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Vaše očekávání nenaplní. 
Překonají je. Siemens avantgarde

Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Siemens avantgarde: Nová řada spotřebičů,  
která se perfektně hodí k vašemu životnímu stylu

Překoná vaše očekávání

Pro život, kde není místo pro kompromisy. Spotřebiče 
Siemens v designu avantgarde vám nabízejí vysoký výkon 
a vzhled, který upoutá každým detailem. Unikátní tvar je 
přesně tak působivý a výjimečný, jako jste vy. Užijte si jedi-
nečný design a ergonomicky komfortní ovládání. Nakloněný 

panel je nejen efektní, ale i přehledný, srozumitelný 
a uzpůsobený pro vaše pohodlí. Dvířka spotřebiče ote-
vřete stisknutím tlačítka a ovládáte jej na intuitivním 
dotykovém multiTouch LED displeji.
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Siemens avantgarde nabízí bezpočet inteligentních ino-
vací v harmonickém duchu. Objevte, že péče o prádlo 
může být potěšením.
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Pračka, která sama dávkuje prací  
prostředek: i-Dos

Se správnou dávkou pracího prostředku si 
už nemusíte dělat starosti. Precizní integro-
vaný dávkovací systém určí přesně tolik pra-
cího prostředku a aviváže, kolik vaše prádlo 
potřebuje. Posuzuje přitom typ textilie, 
náplň prádla, tvrdost vody a míru zašpinění. 
Pračka tak dávkuje prací prostředek přesně 
na mililitry k dosažení nejlepší péče o prá-
dlo a prvotřídních výsledků praní.

Seznamte se s každou funkcí:  
multiTouch LED displej

Dotykový multiTouch LED displej umožňuje 
ovládání každé funkce bez nutnosti zmáčk-
nutí tlačítka. Také precizní vzhled a akustic-
ké signály s různými LED diodami a zvuky 
ještě umocňují jednoduchost obsluhy.

Výkon mluví sám za sebe. 
Design za vás
Pračka z řady avantgarde. Jedinečné mistrovské dílo

Ideální vzhled není jen otázkou designu – k dosažení je potřeba inovativních funkcí, které se postarají, aby vaše prádlo 
bylo dokonale čisté a váš každodenní život jednodušší. A to přesně tato pračka nabízí: perfektní kombinaci výkonu 
a vzhledu. A jelikož je vysoce inteligentní, pracuje za vás. Takže si můžete užívat více volného času a soustředit se na 
to, co je pro vás opravdu důležité.

 
multiTouch
 
multiTouchi-Dos
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Praní podle vás: myTime

S funkcí myTime je prádlo vypráno za kratší 
čas. Trvání pracího programu může být upra-
veno na základě vašich potřeb. Na výběr je 
20, 30, 40, 50 nebo 60minutový program.

Individuální prací program: myFavourite

S paměťovou funkcí myFavourite si nastaví-
te svůj oblíbený program pouhým stisknu-
tím jednoho tlačítka v dotykovém multi-
Touch LED displeji. Funkce myFavourite si 
zapamatuje navolenou kombinaci programů 
a funkcí, takže si je už pro příští praní ne-
musíte nastavovat znovu.

Zjistěte více 
 
Veškeré informace o pračce z řady avantgarde včetně inovativních funkcí 
se dozvíte na stránkách:

www.siemens-home.com/cz/avantgarde

 
myFavourite

 
myTime
 
myTime
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Bezstarostné sušení:  
samočisticí kondenzátor

Samočisticí kondenzátor ochrání sušičku od 
ucpání prachem a chmýřím. Systém několi-
krát vyčistí kondenzátor během sušení 
k udržení vysokého výkonu a nízké energe-
tické spotřeby.

Čas je relativní: myTime

Prádlo se usuší v čase, který vám vyhovuje. 
Od dvaceti minut do pěti hodin – s funkcí 
myTime můžete flexibilně upravit trvání su-
šicího programu dle svého časového plánu.

Vaše potřeby jsou už nastaveny:  
myFavourite

Víte přesně, co chcete – a vaše sušička si to 
zapamatuje. Nyní můžete snadno uložit 
svou kombinaci programů a funkcí. Jedním 
stisknutím tlačítka spustíte sušicí proces 
a nemusíte tak své nastavení volit pokaždé, 
když chcete sušit.

Nejvyšší standardy  
v každém ohledu
Sušička z řady avantgarde. Moderní technologie a design

Sušička z řady avantgarde je nabitá inovativními funkcemi, při kterých má hlavní slovo komfort a až poté ovládání. 
Nechte se přesvědčit nejen přitažlivým designem, ale i bezchybnými výsledky, které přemění funkčnost a krásu v uni-
kátní zážitek.

Intuice s nejvyšší precizností:  
dotykový multiTouch LED displej

Inovativní, plně dotykový displej umožňuje 
intuitivně nastavit každou funkci. Odlišné LED 
diody a zvukové signály usnadňují ovládání. 

Zjistěte více 
 
Veškeré informace o sušičce z řady avantgarde včetně inovativních funkcí se dozvíte 
na stránkách: www.siemens-home.com/cz/avantgarde.

selfCleaning
condenser
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•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.

•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto 
prospektu a předejte ho dalším zájemcům.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Zákaznická linka: 251 095 555
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
© 2016 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Printed in Czech Republic 4/2016

www.siemens-home.cz


