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Inteligentná sila iSensoric:
Senzormi regulovaná starostlivosť o bielizeň na perfektné výsledky prania

Jedinečná kvalita 
technológie iSensoric 
spočíva v prepojení 
mnohých senzorov
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1  i-Dos
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku 
alebo aviváže. Technológia i-Dos využíva kom-
binácie mnohých senzorov. Vďaka tomu sama 
určí presné množstvo tekutého prostriedku, 
ktoré je potrebné pre daný prací cyklus a zvole-
ný program. 
 
2  antiStain

antiStain odstráni až 16 najodolnejších škvŕn. 
Každá škvrna je odlišná, či už ide o paradajky, 
trávu či červené víno. Systém antiStain vie pres-
ne, ako sa o tieto škvrny postarať. Teplotný sen-
zor nastaví správnu teplotu, kým prietokový 
senzor spoločne so senzorom naplnenia určia 
správne množstvo vody, aby bola každá škvrna 
efektívne odstránená.
 
3  Outdoorový program

Outdoorové oblečenie býva vyrobené prevažne 
zo syntetických vlákien, takže nečistoty musia 
byť prepláchnuté väčším množstvom vody. To 
je úloha technológie iSensoric. Podľa množstva 
bielizne a s pomocou senzora náplne a prieto-
kového senzora sama nastaví optimálne množ-

stvo vody. A pretože niektoré outdoorové ob-
lečenie má navyše aj lepené švy, teplotný 
senzor sa postará o nastavenie správnej teploty, 
aby nedošlo k ich poškodeniu.
 
4  varioPerfect

S funkciou varioPerfect si môžete nastaviť dĺžku 
pracieho programu presne podľa svojich potrieb. 
Zvoľte speedPerfect a ušetríte až 65 % času pra-
nia. Ak si vyberiete ecoPerfect, až o 50 % znížite 
spotrebu energie. Či tak alebo tak, vždy bude za-
istená dokonalá starostlivosť o vašu bielizeň.
 
5  Automatické programy

Podľa množstva náplne v práčke si automatické 
programy s pomocou senzorov samé nastavia 
potrebné množstvo vody, energie a pracieho 
prostriedku. Prietokový senzor presne odmeria, 
koľko vody je potreba. Senzor naplnenia plus 
zistí typ textílie a množstvo bielizne. Pre každý 
prací cyklus je tak použité správne množstvo 
pracieho prostriedku, vody a minimálne množ-
stvo energie, aby boli dosiahnuté perfektné vý-
sledky prania. Automatické programy – techno-
lógia iSensoric.
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Stačí len vložiť bielizeň!

Systém i-Dos automaticky 
určí presné množstvo 
tekutého prostriedku, ktoré 
je potrebné pre akýkoľvek 
prací cyklus v závislosti 
od výberu programu

Ušetrí vám čas. Stačí dať bielizeň do práčky, 
zvoliť program a relaxovať. Technológia i-Dos je 
kombináciou mnohých senzorov. Automaticky 
určí presné množstvo tekutého prostriedku, 
ktoré je potrebné pre akýkoľvek prací cyklus 
v závislosti od výberu programu. Posudzuje pri-
tom množstvo bielizne, typ textílie, úroveň za-
špinenia a tvrdosť vody. Zabudovaná priehrad-
ka pojme prací prostriedok až na 20 cyklov, 
takže nemusíte odmeriavať a dávkovať prostrie-
dok pri každom praní. Navyše vám ušetrí čas 
a takmer 11 litrov pracieho prostriedku za rok. 
Výsledkom bude perfektne vypraná bielizeň!

1.  Nastavte otočný volič na jeden 

z automatických programov

2. Naplňte práčku a zavrite dvierka

3.  Stlačte tlačidlo štart a nechajte 

práčku pracovať za vás

Zabudovaná priehradka pojme prací prostriedok až na 20 cyklov.
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Nekompromisná ku škvrnám, 
šetrná k vašej bielizni

Aj odolné škvrny 
odstráni bez špeciálnych 
prostriedkov či namáčania

Na každú škvrnu platí niečo iné, preto potrebujú 
individuálnu starostlivosť. Funkcia antiStain pri-
náša mimoriadne účinné riešenie, ktoré šetrí 
váš čas a úsilie pri odstraňovaní odolných škvŕn. 
Či už ide o červené víno, kávu, hlinu, trávu, krv 
či kozmetiku, systém antiStain automaticky pri-
spôsobí prací cyklus druhu škvrny. Bez potreby 
predprania či špeciálnych čistiacich prostried-
kov. Podľa druhu škvrny systém nastaví dokona-
lú súhru otáčok, úrovne vodnej hladiny, času 
prania a teploty, vďaka čomu efektívne odstráni 
až 16 najčastejších druhov škvŕn. Okrem staros-
tí vám ušetrí aj peniaze za nákup čistiacich pro-
striedkov.
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Ticho nadovšetko

Nenechajte sa rušiť. 
Práčky Siemens 
ani nezapočujete

Práčky s motorom iQdrive sú vybavené 
špeciálnou stenou antiVibration, 
aby nenarušili váš rušný život.

Motor iQdrive je najtichší, najúspornejší, naj-
rýchlejší a najvýkonnejší motor, ktorý sme kedy 
vytvorili. Preto na neho pri práčkach Siemens 
poskytujeme 10-ročnú záruku. Spoločne s boč-
nými stenami v dizajne antiVibration je docielená 
rýchla, tichá a efektívna starostlivosť o bielizeň.

10 -ročná

anti-vibration
dizajn

iQdrive – rýchly, tichý a výkonný
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Technológia aktívneho kyslíka je najnovšia re-
volučná inovácia v starostlivosti o bielizeň. 
Nová práčka z radu iQ700 so systémom 
sensoFresh poskytuje ideálnu pomoc nielen 
pri čistení bielizne, ale aj pri odstraňovaní ne-

žiaducich pachov či baktérií. Aktívny kyslík ich 
dokáže ľahko odstrániť a bielizni dodá sviežu 
vôňu a vysoký stupeň hygieny. Doprajte si naj-
vyšší komfort. Objavte výhody tejto výnimočnej 
technológie a špe ciálnych programov. 

čistenie 
bubna

program 
sensoFresh

Svieža bielizeň vďaka aktívnemu kyslíku: 
program sensoFresh

Program sensoFresh rýchlo odstráni nežiaduce 
pachy z chúlostivej bielizne či bielizne, ktorú ne-
môžete prať v práčke. Intenzitu ošetrenia je 
možné nastaviť na 30 alebo 45 minút.

Najvyššie hygienické štandardy: 
program Čistenie bubna

Program na čistenie bubna chráni práčku pred 
vznikom nežiaducich pachov a baktérií. Aktívny 
kyslík ju tak udržiava hygienicky čistú.

 
Hygiena

Hygienicky čistá bielizeň aj pri nízkych 
teplotách: program Hygiena

Program Hygiena je určený predovšetkým 
na ošetrenie bielizne, ktorá nemôže byť praná pri 
vysokej teplote. Vďaka aktívnemu kyslíku je bieli-
zeň hygienicky čistá aj pri teplote nižšej ako 40 °C.

Sila aktívneho kyslíka

Objavte silu aktívneho 
kyslíka v revolučnom 
systéme sensoFresh

Zistite viac

Všetky informácie o systéme sensoFresh 
a jeho benefitoch sa dozviete na stránkach: 
www.siemens-home.com/sk/sensofresh.
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Čas je relatívny: myTime

Bielizeň sa vyperie a usuší v čase, ktorý vám vy-
hovuje. Od dvadsiatich do šesťdesiatich minút 
pri praní a od dvadsiatich minút do piatich hodín 
pri sušení.

Vaše potreby sú už nastavené:
myFavourite

Viete presne, čo chcete – a vaša práčka a sušička 
si to zapamätajú. Teraz môžete ľahko uložiť vašu 
kombináciu programov a funkcií jedným stlače-
ním tlačidla. Nemusíte tak vaše nastavenia voliť 
vždy, keď chcete prať alebo sušiť.

Zoznámte sa s každou funkciou: 
multiTouch LED displej

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

Vaše očakávania nenaplní.
Prekoná ich. Siemens avantgarde

Prehľad nových technológií 
práčky a sušičky z radu 
avantgarde

 
myTime
 
myTime

 
myFavourite

 
multiTouch
 
multiTouch



8

Dokonalá starostlivosť o bielizeň

Funkcia ochrany proti pokrčeniu zníži množstvo 
záhybov na minimum. Jednoduchým stlačením 
tlačidla môže byť táto funkcia pridaná takmer ku 
všetkým pracím programom. Vďaka šetrným po-
hybom bubna, zníženému počtu otáčok a rovno-
mernému odčerpaniu bude vaša bielizeň takmer 
bez záhybov. Čo znamená menej žehlenia a viac 
ušetreného času.

Čo môžete stihnúť za hodinu?

Napríklad vyprať a vysušiť bielizeň – stačí za-
pnúť prací program super 15´ a sušiaci program 
super 40 .́ Vytvorené pre váš rušný život.
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Všetky sušičky Siemens s tepelným čerpadlom* 
sú energeticky nenáročné a patria do triedy 
spotreby A++ alebo dokonca A+++. Naše kon-
denzačné sušičky sú vybavené filtrom easyClean 
alebo samočistiacim kondenzátorom. Technoló-
gia samočistiaceho kondenzátora znamená, že 
sa kondenzátor čistí automaticky. A to dokonca 
hneď niekoľkokrát. Výsledok je viditeľný na prvý 
pohľad: kondenzátor bez vlákien z bielizne si za-
chováva maximálnu účinnosť počas celej život-
nosti spotrebiča. A tým aj nízku spotrebu ener-
gie. Mimoriadne nízku.

Self-cleaning condenser cycle

1  water filtering 
2  self-cleaning 
3  soiling

1

2

3

Naše sušičky pracujú 
na maximálny výkon 
pri minimálnej spotrebe. 
Po celý čas

Úspornejšie,
výkonnejšie

samočistiaci
kondenzátor

Cyklus samočistiaceho kondenzátora:

1. filtrácia vody od vlákien

2. prepláchnutie kondenzátora

3.  vlákna, ktoré sa zachytili 

v kondenzátore sú odstránené

3

2

1

*  Tepelné čerpadlo sušičiek obsahuje fluórované 
skleníkové plyny v hermeticky uzavretom systéme.
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Dynamické duo, 
ktoré hovorí za vás

Senzorové sušenie

Všetky naše sušičky sú vybavené senzormi, kto-
ré kontrolujú a nastavia optimálny proces suše-
nia tak, že sa nemusíte báť, že by vaša bielizeň 
bola presušená. Senzory vnútri bubna neustále 
monitorujú zvyškovú vlhkosť v bielizni. Akoná-
hle bielizeň dosiahne zvolenú mieru sušenia, 
sušiaci proces sa zastaví a nastane fáza ochla-
dzovania. Vďaka tomu je vašej bielizni poskyt-
nutá dokonalá ochrana. Navyše šetríte čas 
aj spotrebu energie.
 
Rýchly program super 40´

Ak chcete bielizeň rýchlo vysušiť, stačí zvoliť 
program super 40 .́ Čas sušenia sa skráti vďaka 
optimálnej teplote a prispôsobenej fáze ochla-
dzovania.

Oveľa menej žehlenia

Pomocou funkcie ochrany proti pokrčniu si mô-
žete nastaviť až 120-minútovú fázu našuchore-
nia. Špeciálna štruktúra bubna softDry sa posta-
rá, aby vaša bielizeň bola takmer bez záhybov 
– a vám tak odpadne žehlenie.

Nízka vlhkosť

Naše sušičky pohltia až 88 % vlhkosti, ktorá sa 
vytvára počas sušenia.
 
Nový systém sušenia softDry

Systém sušenia softDry zaručuje stabilnú teplo-
tu sušenia a neustály prúd vzduchu. Mäkké uná-
šače miešajú teplý vzduch a prenášajú ho efek-
tívne a šetrne ku každému kúsku bielizne. 
Špeciálna štruktúra bubna zaisťuje, aby bielizeň 
kĺzala ako po vzduchovom vankúši tak, aby sa 
obmedzilo mechanické trenie a opotrebovanie 
vašej bielizne.

Pri nedostatku miesta
Ak máte málo priestoru – stačí 
postaviť práčku a sušičku na 
seba pomocou spojovacej 
súpravy. Vyššie umiestnená 
sušička vám uľahčí jej 
naplnenie a vyprázdnenie. 
Na výber máte spojovacie 
súpravy s výsuvom alebo bez.
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Cítite vo vzduchu 
tú sviežosť?

Práčky so sušičkou Siemens sú jedny z najviac 
úsporných na trhu. Technológia airCondensation, 
t.j. kondenzácia vzduchom, nepoužíva ďalšiu 

vodu počas sušenia, čím zaisťuje nízku spotrebu 
energie. Naše kombinácie práčky so sušičkou sa 
tak radia do energetickej triedy A.

Niektoré veci dokáže 
len kombinácia 
práčky so sušičkou
Naše kombinácie práčky so 
sušičkou majú jednoduché 
ovládanie, inovatívne 
vlastnosti a sofistikované 
programy, a k tomu vám 
šetria miesto.

Sú šetrné k životnému prostrediu a nepoužívajú na sušenie 
ďalšiu vodu. Čo to znamená pre vás? Nižšie náklady.

Motor iQdrive

Kombinácie práčky so sušičkou z radu iQ800 
vám prináša mnoho benefitov. Jedným z nich 
je aj tichý chod, ktorý zaisťuje bezkomutátorový 
motor iQdrive.

Šetrí nielen miesto

Kombinácia práčky so sušičkou Siemens vám 
okrem úspory miesta ponúka skvelé vlastnosti 
a ľahké ovládanie.

technológia
airCondensation
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