté skvrny 
odstraní bez speciálních 
prostředků či namáčení.

Na každou skvrnu platí něco jiného, a proto po-
třebují individuální péči. Funkce antiStain přiná-
ší mimořádně účinné řešení šetřící váš čas i úsilí 
v odstraňování odolných skvrn. Ať už jde o čer-
vené víno, kávu, hlínu, trávu, krev, či kosmetiku, 
antiStain systém automaticky přizpůsobí prací 
cyklus typu skvrny. Bez nutnosti předpírky či 
speciálních čisticích prostředků. Podle druhu 
skvrny systém nastaví dokonalou souhru otáček, 
úrovně vodní hladiny, doby praní a teploty, díky 
čemuž efektivně odstraní až 16 nejčastějších 
typů skvrn. Kromě starostí vám ušetří i peníze za 
nákup čisticích prostředků.
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Ticho nadevše

Nenechte se rušit. 
Pračky Siemens  
ani neuslyšíte.

Pračky s iQdrive motorem jsou vybaveny  
speciální stěnou antiVibration, aby  
nenarušily váš rušný život.

iQdrive motor je nejtišší, nejúspornější, nejrych-
lejší a nejvýkonnější motor, který jsme kdy vy-
tvořili. Proto na něj u praček Siemens poskytuje-
me 10letou záruku. Společně s bočními stěnami 
v designu antiVibration je docíleno rychlé, tiché 
a efektivní péče o prádlo.

anti-vibration
design

iQdrive – rychlý, tichý a výkonný
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Technologie aktivního kyslíku je nejnovější re-
voluční inovací v péči o prádlo. Nová pračka 
z řady iQ700 se systémem sensoFresh poskytu-
je ideální pomoc nejen v čištění prádla, ale 
i v odstraňování nežádoucích pachů či bakterií. 

Aktivní kyslík je umí snadno odstranit a prádlu 
dodá svěží vůni a vysoký stupeň hygieny. Do-
přejte si nejvyšší komfort. Objevte výhody této 
výjimečné technologie a spe ciálních programů. 

Čištění 
bubnu

program 
sensoFresh

Svěží prádlo díky aktivnímu kyslíku:  
program sensoFresh

Program sensoFresh rychle odstraní nežádoucí 
pachy z choulostivého prádla či prádla, které ne-
můžete prát v pračce. Intenzitu ošetření je mož-
né nastavit na 30 nebo 45 minut.

Nejvyšší hygienické standardy:  
program Čištění bubnu

Program pro čištění bubnu chrání pračku před 
vznikem nežádoucích pachů a bakterií. Aktivní 
kyslík ji tak udržuje hygienicky čistou.

 
Hygiena

Hygienicky čisté prádlo i při nízkých  
teplotách: program Hygiena

Program Hygiena je především určen k ošetření 
prádla, které nemůže být práno při vysoké tep-
lotě. Díky aktivnímu kyslíku je prádlo hygienicky 
čisté i při teplotě nižší než 40 °C.

Síla aktivního kyslíku

Objevte sílu aktivního 
kyslíku v revolučním 
systému sensoFresh

Zjistěte více

Veškeré informace o systému sensoFresh  
a jeho benefitech se dozvíte na stránkách: 
www.siemens-home.com/cz/sensofresh.
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Čas je relativní: myTime

Prádlo se vypere a usuší v čase, který vám vyho-
vuje. Od dvaceti do šedesáti minut u praní a od 
dvaceti minut do pěti hodin pro sušení.

Vaše potřeby jsou už nastaveny: 
myFavourite

Víte přesně, co chcete – a vaše pračka i sušička 
si to zapamatují. Nyní můžete snadno uložit 
svou kombinaci programů a funkcí jedním stisk-
nutím tlačítka. Nemusíte tak své nastavení volit 
pokaž dé, když chcete prát nebo sušit.

Seznamte se s každou funkcí:  
multiTouch LED displej

Dotykový multiTouch LED displej umožňuje 
ovládání každé funkce bez nutnosti zmáčknutí 
tlačítka. Také precizní vzhled a akustické signály 
s různými LED diodami a zvuky ještě umocňují 
jednoduchost obsluhy.

Vaše očekávání nenaplní.
Překonají je. Siemens avantgarde

Přehled nových technologií 
u pračky a sušičky z řady 
avantgarde

 
myTime
 
myTime

 
myFavourite

 
multiTouch
 
multiTouch
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Dokonalá péče o prádlo

Funkce ochrany proti pomačkání sníží množství 
záhybů na minimum. Pouhým stisknutím tlačít-
ka může být tato funkce přidána téměř ke všem 
pracím programům. Díky šetrným pohybům 
bubnu, sníženému počtu otáček a rovnoměrné-
mu odčerpání bude vaše prádlo téměř bez záhy-
bů. Což znamená méně žehlení a více ušetřené-
ho času.

Co můžete stihnout za hodinu?

Třeba vyprat a usušit prádlo – stačí zapnout 
prací program super 15´ a sušicí program super 
40 .́ Vytvořeno pro váš rušný život.
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Všechny sušičky Siemens s tepelným čerpadlem* 

jsou energeticky nenáročné a patří do třídy spo-
třeby A++, nebo dokonce A+++. Naše konden-
zační sušičky jsou vybaveny easyClean filtrem 
nebo samočisticím kondenzátorem. Technologie 
samočisticího kondenzátoru znamená, že se 
kondenzátor čistí automaticky. A to dokonce 
hned několikrát. Výsledek je patrný na první po-
hled: kondenzátor bez vláken z prádla si zacho-
vává maximální účinnost po celou dobu život-
nosti spotřebiče. A tím i nízkou spotřebu 
energie. Mimořádně nízkou.

*  Tepelné čerpadlo sušiček obsahuje fluorované skleníkové plyny v hermeticky uzavřeném systému.

Self-cleaning condenser cycle

1  water filtering 
2  self-cleaning 
3  soiling

1

2

3

Naše sušičky pracují  
na maximální výkon  
při minimální spotřebě.  
Po celou dobu.

Úspornější, 
výkonnější

Cyklus samočisticího kondenzátoru:

1. filtrace vody od vláken

2. propláchnutí kondenzátoru

3.  vlákna, která se zachytila  

v kondenzátoru, jsou odstraněna

3

2

1
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Dynamické duo, 
které hovoří za vás

Senzorové sušení

Všechny naše sušičky jsou vybaveny senzory, 
které kontrolují a nastaví optimální proces suše-
ní, takže se nemusíte bát, že by vaše prádlo 
bylo přesušeno. Senzory uvnitř bubnu neustále 
monitorují zbytkovou vlhkost v prádle. Jakmile 
prádlo dosáhne zvolené míry sušení, sušicí pro-
ces se zastaví a nastane fáze ochlazování. Díky 
tomu je vašemu prádlu poskytnuta dokonalá 
ochrana. Navíc šetříte čas i spotřebu energie.
 
Rychlý program super 40´

Pokud chcete prádlo rychle vysušit, stačí zvolit 
program super 40 .́ Doba sušení se zkrátí díky 
optimální teplotě a přizpůsobené ochlazovací 
fázi.

Mnohem méně žehlení

Pomocí funkce ochrany proti pomačkání si mů-
žete nastavit až 120minutovou fázi načechrává-
ní. Speciální struktura bubnu softDry se postará, 

aby vaše prádlo bylo téměř bez záhybů – a vám 
tak odpadne nutnost žehlení.

Nízká vlhkost

Naše sušičky pohltí až 88 % vlhkosti, která se 
vytváří během sušení.
 
Nový systém sušení softDry

Systém sušení softDry zaručuje stabilní teplotu 
sušení a neustálý proud vzduchu. Měkké unaše-
če míchají teplý vzduch a přenášejí jej efektivně 
a šetrně ke každému kousku prádla. Speciální 
struktura bubnu zajišťuje, aby prádlo klouzalo 
jak po vzduchovém polštáři, takže je omezeno 
mechanické tření a opotřebení vašeho prádla.

Při nedostatku místa
Pokud máte málo prostoru – 
stačí postavit pračku a sušičku 
na sebe pomocí spojovací 
sady. Vyšší umístění sušičky 
vám usnadní její naplnění 
a vyprázdnění. Na výběr máte 
spojovací sady s výsuvem 
nebo bez.
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Cítíte ve vzduchu  
tu svěžest?

Pračko-sušičky Siemens jsou jedny z nejvíce 
úsporných na trhu. Technologie airCondensation, 
tzn. kondenzace vzduchem, nepoužívá další 

vodu v průběhu sušení, čímž zajišťuje nízkou 
spotřebu energie. Naše kombinace praček se 
sušičkou se tak řadí do energetické třídy A.

Některé věci dokáže 
jen kombinace 
pračky se sušičkou
Naše kombinace praček se 
sušičkou mají jednoduché 
ovládání, inovativní 
vlastnosti a sofistikované 
programy. A k tomu vám 
šetří místo.

Jsou šetrné k životnímu prostředí a nepoužívají k sušení 
další vodu. Co to znamená pro vás? Levnější náklady.

iQdrive motor

Kombinace pračky se sušičkou z řady iQ800 
vám přináší mnoho benefitů. Jedním z nich je 
i tichý chod, který zajišťuje bezkomutátorový 
motor iQdrive.

Šetří nejen místo

Kombinace praček se sušičkou Siemens vám 
kromě úspory místa nabízí skvělé vlastnosti 
a snadné ovládání.

airCondensation 
technologie
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