
EXKLUZÍVNA PONUKA
VOĽNE STOJACE SPOTREBIČE
2023

Emanuele

Ridi
odporúča

MOC:
819 €

Akčná cena:

469 €

RP 586BWMBC/1-S

Spredu plnená automatická práčka
RapidÓ Pro
Wifi + Bluetooth pripojenie – možnosť ovládať 
práčku cez aplikáciu hOn: Sťahovanie nových  
funkcií a cyklov; Funkcia pre odložený 
začiatok a koniec; Kontrolný cyklus; Vedenie 
štatistík prania a čerpania energie; Tipy a triky; 
Sprievodca chybovými hláškami a užívateľský 
návod

Kompatibilná s hlasovými asistentmi Alexa  
(Amazon) a Google (len v ENG)  
Snap&Wash – odfoť bielizeň a aplikácia 
vyberie najvhodnejší rýchly cyklus, 
Quick & Clean – zmiešanie vody a detergentu 
na dosiahnutie rovnakých výsledkov prania 
pri 20 °C/40 °C ako pri 40 °C/60 °C

9 rýchlych programov do 1 hod 
16 programov základných + Wifi programy 
Odložený štart až 24 hod, Predpierka, 
Extra plákanie, Para – Easy Iron (3 úrovne), 
Parný hygienický plus – certifikácia The British 
Allergy Foundation, Nočné pranie, Čistenie 
bubna, Rýchly/Nastavenie miery znečistenia  
6 miestny digitálny displej v slovenčine; 
Invertorový motor Speed   Drive – Tichý chod 
Hlučnosť odstreďovania 78 dB(A)

Kód: 31018810
EAN: 8059019044217
Farba: Biela s čiernymi dvierkami
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 530 mm
Spojovací diel (pevné lišty) 
pre inštaláciu s práčkou štandardnej hĺbky 
obj. kód 35602393 WSK1101/2 

Akčná cena 49 €
Spojovací diel (výsuvná zásuvka) 
pre inštaláciu s práčkou štandardnej hĺbky 
obj. kód 35602039 WSK1110U

Akčná cena 79 €
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Spredu plnená automatická práčka Smart
Technológia Smart Touch – bezdotykové prepojenie práčky pomocou 
technológie NFC s inteligentným telefónom a jej ovládanie (len pre Android, 
nemožno použiť pre IOS) • Sťahovanie nových funkcií a cyklov; Funkcia pre 
odložený začiatok a koniec • Kontrolný cyklus
9 rýchlych programov do 1 hod 
16 programov základných + 40 programov Smart Touch • Predpierka, Extra 
plákanie, Hygienický+, Jednoduché žehlenie, Odložený štart až 24 hod, 
Rýchly/Nastavenie miery znečistenia (3) • Digitálny dotykový displej (číselný); 
Smart Inverter Motor – invertorový motor – tichý chod, dlhá životnosť 
Active Motion System – Čistiaci účinok je zosilnený zvýšením rýchlosti 
otáčania bubna na viacerých úrovniach počas prania 
Hlučnosť odstreďovania 77 dB(A)
Kód: 31010513 
EAN: 8059019005591 
Farba: Biela 
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 520 mm

MOC: 799 Akčná cena: 449 €

Spredu plnená automatická práčka RapidÓ Pro SLIM
Wifi + Bluetooth pripojenie – Sťahovanie nových funkcií a cyklov;  
Funkcia pre odložený začiatok a koniec; Kontrolný cyklus; Vedenie štatistík 
prania a čerpania energie; Tipy a triky; Sprievodca chybovými hláškami  
a užívateľský návod

Kompatibilná s hlasovými asistentmi Alexa (Amazon) a Google (len v ENG) 
Snap&Wash – odfoť bielizeň a aplikácia vyberie najvhodnejší rýchly cyklus 
Quick & Clean – zmiešanie vody a detergentu na dosiahnutie rovnakých 
výsledkov prania pri 20 °C/40 °C ako pri 40 °C/60 °C

9 rýchlych programov do 1 hod • 16 programov základných + Wifi programy 
Odložený štart až 24 hod, Predpierka, Extra plákanie, Para – Easy Iron 
(3 úrovne), Parný hygienický plus – certifikácia The British Allergy Foundation,  
Nočné pranie, Čistenie bubna, Rýchly/Nastavenie miery znečistenia  
6 miestny digitálny displej v slovenčine; Invertorový motor Speed  
  Drive – Tichý chod • Hlučnosť odstreďovania 77 dB(A)

Kód: 31018699 
EAN: 8059019040554 
Farba: Biela s antracitovými dvierkami 
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 450 mm

MOC: 529 Akčná cena: 399 €

Spredu plnená automatická práčka so sušičkou RapidÓ
Wifi + Bluetooth pripojenie – možnosť ovládať práčku cez aplikáciu hOn: 
Sťahovanie nových funkcií a cyklov; Funkcia pre odložený začiatok a koniec; 
Kontrolný cyklus; Vedenie štatistík prania a čerpania energie; Tipy a triky; 
Sprievodca chybovými hláškami a užívateľský návod

Snap&Wash – odfoť bielizeň a aplikácia vyberie najvhodnejší rýchly cyklus

Quick & Clean – zmiešanie vody a detergentu na dosiahnutie rovnakých výsled-
kov prania pri 20 °C/40 °C ako pri 40 °C/60 °C • Senzorové sušenie – 3 úrovne

7 rýchlych programov do 1 hod • 16 programov základných + Wifi programy 
Odložený štart až 24 hod, Predpierka, Extra plákanie, Jednoduché žehlenie 
(3 úrovne), Nastavenie sušenia (senzorové alebo časované), Rýchly/Nasta- 
venie miery znečistenia (3),/Úroveň pary (3 parné funkcie) • 6 miestny digi- 
tálny displej v slovenčine; Invertorový motor Speed   Drive – Tichý chod • Hlučnosť 
odstreďovania 77 dB(A); Trieda energetickej účinnosti sušenia D/prania A
Kód: 31018872 
EAN: 8059019044958 
Farba: Biela s chrómovanou hranou dvierok 
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 530 mm

MOC: 879 Akčná cena: 499 €

Akčná cena
Spojovací diel (pevné lišty) pre inštaláciu so SLIM sušičkou obj. kód 35602394 WSK1102/2 49 €

HĹBKA LEN

45 cm
CashBack

20 €

A

G DD



RPE H8A2TCBE-S

RP4 H7A2TRE-S

CSTG 37TMCE/1-S
11 rokov
záruka
na invertorový

motor

5 rokov
záruka

5 rokov
záruka

5 rokov
záruka

7

SystémSystém
tepelnéhotepelného
čerpadlačerpadla

SystémSystém
tepelnéhotepelného
čerpadlačerpadla

7

1251

6
rýchlych
programov

6
rýchlych
programov

9
rýchlych
programov

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom RapidÓ PRO
Wifi + Bluetooth pripojenie – možnosť ovládať sušičku cez aplikáciu hOn 
Systém tepelného čerpadla so zdokonalenou konštrukciou a prúdením 
vzduchu (o 10 % kratšia doba sušenia) • Senzorové sušenie – 4 úrovne; 
Časované sušenie: 60 – 220 min • 6 rýchlych programov do 90 min 
Kompatibilná s hlasovými asistentmi Alexa (Amazon) a Google (len v ENG)

14 programov základných + Wifi programy • Časované sušenie, Odložený štart 
až 24 hod, Ochrana proti pokrčeniu, Pamäť • 6 miestny digitálny displej  
v slovenčine; Certifikované sušenie vlny – Woolmark Apparel Care • Easy 
Case – nádoba na vodu 5 l umiestnená vo dvierkach; Možnosť napojenia  
na odpad (hadička nie je súčasťou dodávky, možné dokúpiť ako náhradný 
diel zvlášť); Galvanizovaný bubon s obojsmerným otáčaním 125 l • 
Rozkladací dvojitý filter na textilný prach – ľahké čistenie; Zosilnená  
konštrukcia kabinetu sušičky • Hlučnosť odstreďovania 67 dB(A)

Kód: 31102640 
EAN: 8059019064017 
Farba: Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok 
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 585 mm

MOC: 929 Akčná cena: 549 €

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom RapidÓ PRO SLIM
Wifi + Bluetooth pripojenie – možnosť ovládať sušičku cez aplikáciu hOn 
Systém tepelného čerpadla so zdokonalenou konštrukciou a prúdením 
vzduchu (o 10 % kratšia doba sušenia) • Senzorové sušenie - 4 úrovne;  
Časované sušenie: 60 – 220 min • 6 rýchlych programov do 90 min • Kompa- 
tibilná s hlasovými asistentmi Alexa (Amazon) a Google (len v ENG)
14 programov základných + Wifi programy • Časované sušenie, Odložený štart 
až 24 hod, Ochrana proti pokrčeniu, Pamäť • 6 miestny digitálny displej  
v slovenčine; Certifikované sušenie vlny – Woolmark Apparel Care • Easy Case 
– nádoba na vodu 5 l umiestnená vo dvierkach; Nie je možné napojenie na
odpad; Galvanizovaný bubon s obojsmerným otáčaním 80 l • Rozkladací dvojitý
filter na textilný prach – ľahké čistenie • Hlučnosť odstreďovania 67 dB(A)
Kód: 31102639 
EAN: 8059019064000 
Farba: Biela s antracitovými dvierkami 
Rozmery výrobku v x š x h: 850 x 600 x 465 mm

MOC: 939 Akčná cena: 629 €

Vrchom plnená automatická práčka Smart
Technológia Smart Touch – bezdotykové prepojenie práčky pomocou 
technológie NFC s inteligentným telefónom a jej ovládanie (len pre Android, 
nemožno použiť pre IOS) • Sťahovanie nových funkcií a cyklov; Funkcia  
pre odložený začiatok a koniec • Kontrolný cyklus
9 rýchlych programov do 1 hod 
16 programov základných + 40 programov Smart Touch 
Predpierka, Extra plákanie, Hygienický+, Odložený štart až 24 hod, Rýchly/ 
Nastavenie miery znečistenia (3), Nočné pranie 
Digitálny dotykový displej (číselný); Smart Inverter Motor – invertorový motor 
– tichý chod, dlhá životnosť
Gentle Touch Opening – pomalé otváranie dvierok bubna
Hlučnosť odstreďovania 78 dB(A)
Kód: 31011494 
EAN: 8059019031194 
Farba: Biela so striebornou rukoväťou 
Rozmery výrobku v x š x h: 860 x 410 x 600 mm

MOC: 739 Akčná cena: 399 €

HĹBKA LEN

46,5 cm

CashBack
40 €
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Akčná cena
Spojovací diel (pevné lišty) pre inštaláciu s práčkou štandardnej hĺbky obj. kód 35602393 WSK1101/2  49 € 
Spojovací diel (výsuvná zásuvka) pre inštaláciu s práčkou štandardnej hĺbky obj. kód 35602039 WSK1110U 79 €

Spojovací diel (pevné lišty) pre inštaláciu so SLIM práčkou 
obj. kód 35602394 WSK1102/2 Akčná cena 49 €



ONLINE FORMULÁR
Vyplnením formulára je možné kedykoľvek jednoducho v priebehu niekoľkých minút objednať 
opravu, požiadať o technickú podporu alebo získať informácie o produktoch bez nutnosti  
volania na linku.

ZÁKAZNÍCKA LINKA
Slúži na objednanie záručnej alebo pozáručnej opravy a dodanie informácií o produktoch  
a návodoch na použitie.
TEL. ČÍSLO: +421 233 418 888 | PREVÁDZKOVÁ DOBA: pondelok až piatok; od 8:00 do 18:00 hod.

E-MAIL
Slúži na objednanie záručnej alebo pozáručnej opravy
E-MAIL: skservice.candyhoover@haier-europe.com

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 5 ROKOV A 11 ROKOV
Na modely označené týmito ikonkami je možné získať zadarmo  
predĺženú záruku. Pre všetky typy predĺženej záruky je nutné výrobok 
registrovať do 14 dní od dátumu zakúpenia spotrebiča  
na www.registracia-zaruka.sk a súhlasiť s podmienkami akcií.

CASHBACK 
Na modely označené týmito ikonkami je možné získať vrátenie peňazí (cashback) v hodnote 
danej ikonkou. Pre oba cashbacky je nutné výrobok registrovať do 14 dní od dátumu zakúpenia 
spotrebiča na www.bonuscandy.sk a súhlasiť s podmienkami akcií.

www.candysk.sk
tel.: +421 910 222 600  |  e-mail: obchod@candysk.sk 

Pozn. Ceny výrobkov sú vrátane DPH. Tlačové chyby vyhradené.
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Kombinovaná chladnička Fresco
Total No Frost Circle+ – beznámrazová technológia chladenia v chladničke aj 
mrazničke s rovnomernou distribúciou chladného vzduchu v jednotlivých úrovniach
Spotreba 0,578 kWh/24 hod. • Čistý objem chladničky/mrazničky 258/119 l 
Hlučnosť 38 dB(A) • Wifi konektivita – možnosť ovládať chladničku na diaľku 
a využívať doplnkový obsah pomocou aplikácie hOn • Dotykový displej vo vnútri 
chladničky, Funkcia Rýchle chladenie (na displeji), Rýchle mrazenie (len v aplikácii), 
Dovolenka (len v aplikácii), Eco (len v aplikácii) • 1x Cool Box – zásuvka na ovocie  
a zeleninu s mechanickou reguláciou vlhkosti • 3 priehľadné zásuvky v mrazničke 
Invertorový kompresor – tichý chod • Osvetlenie LED na bokoch; Výmenný záves 
dverí
Kód: 34005109 
EAN: 8059019048840 
Farba: Nerez 
Rozmery výrobku v x š x h: 2000 x 595 x 658 mm

MOC: 919 Akčná cena: 649 €
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Kombinovaná chladnička Fresco
Total No Frost Circle+ – beznámrazová technológia chladenia v chladničke aj 
mrazničke s rovnomernou distribúciou chladného vzduchu v jednotlivých úrovniach
Spotreba 0,701 kWh/24 hod. • Čistý objem chladničky/mrazničky 222/119 l 
Hlučnosť 39 dB(A) • Wifi konektivita – možnosť ovládať chladničku na diaľku 
a využívať doplnkový obsah pomocou aplikácie hOn • Dotykový displej vo vnútri 
chladničky, Funkcia Rýchle chladenie (na displeji), Rýchle mrazenie (len v aplikácii), 
Dovolenka (len v aplikácii), Eco (len v aplikácii) • 1x Cool Box – zásuvka na ovocie  
a zeleninu s mechanickou reguláciou vlhkosti • 3 priehľadné zásuvky v mrazničke  
Klasický kompresor • Osvetlenie LED na bokoch; Výmenný záves dverí
Kód: 34004856 
EAN: 8059019035765 
Farba: Strieborná 
Rozmery výrobku v x š x h: 1850 x 595 x 658 mm

MOC: 819 Akčná cena: 499 €
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