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Vaše očakávania nenaplní. 
Prekoná ich. Siemens avantgarde

Siemens. Zoznámte sa s budúcnosťou.
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Siemens avantgarde: Nový rad spotrebičov, 
ktoré sa perfektne hodia k vášmu životnému štýlu

Prekoná vaše očakávania

Pre život, kde nie je miesto na kompromisy. Spotrebiče 
Siemens v dizajne avantgarde vám ponúkajú vysoký 
výkon a vzhľad, ktorý upúta každým detailom. Unikátny 
tvar je presne tak pôsobivý a výnimočný ako ste vy. Užite 
si jedinečný dizajn a ergonomicky komfortné ovládanie. 

Naklonený panel je nielen efektný, ale aj prehľadný, zro-
zumiteľný a prispôsobený pre vaše pohodlie. Dvierka 
spotrebiča otvoríte stlačením tlačidla a ovládate ich na 
intuitívnom dotykovom multiTouch LED displeji.
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Siemens avantgarde ponúka mnoho inteligentných inovácií 
v harmonickom duchu. Objavte, že starostlivosť o bielizeň 
môže byť potešením.
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Práčka, ktorá sama dávkuje prací 
prostriedok: i-Dos

So správnou dávkou pracieho prostriedku si 
už nemusíte robiť starosti. Precízny integro-
vaný dávkovací systém určí presne toľko 
pracieho prostriedku a aviváže, koľko vaša 
bielizeň potrebuje. Posudzuje pritom typ 
textílie, náplň bielizne, tvrdosť vody 
a mieru zašpinenia. Práčka tak dávkuje prací 
prostriedok na mililitre presne na dosiahnu-
tie najlepšej starostlivosti o bielizeň a prvo-
triednych výsledkov prania.

Zoznámte sa s každou funkciou: 
multiTouch LED displej

Dotykový multiTouch LED displej umožňuje 
ovládanie každej funkcie bez potreby stlače-
nia tlačidla. Aj precízny vzhľad a akustické 
signály s rôznymi LED diódami a zvukmi 
ešte viac umocňujú jednoduchosť obsluhy.

Výkon hovorí sám za seba. 
Diazjn za vás
Práčka z radu avantgarde. Jedinečné majstrovské dielo

Ideálny vzhľad nie je len otázkou dizajnu – na dosiahnutie sú potrebné inovatívne funkcie, ktoré sa postarajú, aby vaša 
bielizeň bola dokonale čistá a váš každodenný život jednoduchším. A to presne táto práčka ponúka: perfektnú kombi-
náciu výkonu a vzhľadu. A keďže je vysoko inteligentná, pracuje za vás. Takže si môžete užívať viac voľného času 
a sústrediť sa na to, čo je pre vás naozaj dôležité.

 
multiTouch
 
multiTouchi-Dos



5

Pranie podľa vás: myTime

S funkciou myTime je bielizeň vypraná za 
kratší čas. Trvanie pracieho programu môže 
byť upravené na základe vašich potrieb. Na 
výber je 20, 30, 40, 50 alebo 60-minútový 
program.

Individuálny prací program: myFavourite

S pamäťovou funkciou myFavourite si nasta-
víte váš obľúbený program jednoduchým 
stlačením jedného tlačidla v dotykovom 
multiTouch LED displeji. Funkcia myFavourite 
si zapamätá navolenú kombináciu progra-
mov a funkcií, takže si ich už pri ďalšom praní 
nemusíte nastavovať znova.

Zistite viac

Všetky informácie o práčke z radu avantgarde vrátane inovatívnych funkcií 
sa dozviete na stránkách:

www.siemens-home.com/sk/avantgarde
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Bezstarostné sušenie: 
samočistiaci kondenzátor

Samočistiaci kondenzátor ochráni sušičku 
od upchatia prachom a páperím. Systém 
niekoľkokrát vyčistí kondenzátor počas su-
šenia na udržanie vysokého výkonu a nízkej 
energetickej spotreby.

Čas je relatívny: myTime

Bielizeň sa usuší v čase, ktorý vám vyhovuje. 
Od dvaciatich minút do piatich hodín – 
s funkciou myTime môžete flexibilne upraviť 
trvanie sušiaceho programu podľa vášho ča-
sového plánu.

Vaše potreby sú už nastavené: 
myFavourite

Viete presne, čo chcete – a vaša sušička si to 
zapamätá. Teraz môžete ľahko uložiť vašu 
kombináciu programov a funkcií. Jedným 
stlačením tlačidla spustíte sušiaci proces 
a nemusíte tak vaše nastavenia voliť vždy, 
keď chcete sušiť.

Najvyššie štandardy 
v každom ohľade
Sušička z radu avantgarde. Moderná technológia a dizajn

Sušička z radu avantgarde je nabitá inovatívnymi funkciami, pri ktorých má hlavné slovo komfort a až potom ovláda-
nie. Nechajte sa presvedčiť nielen príťažlivým dizajnom, ale aj bezchybnými výsledkami, ktoré premenia funkčnosť 
a krásu na unikátny zážitok.

Intuícia s najvyššou precíznosťou: 
dotykový multiTouch LED displej

Inovatívny, plne dotykový displej umožňuje 
intuitívne nastaviť každú funkciu. Odlišné LED 
diódy a zvukové signály uľahčujú ovládanie. 

Zistite viac

Všetky informácie o sušičke z radu avantgarde vrátane inovatívnych funkcií sa dozviete 
na stránkach: www.siemens-home.com/sk/avantgarde
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•  Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.

•  Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu 
a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
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