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NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABLÍZKU

KDO JSME

Již více než 30 let věnuje společnost Haier energii  

a znalosti svých odborníků vývoji špičkových  

spotřebičů, které uspokojí nejnáročnější zákazníky.

Od svého založení v roce 1984 jsme měli  

ve společnosti Haier vždy jasný cíl: vyrábět spolehlivé 

spotřebiče vysoké kvality. Za více než 30 let svého  

působení jsme se dále posunuli a spolu s měnícími  

se požadavky moderního světa a současnými  

potřebami zákazníků jsme povýšili svůj cíl na výrobu  

prémiových, vysoce kvalitních moderních spotřebičů  

s inovativními funkcemi.

Chápeme, že jen díky tomu, že vám, našim  

zákazníkům, budeme na blízku a budeme naslouchat  

vašim potřebám, můžeme pomoci zjednodušit vaše životy. 

Náš závazek je neustále aktualizovat a rozšiřovat naše 

produktové řady a být vám životním partnerem.  

Také díky této filozofii jsme již 12 let celosvětovou  

jedničkou v podílu na trhu s domácími spotřebiči.
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CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V PODÍLU  

NA TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI  

12 LET ZA SEBOU.

zdroj Euromonitor International Limited 2020
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Pokud hledáte výsledky praní na profesionální úrovni, nehledejte nic jiného než pračku se sušičkou  
Haier SuperDrum. Vyperte více prádla za méně času, díky působivé 10kg kapacitě praní a 6kg kapacitě sušení.  
Díky vysoce efektivnímu invertorovému motoru s přímým pohonem Direct Motion také ušetříte na nákladech  
na energii. Praktické přednastavené programy vám umožní rychle vybrat a upravit prací cykly podle vlastní  
potřeby. Pračka se sušičkou SuperDrum je vybavena dotykovým displejem a poskytuje neuvěřitelně velký plnicí 
otvor o průměru 45 cm pro snadnější plnění a vyjímání prádla. A SuperDrum toho nabízí ještě mnohem víc!

SUPERDRUM SERIES 9
POSUŇTE PRANÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

SU
PE

RD
RU

M

PR
AN

Í

PR
AN

Í

SU
PE

RD
RU

M

I-REFRESH
Haier SuperDrum obsahuje zbrusu novou technologii mikro páry, která čistí vaše
oblečení vysoce efektivním a inovativním způsobem, odstraňuje pachy a redukuje 
pomačkání bez přímého kontaktu s vodou!

BUBEN VELIKOSTI XXL
Díky velkému průměru bubnu (601 mm) je mechanická síla pohybu bubnu  
zdokonalena, což umožňuje účinnější pronikání pracího prostředku. Pokud k tomu 
připočteme ještě skutečnost, že díky této konstrukci bylo možné dosáhnout neuvěři-
telně malé hloubky, pouhých 46 cm, pak se jedná o skutečně přelomové řešení.

MY TIME
Chytrá funkce „My Time“ společnosti Haier vám umožňuje nastavit dobu praní  
podle svých potřeb, takže ji můžete zkrátit nebo prodloužit - dokonce i během cyklu!

MOTOR DIRECT MOTION
Buben pračky je poháněn invertorovým patentovaným motorem Direct Motion, umístěným přímo na 
ose bubnu, což znamená vysoký výkon při minimálním hluku, nízké spotřebě energie a bezkonkurenční 
trvanlivosti.

SMART DUAL SPRAY
Haier SuperDrum je vybaven automatickým čisticím systémem, který se aktivuje na konci pracího cyklu,  
aby vyčistil těsnění dvířek a nádobku na prací prostředek. Tak bude vaše prádlo ještě voňavější  
a hygieničtější.

DOTYKOVÝ DISPLEJ
Ovládejte všechny funkce pračky se sušičkou pomocí integrovaného dotykového 
displeje. Ten vám umožňuje vybrat si ze 14 různých předvolených programů  
a doplňkových funkcí.

WI-FI PŘIPOJENÍ
Pračku lze navíc dálkově ovládat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu  
s připojením k Wi-Fi. Tímto způsobem můžete snadno:
– Sledovat průběh cyklu praní/sušení
– Získat perfektní doporučení na nejvhodnější cyklus
– Přizpůsobit si a uložit nejpoužívanější prací cyklus

OŠETŘENÍ SKVRN
Unikátní ošetření skvrn vám pomůže zbavit se až 6 různých druhů odolných skvrn, 
jako je tráva, víno, džus, mléko, krev nebo hlína.

SMART DOSING
Inteligentní funkce automatického dávkování vám pomůže používat přesné množství 
pracího prostředku a aviváže potřebných pro každé vaše praní, v závislosti na  
hmotnosti praného prádla a výběru pracího programu. Tento chytrý systém vám  
může pomoci ušetřit ekvivalent až 33 cyklů ročně na pracích prostředcích!

PILOW DRUM
Interiér bubnu je osvětlený a jeho povrch má speciální design s malými výstupky  
v podobě polštářků. Navíc laserem svařovaný buben bez sváru zaručuje maximální 
péči o vaše tkaniny během provozu.

ABT®
Zásuvka na prací prostředek a těsnění dvířek jsou speciálně antibakteriálně ošetřeny, 
čímž je zamezeno šíření bakterií do oblečení. Toto ošetření bylo oficiálně  
certifikováno VDE s účinností až 99,8 %.
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S Invertorovým Direct Motion motorem od Haier a jeho tichým režimem praní a odstřeďování bez vibrací,  
vás již nebude rušit zbytečný hluk. Užívejte si momenty, na kterých opravdu záleží. Při odstřeďování produkuje 
invertorový Direct Motion motor pouhých 69 dB(A).

TECHNOLOGIE DIRECT MOTION
MÉNĚ HLUKU, VÍCE SVOBODY
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Invertorové Direct Motion motory od Haier představují skutečný skok vpřed v technologii vývoje praček. 
Díky naprosto odlišné konstrukční koncepci s menším množstvím komponentů než u běžných motorů,  
je Invertorový Direct Motion motor výrazně spolehlivější, účinnější a tišší.
Absence řemenu a řemenice mezi motorem a bubnem pračky (direct motion = přímý pohyb/pohon)  
znamená dosažení špičkové efektivity pohonu v poměru 1:1, což vede k významné úspoře energie. 
Dalšími benefity invertorových Direct Motion motorů je jejich spolehlivost, minimalizovaná hlučnost  
a multifunkční využitelnost. 
Haier je světová značka číslo 1 prodeji praček*. Spolehlivost IDM motorů Haier znamená, že vydrží po 
celou dobu životnosti pračky, a to už je velmi výhodná investice!

* Zdroj Euromonitor International Limited; Spotřebitelská zařízení 2019, procentní podíl jednotky, data za rok 2019. Kategorie hlavních  
spotřebičů je součet prodeje myček nádobí, domácích praček, velkých kuchyňských spotřebičů, mikrovlnných trub a chladicích  
spotřebičů.

MINIMÁLNÍ HLUK
Konstrukční odstranění hnacího řemene a řemenice znamená menší vibrace = MÉNĚ HLUKU. Hladina 
hluku pouhých 69 dB(A) v režimu odstřeďování je dvakrát tišší než u standardních motorů*. 

* Snížení hlučnosti o 3 dB(A) odpovídá dvojnásobku redukce hluku.



Díky nejpokročilejším technologiím společnosti Haier posouvá i-Pro Series 7 praní na další úroveň. Tyto pračky 
přinášejí pokaždé výjimečné výsledky, přesto se snadno používají a nabízejí neuvěřitelnou účinnost, spolehlivost, 
úspornost a péči o oblečení.

I-PRO SERIES 7
PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY U VÁS DOMA
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PARNÍ PÉČE S PROGRAMEM REFRESH
Cesty do čistírny jsou nyní minulostí. Funkce Refresh v pračkách 
Haier, nabízí profesionální výsledky ve vaší domácnosti. Technolo-
gie vytváří uvnitř bubnu pračky parní mlhu a současně v kombinaci 
s pohyby bubnu pračky dochází k uvolňování pomačkaných vláken 
vloženého prádla. Díky vysoce přesné regulaci teploty parní láz-
ně, jsou odstraněny záhyby, pachy a současně je prádlo osvěženo, 
dezinfikováno a změkčeno bez použití vodní lázně a chemických 
detergentů.

MÁTE VŠE POD KONTROLOU
Řada i-Pro Series 7 vám umožní věnovat zvláštní péči jemným 
látkám tím, že můžete upravit rychlost odstřeďování podle  
typu praných látek. Na digitálním displeji můžete snadno zvolit 
rychlost odstřeďování a dopřát vašemu oblečení tu nejvíce pré- 
miovou péči.

STYLOVĚ A BEZ NÁMAHY
Elegantní dotykový digitální displej vám umožní snadno najít  
a vybrat váš prací program. Díky hladkému povrchu se také navíc 
velice snadno čistí.

INVERTOROVÝ DIRECT MOTION MOTOR 
– EFEKTIVNÍ, SPOLEHLIVÝ, ODOLNÝ
Srdcem praček Haier i-Pro Series 7 je Invertorový 
Direct Motion motor. Tento vysoce účinný mo-
tor vydrží po celou dobu životnosti pračky. Jeho  
rotor je přímo spojen s bubnem pračky, bez  
přítomnosti řemene a řemenice. Proto je použito 
méně pohyblivých částí, což znamená zvýšenou 
spolehlivost. Konstrukce motoru s přímým poho-
nem výrazně snižuje hluk i vibrace, takže si užijete 
mnohem tišší praní.

PLNOU PAROU VPŘED PROTI SKVRNÁM
Přídavná parní funkce Steam v pračkách Haier je ideální pro hloubkové odstranění nečistot, skvrn a také pro 
snadné žehlení. Technologie rozptyluje páru a prací prostředek uvnitř bubnu. Tato směs proniká hluboko do vlá-
ken prádla, kde uvolňuje nečistoty, skvrny a pachové složky. A to není vše – díky páře, která se snaží eliminovat 
pomačkání prádla, je také žehlení oděvů mnohem snazší, nebo dokonce není vůbec nutné.
Využijte tak uspořený čas a energii na věci, které máte opravdu rádi!

DOKONALÝ PŘEHLED UVNITŘ BUBNU
Osvětlení bubnu je další skvělou inovací od Haier. Díky vnitřnímu LED osvětlení už nepřehlédnete žádný titěrný 
kousek vaší garderoby. Lze aktivovat i v průběhu pracího cyklu. Světlo pro váš komfort a pohodlí, které oceníte.

UPRAVTE SI FLEXIBILNĚ DOBU PRANÍ
Inovativní funkce Haier i-time vám umožňuje upravit délku pracího cyklu dle aktuální nabídky. Můžete s ním zkrátit 
nebo prodloužit čas praní, tak jak zrovna potřebujete. S pračkou Haier a i-time spolupracuje čas s vámi.

ČISTÁ PRAČKA = ČISTÉ PRÁDLO
V každé pračce se nacházejí místa, která jsou „předurčena“ k většímu stupni usazování různých nečistot, a tím  
k následné tvorbě různých bakterií a plísní. Jedná se o zásuvku na prací detergenty a také gumovou manžetu  
těsnění dveří. Proto Haier používá na zmíněná místa exkluzivní antibakteriální ošetření ABT®. Do zmíněných  
částí pračky je již ve fázi výroby zakomponováno 3,2% zinku, což garantuje jejich antibakteriální vlastnosti.

VYŠŠÍ ÚROVEŇ INTELIGENTNÍ DETEKCE PŘI PRANÍ
„Digitální vnitřní váha“ využívá vygenerovaných dat z invertorového Direct Motion motoru, který dokáže  
v krátkém čase vyhodnotit a dodat informace o hmotnosti vloženého prádla k dalšímu zpracování. Elektronika 
pračky ještě před začátkem samotného pracího cyklu, a také v jeho dalším průběhu, velmi přesně vypočítává ze 
zvolených veličin časovou a energetickou náročnost, včetně korekce spotřeby vody.

BUBEN SE STRUKTUROU POLŠTÁŘKŮ
Povrch bubnu pračky je plocha, se kterou je prádlo při praní neustále v kontaktu. Profilace povrchu bubnu  
ovlivňuje mechanické zatížení prádla při jeho praní, máchání a odstřeďování. Povrch bubnu velice připomíná 
řady nadýchaných polštářků. Tato „polštářková“ jemnost byla převedena do konstrukce pracího bubnu praček 
Haier. Miliony uživatelů po celém světě dopřávají svému prádlu tuto velice exkluzivní péči. Polštářky prádlo  
jemně načechrávají, masírují, regenerují a zároveň prádlo připravují na případné žehlení. Buben je také opatřen  
stovkami miniaturních průtokových otvůrků. Jejich precizní technické zpracování vylučuje deformaci vláken  
prádla při praní, a zvláště při jeho odstřeďování s vysokým počtem otáček.

VELKÝ BUBEN PRO KVALITNÍ PÉČI
Pračky, či pračky se sušičkou s velkým bubnem o průměru 525 mm poskytnou vašemu prádlu nebývalý prostorový  
komfort a díky tomu lépe pracují s prádlem. Hlavně pro opravdu účinné máchání a sušení je navýšený objem 
bubnu pračky k nezaplacení. Dveřní manipulační otvor je 360 mm, a i velmi objemné kusy prádla jsou zde vítány.

PRAČKA, KTERÁ SE SAMA VYČISTÍ
Slyšeli jste už o speciální funkci Haier praček nazvanou Dual Spray? Jde o automatický čistící systém, který se  
aktivuje poprvé před začátkem posledního máchacího cyklu a podruhé před zahájením posledního cyklu  
odstřeďování prádla. Vodní tryska ostřikem očistí gumovou těsnící manžetu dveří, včetně skla dveří, a tím odstraní 
případné nečistoty, které se zachytily během pracího cyklu. Tuto chytrou technologii ocení hlavně alergici nebo 
rodiny s domácím mazlíčkem. Čisté nebude pouze vaše prádlo, ale i vaše pračka.

OŠETŘENÍ CIRKULUJÍCÍ PÁROU BEZ POUŽITÍ VODNÍ LÁZNĚ A CHEMICKÝCH DETERGENTŮ
I-Refresh je inovativní funkce praček se sušičkou Haier, která odstraní pachy, alergeny a jemný prach. Zároveň 
snižuje pomačkání, záhyby a ještě změkčuje a načechrává tkaniny vysoce účinným a inovativním způsobem. 
Nejde o pouhé osvěžení oblečení – Haier vyvinul zcela odlišný systém. Nejprve na prádlo v pračce působí teplý 
cirkulující vzduch v kombinaci s pohyby bubnu, čímž se textilie zbavují prachu. Následně je v prostoru bubnu vy-
tvořeno parní klima a současně je znovu aplikován cirkulující teplý vzduch. To proto, aby byly z prádla odstraněny 
pachy, alergeny a samozřejmě i zbytková vlhkost z aplikované páry, s nimiž z textilu mizí i bakterie a roztoči. Na 
závěr cyklu prochází prádlem studený vzduch, odnáší zbytky nečistot a pomáhá prádlu dosáhnout svěžího vzhledu.
I-Refresh funkci můžete aplikovat u pěti programů, podle druhu tkaniny a potřeb osvěžení. I-Refresh pečuje  
dokonce i o ty nejjemnější tkaniny, jako je vlna či hedvábí. Haier – vaše profesionální prádelna.
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Řada I-Pro Series 5, která se skládá z pračky, pračky sušičkou a sušičky, přináší profesionální výsledky ve vaší  
domácnosti. To vše začíná už při vkládání prádla, což usnadňuje velká kapacita, která je dokonce k dispozici  
i v úzkém (Slim) provedení. Pokud jde o praní, kompletní sada specializovaných programů zajišťuje vynikající  
čištění, sušení a hygienu vašeho prádla. To vše s patentovanou technologií Direct Motion, která je navržena tak, 
aby vydržela, po celou dobu životnosti pračky.

Mezi další exkluzivní funkce Haier patří program pračky se sušičkou I-Refresh, který změkčí, desinfikuje a vyčistí  
i vaše nejjemnější oděvy bez praní ve vodě a dále funkce dostupná v aplikaci hOn, Washing Lens, která využívá 
umělou inteligenci k navrhování nejlepších pracích cyklů skenováním štítků vašeho oblečení. 

A aby byla zajištěna nejlepší hygiena spolu s nejlepším čištěním, jsou zde antibakteriální ošetření a technologie 
Haier Smart Dual Spray. Připravte se na zážitek z praní na míru.

I-PRO SERIES 5
PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY U VÁS DOMA
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WASHING LENS
Funkce WASHING LENS vám v aplikaci hOn  
navrhne nejlepší prací cyklus pouhým  
naskenováním štítků vašeho oblečení.

PŘIZPŮSOBITELNÉ CYKLY
Aplikace hOn nabízí několik specializovaných  
programů, které lze upravit tak, aby lépe  
vyhovovaly vašim potřebám.

CHYTRÝ CYKLUS SMART AI
Díky umělé inteligenci pračka automaticky  
detekuje množství a druh prádla a poté  
podle toho upraví praní, příp. nabídne další  
doplňkové funkce a tipy.

Modely praček a praček se sušičkou I-Pro Series 5 je možné také připojit  
k domácím hlasovým asistentům Alexa a Google Assistant.

ANTRACITOVÉ PROVEDENÍ
Jak pračky, tak i pračky se sušičkou řady I-Pro Series 5 jsou k dispozici nejen v klasickém bílém provedení, 
ale také v antracitovém s černými neprůhlednými dvířky. Vaší koupelně budou určitě slušet!

I-REFRESH
Tento exkluzivní program od Haier využívá u praček  
se sušičkou mikroskopických částic páry k změkčení  
prádla, snížení pomačkání, odstranění pachů  
a desinfekci vláken, dokonce i těch nejjemnějších  
oděvů.

DIRECT MOTION MOTOR
Invertorový motor Direct Motion je přímo spojen  
s bubnem. To znamená tichý výkon, vysokou energe- 
tickou účinnost a neuvěřitelně dlouhou životnost.  
Na motory Direct Motion je poskytovaná 12letá záruka 
zdarma a jejich energetická účinnost je podle nových  
norem EU z roku 2019 o Energetickém štíkování,  
ve třídě A.

VELKOKAPACITNÍ BUBEN
Řada I-Pro Series 5 je dokonalým řešením pro velké  
rodiny a objemné prádlo. S kapacitou až 10 kg  
v prostorově úsporné konstrukci zajišťuje exkluzivní  
buben o šířce 525 mm snadné nakládání a lepší  
manipulaci s prádlem. V této řadě také najdete i úzký 
(Slim) model s ohromující 9kg kapacitou.

O B J E V T E  N O V É  Z Á Ž I T K Y  Z  P R A N Í  U Š I T É H O  VÁ M  N A  M Í R U
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HWD120-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-REFRESH 
DUAL SPRAY
ABT

HWD80-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT

HWD100-BD1499U1NS
SUPERDRUM SERIES 9 
XXL BUBEN
SMART DOSING
WIFI

HWD100-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-REFRESH
DUAL SPRAY
ABT

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  8/12
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1351
Energetická třída sušení/praní E/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  4,350/435
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,538/54
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  100
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  56
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 71,4
Váha netto/brutto (kg) 85/90

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  5/8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1351
Energetická třída sušení/praní D/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  2,66/266
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,472/47
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  68
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 85 x 59,5 x 46 
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg) 75/81

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  6/10
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1400
Energetická třída sušení/praní D/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh) 3,08/308
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,510/51
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  75
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  50
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  69
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 99 x 70 x 46 
Rozměry balení VxŠxH 111 x 79,8 x 65,7
Váha netto/brutto (kg) 97/115

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  6/10
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1351
Energetická třída sušení/praní D/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  3,080/308
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,512/51
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  75
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  51
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 85 x 59,5 x 53 
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 81/88

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011195
EAN – 6921081586679

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011196
EAN – 6921081586655

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31018794
EAN – 6921081591970

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011197
EAN – 6921081586662

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,  

Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, 
Bavlna 20 °C, ECO Praní/ECO Sušení

Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka,  
Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 78 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše. Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,  

Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, 
Bavlna 20 °C, ECO Praní / ECO Sušení

Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka, 
Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 54 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Výbava
Wifi, SMART DOSING – automatické dávkování pracího prostředku  
a aviváže, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM, Velký dotykový 
digitální displej, ABT – antibakteriální ošetření, DUAL SPRAY –  
automatický samočistící systém, I-REFRESH – extra ošetření párou 
(program), I-TIME – možnost úpravy času praní, PILOW DRUM – 
buben s polštářky

13 programů + Wifi programy 
–  Inteligentní, Expres 15‘, I-Refresh, Sušení, Praní a sušení,  

Odstřeďování, Dálkové ovládání, Bavlna, Syntetika, Rychlý 39‘,  
Vlna, Jemné prádlo, Bavlna 20°C, Eco 40°C – 60°C

Sušení automatické nebo časované 30, 60, 120, 150, 180, 210 min
Odstraňování skvrn (6 druhů), Přídavné máchání, Předpírka
Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 66 l, Otvor pro plnění 45 cm,  
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné/Hedvábí, Sušení,  

Praní & Sušení, Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, 
Bavlna 20 °C, ECO Praní / ECO Sušení

Parní praní, Přídavné máchání, Dětská pojistka, 
Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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HWD90-B14959U1-S
I-PRO SERIES 5 
XL BUBEN 
WIFI 
I-REFRESH

HWD80B14959S8U1S
I-PRO SERIES 5 
XL BUBEN 
WIFI 
I-REFRESH

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  6/9
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1330
Energetická třída sušení/praní D/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  3,076/308
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,494/49
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  85
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  48
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 81/88

Technické specifikace 
Kapacita sušení/praní (kg)  5/8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1330
Energetická třída sušení/praní D/A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. praní + sušení na 1 cyklus/100 cyklů (kWh) 2,66/266
Spotř. en. pouze praní na 1 cyklus/100 cyklů (kWh)  0,472/47
Spotř. vody praní + sušení na 1 cyklus (l)  75
Spotř. vody pouze praní 1 cyklus (l)  44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW)  72
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 
Rozměry výrobku VxŠxH 85 x 59,5 x 46 
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg) 75/81

Bílá + černá dvířka 
Kód – 31018999
EAN – 6921081593622

Antracitová + černá dvířka 
Kód – 31019001
EAN – 6921081593530

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM 
Velký dotykový digitální displej 
ABT – antibakteriální ošetření 
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém 
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce) 
I-TIME – možnost úpravy času praní 
ILOW DRUM – buben s polštářky

11 programů + Wifi programy 
–  Bavlna, Vlna, Jemné prádlo, Expres 15‘, Sušení, Bavlna 20 °C,  

Dálkové ovládání, Deky/Přikrývky, Syntetika, Smart, Odstřeďování, 
Eco 40 °C – 60 °C

Sušení automatické (3 úrovně) nebo časované (3 úrovně),  
Přídavné máchání, Předpírka, Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014.  
Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY  – automatický samočistící systém
I-REFRESH – extra ošetření párou (přídavná funkce)
I-TIME – možnost úpravy času praní
PILOW DRUM – buben s polštářky

11 programů + Wifi programy 
–  Bavlna, Vlna, Jemné prádlo, Expres 15‘, Sušení, Bavlna 20 °C,  

Dálkové ovládání, Deky/Přikrývky, Syntetika, Smart, Odstřeďování, 
Eco 40 °C – 60 °C

Sušení automatické (3 úrovně) nebo časované (3 úrovně), 
Přídavné máchání, Předpírka, Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm 
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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HW80-B14979S8-S
I-PRO SERIES 7 
I-TIME
STEAM, REFRESH 
ABT

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1350
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,472
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 47
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 69 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 46
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg) 72/77

Antracitová + černá dvířka s chromem 
Kód – 31019004
EAN – 6921081593578

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,  

Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,  
ECO 40-60

Přídavné máchání, Dětská pojistka, Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 54 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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HW120-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-TIME
STEAM, REFRESH 
ABT

HW90-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-TIME
STEAM, REFRESH 
ABT

HW100-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-TIME
STEAM, REFRESH 
ABT

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  12
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1350
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,538
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 54
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 56
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 69 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 71,4
Váha netto/brutto (kg) 80/86

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  9
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1350
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,493
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 49
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 48
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 69 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 77/82

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  10
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1350
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,512 
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 51
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 51
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 69 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 53
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 77/82

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011192
EAN – 6921081586624

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011424
EAN – 6921081587522

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011193
EAN – 6921081586648

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,  

Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,  
ECO 40-60

Přídavné máchání, Dětská pojistka, Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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HW120-B14979 HW100-B14979 HW90-B14979

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM 
Velký dotykový digitální displej 
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,  

Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,  
ECO 40-60

Přídavné máchání, Dětská pojistka, Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 78 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše. Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,  

Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,  
ECO 40-60

Přídavné máchání, Dětská pojistka, Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm, dvouvrstvá  
termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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HW80-B14979-S
I-PRO SERIES 7 
I-TIME
STEAM, REFRESH 
ABT

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1350
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,472
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 47
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 69 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. B

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 46
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 59,1
Váha netto/brutto (kg) 72/77

Bílá + černá dvířka s chromem 
Kód – 31011194
EAN – 6921081586631

Výbava
Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej
ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
I-TIME – možnost úpravy času praní, MEMO – paměť
STEAM – ošetření párou, PILOW DRUM – buben s polštářky

14 programů  
–  Bavlna, Syntetika, Přikrývky, Vlna, Jemné, Outdoor, Refresh,  

Dětská péče, Mix, Expres 15‘, Rychlý, Odstředění, Bavlna 20 °C,  
ECO 40-60

Přídavné máchání, Dětská pojistka, Odstraňování skvrn (6 druhů)

Konstrukce
Objem bubnu 54 l, Otvor pro plnění 36 cm 
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej, ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
STEAM – ošetření párou, I-TIME možnost úpravy času praní
PILOW DRUM – buben s polštářky
REFRESH – osvěžení oblečení bez praní vodou

11 programů + Wifi programy 
–  Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvěžení), Bavlna 20 °C, 

Dálkové ovládání, Bavlna, Antialergenní péče, Vlna, Odstřeďování, 
Eco 40 °C – 60 °C

Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm 
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej, ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
STEAM – ošetření párou, I-TIME možnost úpravy času praní
PILOW DRUM – buben s polštářky 
REFRESH – osvěžení oblečení bez praní vodou

11 programů + Wifi programy 
–  Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvěžení), Bavlna 20 °C, 

Dálkové ovládání, Bavlna, Antialergenní péče, Vlna, Odstřeďování, 
Eco 40 °C – 60 °C

Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm 
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech

Výbava
Wifi, Invertorový Direct Motion Motor – IDMM
Velký dotykový digitální displej, ABT – antibakteriální ošetření
DUAL SPRAY – automatický samočistící systém
STEAM – ošetření párou, I-TIME možnost úpravy času praní
PILOW DRUM – buben s polštářky 
REFRESH – osvěžení oblečení bez praní vodou

11 programů + Wifi programy 
–  Smart, Mix, Syntetika, Expres 15‘, Refresh (Osvěžení), Bavlna 20 °C, 

Dálkové ovládání, Bavlna, Antialergenní péče, Vlna, Odstřeďování, 
Eco 40 °C – 60 °C

Přídavné máchání, Dětská pojistka

Konstrukce
Objem bubnu 63 l, Otvor pro plnění 36 cm 
Dvouvrstvá termoizolační dvířka, Nerez buben, Vana Silitech
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SLIM 
hloubka jen 

46 cm
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HW80-B14959U1-S
I-PRO SERIES 5 
XL BUBEN 
WIFI 
STEAM

HW80-B14959U1-S
I-PRO SERIES 5 
XL BUBEN 
WIFI 
STEAM

HW90-B14959U1-S
I-PRO SERIES 5 
XL BUBEN 
WIFI 
STEAM

Bílá + černá dvířka 
Kód – 31018789
EAN – 6921081592052

Antracitová + černá dvířka 
Kód – 31019003
EAN – 6921081593554

Bílá + černá dvířka 
Kód – 31018791
EAN – 6921081592045

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  9
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1330
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,491
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 49
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 48
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 70 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 49
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 65/68

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1330
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,472
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 47
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 70 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 49
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 65/68

Technické specifikace 
Kapacita bavlna (kg)  8
Maximální otáčky odstřeďování (ot./min) 1330
Energetická třída A
Třída účinnosti odstřeďování B
Spotř. en. 1 cyklus Eco 40–60 (kWh)  0,472
Spotř. en. 100 cyklů Eco 40–60 (kWh) 47
Spotřeba vody 1 cyklus Eco 40–60 (l) 44
Úroveň emisí hluku ve fázi odstřeď. (dB(A) re 1 pW) 70 
Emisní třída hluku šířeného vzduchem při odstřeď. A

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 49
Rozměry balení VxŠxH 89 x 65,3 x 64,6
Váha netto/brutto (kg) 65/68

HW80-B14959U1 HW80-B14959S8U1HW90-B14959U1
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Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše. Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014. Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.
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HASTKU108
Spojovací mezikus pro pračku a sušičku

Bílá 
Kód – 35602564
EAN – 8059019047812

Výbava
Výsuvná deska pro odkládání prádla
Užitná plocha výsuvné desky 36 x 50 cm
Nosnost vysunuté desky až 12 kg
Bezpečnostní zarážka proti převrácení
Vhodné pro pračky s minimální hloubku 49 cm 
Není určeno pro Slim pračky

Rozměry VxŠxH (cm)
Rozměry výrobku VxŠxH (cm) 5 x 60 x 54,1
Rozměry balení VxŠxH (cm) 9,2 x 61,9 x 56,7
Váha netto/brutto (kg) 2,76/3,72

Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2014.  
Více informací o výrobku naleznete pod QR kódem jednotlivých modelů výše.



Sušičky Haier se postarají o vaše oblečení a zároveň sníží námahu při péči o prádlo. Velké objemy náplně vysuší 
rychleji a dokonce zmírní pomačkání prádla, odstraní z něj pachy a změkčí jej.

SUŠIČKY
I-PRO SERIES 7 A I-PRO SERIES 5

22 23

TE
CH

N
O

LO
GI

E

SU
ŠE

N
Í

SU
ŠE

N
Í

TE
CH

N
O

LO
GI

E

KAPACITA 10 KG
Sušičky Haier nabízejí působivou kapacitu 112 l, 
což umožňuje, že můžete bez obav vložit a sušit 
i velmi objemné kusy oblečení, lůžkovin a závěsů.

CHYTRÉ SUŠENÍ
Díky funkci Stop & Go vás umělá inteligence upozorní, 
že lehčí oděvy jsou již suché a silnější oblečení ještě musí 
pokračovat v sušení. 
Funkce Syncro Wash+Dry propojuje sušičku a pračku  
v aplikaci hOn a díky ní je možné nastavit program sušení 
na základě druhu pracího cyklu.

DRYING LENS
Vyfoťte štítky svého oblečení a aplikace hOn vám na- 
vrhne ideální program sušení.

CYKLUS SMART AI
Tato funkce díky umělé inteligenci vzdáleně rozoznává 
množství zátěže a druhy tkanin, aby odpovídajícím způ-
sobem navrhla nejvhodnější cyklus sušení.
* U modelů řady I-Pro Series 5

OBJEVTE NOVÉ ZÁŽITKY ZE SUŠENÍ 
UŠITÉHO VÁM NA MÍRU

A+++ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA ENERGIE  
A SPOLEHLIVOST
Sušičky Haier mají hodnocení energetické účin-
nosti A+++. Naše odhodlání vytvářet moderní 
spotřebiče, špičku ve své kategorii, kombinující 
luxus a design znamená, že naše spotřebiče jsou 
nejlepší ve své třídě.

MODERNÍ TECHNOLOGIE, BEZKONKURENČNÍ VÝKON
Odborně zkonstruované invertorové motory v bubnových sušičkách Haier byly vyrobeny tak, aby jejich výdrž byla 
co nejdelší. Absence uhlíkových kartáčů výrazně snižuje tření, což znamená menší vibrace a větší úsporu energie. 
Navíc nyní s 12 letou zárukou na motor zdarma.

PŘIPOJENÍ NA ODPAD
Neustálé hlídání hladiny zkondenzované vody a její vylévání může být nepohodlné a občas 
na to můžete i zapomenout. Sušičky Haier jsou proto vybavené montážní sadou umožňující 
připojení na odpad, takže vylévání nádobky se stane minulostí.

VPRAVO NEBO VLEVO
Nevyhovuje vám zavěšení pantů vpravo? Nevadí, sušičky Haier o kapacitě 9 kg umožňují vybrat 
si směr otáčení dvířek a zaměnit jej z pravého na levé. Je to tak jednoduché, že to zvládnete  
i sami bez servisního technika.

ÚLOŽNÉ MÍSTO NEJEN PRO SUŠENÍ BOT
Speciální odkládací plato umožní dokonale vysušit například plátěné boty, či extrémně choulostivý kousek vašeho 
oblečení, bez nutnosti jeho mechanického pohybu. Prémiový design a kompaktní tvar zajišťují, že úložné plato 
je maximálně vzdušné, lehké a jeho povrch je vhodný i pro nejjemnější prádlo. Maximální zatížení boxu je 1,5 kg 
vlhkého prádla, či vyprané obuvi. Jednoduše zavřete dvířka a spusťte program.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA BĚHEM CYKLU
Chytrá funkce i-time od společnosti Haier vám umožňuje doladit délku sušení, dle Vašich časových možností.  
Můžete si vybrat, jestli zkrátíte nebo prodloužíte dobu potřebnou k dokončení sušení prádla.

SYSTÉMEM I-REFRESH PROTI SKVRNÁM A ŽEHLENÍ
Kondenzační sušička Haier je vybavena systémem I-Refresh. Nejedná se o další parní funkci pro ověžení oblečení, 
ale o zcela odlišný systém. Na prádlo působí teplý vzduch, který je zkombinovaný s pohyby bubnu, čímž se prádlo 
zbavuje prachu. Uvnitř sušičky jsou vytvářeny velmi jemné kapénky vody, jež jsou vypouštěny do prostoru bubnu 
a zachytávají se na vláknech oblečení. Zde znovu přichází na řadu teplý vzduch, který odstraní pachy, alergeny  
a vzniklou vodu, s nimiž se eliminují bakterie a roztoči. Na konci cyklu je prádlo vystaveno studenému proudu 
vzduchu a napomáhá dosáhnout větší svěžesti a změkčení prádla přírodní cestou s eliminací bakterií a roztočů.

SNADNÝ PŘÍSTUP PRO EFEKTIVNĚJŠÍ ÚDRŽBU
Nový, 3in1 filtrační systém umožňuje uživateli snadno sbírat vlákna a cupaninu na jednom místě. Umístění filtru 
je ceněno pro velmi jednoduchý přístup a obsluhu. 

BUBEN SE STRUKTUROU POLŠTÁŘKŮ
Pilow Drum „polštářkový“ povrch bubnu zajistí, že i ty nejjemnější kousky prádla zůstanou po usušení v perfekt-
ním stavu. Díky „polštářkům“ se prádlo při otáčení bubnu jemně provzdušňuje, látka se nikde nezachytává a jemně 
se „žehlí“. Důkazem je zachování původního vzhledu, užitné hodnoty a životnosti oblečení.

HRA NA SCHOVÁVANOU JE JIŽ MINULOSTÍ
Osvětlení v sušičce? Ano! Jedná se o další inovaci, kterou přináší Haier. Ztracené ponožky již nikdy nemusíte  
hledat. Díky vnitřnímu LED osvětlení 112 l bubnu sušičky už žádné miniaturní kousky garderoby nepřehlédnete.

HAIER NABÍZÍ TŘI ÚROVNĚ AUTOMATICKÉHO SENZOROVÉHO SUŠENÍ
Extra suché – pro prádlo, které lze rovnou obléknout (nebo složit do skříně) 
K uložení – pro prádlo, které lze zavěsit do skříně na ramínko 
K žehlení – pro prádlo s mírnou vlhkostí, které je připraveno k žehlení
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Modely sušiček I-Pro Series 5 je možné také připojit k domácím 
hlasovým asistentům Alexa a Google Assistant.
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HD100-A2979-S
I-PRO SERIES 7 
A++
I-TIME
I-REFRESH 

HD90-A3959-S
I-PRO SERIES 5 
A+++
I-TIME
I-REFRESH

HD90-A3979-S
I-PRO SERIES 7 
A+++
INVERTOROVÝ MOTOR
I-REFRESH 

HD80-A3959-S
I-PRO SERIES 5 
A+++
I-TIME
I-REFRESH

Technické specifikace 
Kapacita (kg) 10
Energetická třída  A++
Efektivita sušení B
Spotřeba energie (kWh/rok) 280
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus) 2,29
Hladina hluku dB(A)  67 

Rozměry VxŠxH (cm) 84,5 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg) 51/57

Technické specifikace 
Kapacita (kg) 9
Energetická třída  A+++
Efektivita sušení B
Spotřeba energie (kWh/rok) 193
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus) 1,58
Hladina hluku dB(A)  66 

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg) 51/57

Technické specifikace 
Kapacita (kg) 8
Energetická třída  A+++
Efektivita sušení B
Spotřeba energie (kWh/rok) 175
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus) 1,43
Hladina hluku dB(A)  66 

Rozměry VxŠxH (cm) 85 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg) 51/57

Technické specifikace 
Kapacita (kg) 9
Energetická třída  A+++
Efektivita sušení B
Spotřeba energie (kWh/rok) 193
Spotřeba energie za cyklus (kWh/cyklus) 1,58 
Hladina hluku dB(A)  67

Rozměry VxŠxH (cm) 84,5 x 59,5 x 60
Rozměry balení VxŠxH 89 x 66,8 x 74,8
Váha netto/brutto (kg) 51/57

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31102150
EAN – 6901570096193

Bílá + černá dvířka s chromem
Kód – 31102154 
EAN – 6901570096254

Bílá + černá dvířka
Kód – 31102532
EAN – 6921081592113

Bílá + černá dvířka
Kód – 31102533 
EAN – 6921081592106

Výbava
AC motor, Tepelné čerpadlo, Velký dotykový LED displej,
I-REFRESH – extra parní péče, i-time – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti) 
Extra suché, K uložení, K žehlení

4 režimy sušení
L3 – Vyšší teplota 63–66 °C, L2 -Střední teplota  60–63 °C,  
L1 – Nižší teplota 57–60 °C, Cool Air

14 programů  
–  Mix, Syntetika, Osušky, Přikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné, 

Objemná Bavlna, Košile, Sportovní, Dětská péče, Rychleschnoucí, 
Bavlna

Odložený start (1 –12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce
LED osvětlení bubnu, Nerez buben (112 litrů) 
Průměr bubnu 52,5 cm, Trojitý textilní filtr 
Příslušenství pro připojení na odpad, Držák na boty 
Otevírání dveří pouze pravé, Nastavitelné nožičky 
Chladivo R134a

Výbava
Wifi, Invertorový motor, Tepelné čerpadlo 
Velký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parní péče 
I-TIME – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti) 
Extra suché, Do skříně, K žehlení

3 režimy sušení
H3 – Vyšší teplota, H2 -Střední teplota 
H1 – Nižší teplota, Cool Air

11 programů + Wifi programy 
–  Bavlna, Mix, Syntetika, Rychlé sušení, Časované sušení, Jemné, 

Dálkové ovládání, Vlna, Ručníky, Přikrývky, Sport, i-Refresh
Dětský zámek, Nemačkavý (anti-crease), Hygienická funkce, 
Odložený start (1 - 12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce
Nerez buben (112 litrů), Průměr bubnu 52,5 cm
Trojitý textilní filtr, Příslušenství pro připojení na odpad
Otevírání dveří pouze pravé, Nastavitelné nožičky
Chladivo R134a

Výbava
Wifi, Invertorový motor, Tepelné čerpadlo 
Velký dotykový LED displej, I-REFRESH – extra parní péče 
I-TIME – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti) 
Extra suché, Do skříně, K žehlení

3 režimy sušení
H3 – Vyšší teplota, H2 -Střední teplota 
H1 – Nižší teplota, Cool Air

11 programů + Wifi programy 
–  Bavlna, Mix, Syntetika, Rychlé sušení, Časované sušení, Jemné, 

Dálkové ovládání, Vlna, Ručníky, Přikrývky, Sport, i-Refresh
Dětský zámek, Nemačkavý (anti-crease), Hygienická funkce, 
Odložený start (1 - 12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce
Nerez buben (112 litrů), Průměr bubnu 52,5 cm
Trojitý textilní filtr, Příslušenství pro připojení na odpad
Otevírání dveří pouze pravé, Nastavitelné nožičky
Chladivo R134a

Výbava
Invertorový motor, Tepelné čerpadlo, Velký dotykový LED displej, 
I-REFRESH – extra parní péče, i-time – možnost úpravy času sušení

Senzorové sušení (senzor vlhkosti) 
Extra suché, K uložení, K žehlení

4 režimy sušení
L3 – Vyšší teplota 63–66 °C, L2 -Střední teplota  60–63 °C,  
L1 – Nižší teplota 57–60 °C, Cool Air

14 programů  
–  Mix, Syntetika, Osušky, Přikrývky, Vlna, Kašmír, Časový, Jemné, 

Objemná Bavlna, Košile, Sportovní, Dětská péče, Rychleschnoucí, 
Bavlna

Odložený start (1 –12 hod), Zvuková signalizace

Konstrukce
LED osvětlení bubnu, Nerez buben (112 litrů) 
Průměr bubnu 52,5 cm, Trojitý textilní filtr 
Příslušenství pro připojení na odpad, Otevírání dveří pravé  
s možností záměny, Nastavitelné nožičky 
Chladivo R134a
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Na modely označené v katalogu ikonou „Záruka 12 let na motor“ a / nebo „5 let záruka“  
platí záruka 12 let na motor a / nebo 5 let záruka na celý spotřebič poté, co zákazník registruje 
daný výrobek na stránkách www.registrace-zaruka.cz a bude souhlasit s podmínkami akce,  
které nalezne tamtéž. Registrace musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče.
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PŘEHLED POUŽITÝCH IKON
PRANÍ/SUŠENÍ

ABT® Antibakteriální ošetření
Ochrana proti bakteriím díky 3,2% zinku přidaného  
do materiálu gumového těsnění dvířek a nádobky  
na prací prostředek.

Steam
Parní funkce pro odstranění odolných skvrn, hloubkovou 
hygienu a snížení pomačkání. Dostupná u praček.

Digitální vnitřní váha
Automatická detekce množství prádla a tomu  
přizpůsobená spotřeba energie, vody a délky cyklu.

I-Refresh
Funkce dostupná u praček se sušičkou. Mikroskopické  
částice páry pronikají do vláken, zbavují je prachu, 
pomačkání, pachu, desinfikují a navrací prádlu svěžest. 
Vhodné i pro vlnu, hedvábí a umělé kožešiny.

XXL Buben
Objemný buben s průměrem 601 mm a vstupním 
otvorem s průměrem 460 mm.

Cyklus Smart AI
Umělá inteligence doporučí nejvhodnější parametry 
praní.

I-Time
Funkce umožňující zkrátit nebo prodloužit čas praní 
nebo sušení.

Průměr plnicího otvoru
Pohodlné plnění a vyjímání prádla z bubnu díky  
průměru otvoru 36 cm.

Invertorový Direct Motion Motor
Tichý chod, vysoký výkon díky motoru umístěnému  
na ose bubnu, bez použití řemenu a řemenice.

Smart Dosing
Automatické dávkování pracího prostředku  
a aviváže.

Dotykový displej
Modře podsvětlený digitální displej u řad I-PRO SERIES 7  
a I-PRO SERIES 5, bíle podsvětlený digitální displej  
u modelu SuperDrum Series 9.

Dual Spray System
Dvojité ostřikování vodou skla dvířek a gumového  
těsnění na závěr pracího cyklu pro odstranění  
zachycených vláken.

Osvětlení bubnu
Vnitřní osvětlení pro lepší viditelnost.

Pilow Drum
Polštářkové výstupky na povrchu bubnu pro šetrné 
zacházení s vlákny.

Tichý chod
Nerušivý provoz díky motoru s tichým chodem.

3in1 Filter
Trojitý rozkládací filtr ve dveřích sušičky pro zachycení 
uvolněných vláken. Snadný přístup a čištění.

Držák na sušení bot
Vhodný na sušení obuvy nebo choulostivého prádla 
vyžadující sušení na plocho.

Odstraňování skvrn
Cílená péče o 6 druhů skvrn od trávy, vína, džusu,  
mléka, krve nebo hlíny.

Smart Drying
Možnost sušit dohromady různé materiály díky funkci 
Stop & Go.

Kapacita praní nebo sušení

Washing Lens / Drying Lens
Funkce dostupná v Aplikaci hOn pro vytvoření  
virtuálního šatníku. Stačí ofotit štítek na oblečení  
a pračka / sušička navrhne ideální cyklus a vše uloží  
do paměti.

Aplikace hOn
Díky konektivitě Wi-Fi možnost využít rozšířené funkce 
a ovládání spotřebiče skrze aplikaci na dálku.

3 úrovně vysušení
Extra suché/ K uložení na ramínko/ K žehlení

12 let záruka na motor 

Záruka 12 let na motor po registraci na  
www.registrace-zaruka.cz do 14 dnů od nákupu.

Hlasoví asistenti 
Možnost propojení v chytré domácnosti a ovládání 
hlasem pomocí Alexa nebo Google Assistant.  
Hlasové funkce jsou dostupné pouze v těchto  
jazycích: ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS.
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Haier Europe
Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00  Praha 8
tel.: +420 257 530 418
 +420 257 534 008
e-mail: office@haier.cz
www.haier.cz 

SERVIS
OBJEDNÁNÍ OPRAV ON-LINE: 

https://www.haier-europe.com/cs_CZ/web/cz/podpora  
nebo telefonicky tel. +420 800 022 975

PROVOZNÍ DOBA: pondělí až pátek; od 8:00 do 18:00 hod.
k objednání záruční nebo pozáruční opravy 

Informace o produktech a návodech k použití

Haier zastává politiku neustálého technologického rozvoje se značnými investicemi do výzkumu a vývoje.  
Z tohoto důvodu se vlastnosti a konstrukce produktů mohou lišit v porovnání s údaji zveřejněnými v tomto katalogu.  

Obrázky jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.
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PRANÍ  A SUŠENÍ


