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HOOVER? 



 1908 
  Как започва всичко... 

 1923 
 Милион прахосмукачки 

 1931 
 Прахът, който дори не сме виждали... 

 1952 
 Hoover превзема света 

Дотогава семейство Хувър дълги години се е занимавало с 
преработка на кожа, произвеждайки превъзходни конски 
седла. Появата и разпространението на автомобилите води до 
крах на бизнеса им и ги принуждава да търсят нов продукт, с 
който да осигурят преживяването си. John Murray Spangler, 
който бил чистач в тяхната фабрика и боледувал от астма, 
предложил на семейство Хувър да направят "Електрическа 
метла", която да отстранява праха по-основно и така да 
помогнат и на други хора, боледуващи от астма. Така 
възниква Ìîäåë "Î".

Опирайки се на големия си бизнес опит, още от самото начало семейство 
Хувър прилага редица рекламни трикове и кампании, за да запознае 
широката общественост с този нов, абсолютно непознат продукт. Редом с 
останалите дейности, за първи път се появяват и реклами чрез анимация, 
както и безплатно ползване на уреда за 10 дни. През 1921 година излиза 
ìîäåë 541, който е значително по-функционален, по-лек, и е смятан за 
първата прахосмукачка с модерна конструкция, която отчасти може да се 
забележи и при съвременните прави прахосмукачки. В този период Hoover 
постига милионната продадена прахосмукачка.

Това десетилетие се характеризира с разширяване на нови пазари. 
Представен е ìîäåë 750, който е първата прахосмукачка с лампа. 
Този модел е съпроводен от легендарния слоган "Ùå Âè ïîìîãíå 
äà èç÷èñòèòå ïðàõà, êîéòî äîðè íå ñòå âèæäàëè". Продажбите се 
разрастват благодарение на специализираните магазини на Hoover, 
които в следващите десетилетия се превръщат в любимо място за 
покупка на прахосмукачки.

Разширява се асортиментът и производственият капацитет из целия 
свят. Като отговор на конкуренцията, Hoover пуска и първата 
цилиндрична прахосмукачка – както винаги, с уникален стил. 
Constellation и до днес е единствената цилиндрична прахосмукачка 
без колелца, която се носи върху собствения издухван въздух, поради 
което е не само невероятно подвижна, но и по-здравословна за 
употреба, точно защото издухва въздуха директно върху пода, а не 
във въздуха на помещението.



 1961 
Изтупва, мете, почиства…   

 1978 
 Sensortronic 

 1989 
Мултифункционалност 

 1995 
 Големите промени 

Появява се Hoover Junior – серията прахосмукачки, която през 
следващите две десетилетия става абсолютен символ на 
добро чистене и качество на достъпна цена. Главната 
иновация, която Junior внася на пазара, е въртящата се четка, 
която не само чисти, но същевременно и тупа килимите. 
Опростеният дизайн с редуващи се гуми и четки води до 
несравнимо по-добър резултат при чистенето с 
прахосмукачката. 

Hoover винаги се движи в крак със световните промени и успява 
да приложи по някакъв начин в своите прахосмукачки общите 
иновации. Един от най-добрите примери за това е серията 
Sensotronic. Появата на електрониката позволява да се вградят 
сензори, които сами регулират мощността според степента на 
замърсеност на повърхността, която се почиства с 
прахосмукачката, а за допълнително улесняване на употребата в 
дръжката на маркуча е интегрирано дистанционно управление, 
което улеснява управлението на прахосмукачката без навеждане 
със значително повече функции. Това е и първата поява на 
специализираните "Super Silent" прахосмукачки.

През този период се появява изявена тенденция към 
съчетаването на няколко малки домакински уреда в 
един, който да изпълнява няколко функции и да 
пести място. Hoover Aquamaster е сред водещите – 
прахосмукачка, която може да почиства както сухи, 
така и мокри повърхности – с торбичка или 
контейнер, а освен всичко това и да пере килими 
със специалния Hoover шампоан, излизащ от дюза 
на върха на накрайника.

Hoover става част от Candy Group, който поема производството на бяла техника, 
но напълно запазва в състава си всички инсталации, лаборатории и човешки 
ресурси на Hoover, свързани с малките домакински уреди. Италианският стил и 
усет за дизайн на цялата група в значителна степен допринасят за това Hoover 
да влезе с увереност в пазара на 21-и век и да бъде уникален със своя външен 
и вътрешен дизайн, който се отразява най-вече в големия успех на 
прахосмукачките без торбичка и технологията AirVolution.



HOOVER äíåñ:

 NanoPack EVOTM 

AirVolutionTM технология

 PACT система

Иновациите и уникалният дизайн, развиващи се от година на година, правят Hoover лидер на пазара в 
цял свят!

Освен със стандартния маркуч, прахосмукачките винаги вървят в 
комплект с голям брой аксесоари, които изискват специално място за 
съхранение. Прахосмукачките Hoover с технологията NanoPack EVOTM 
са проектирани така, че частите им да се ñãëîáÿâàò â åäíà 
õàðìîíè÷íà è êîìïàêòíà åäèíèöà, поради което те са значително 
по-лесни за съхранение и винаги под ръка, когато потрябват!

Зад всяка качествена прахосмукачка, работеща без торбичка, стоят 
високи технологии и години изследователска и развойна дейност. 
Hoover се гордее с факта, че е един от малкото производители с 
технология, която гарантира постоянната работа на прахосмукачката 
áåç çàãóáà íà ìîùíîñò!

Благодарение на центрофугите, през които прахът и въздухът 
преминават неколкократно, технологията AirVolutionTM осигурява 
изключително високо ниво на сепариране в самия контейнер, а това 
гарантира значително по-малко натоварване на филтрите, които 
намаляват мощността на засмукване, когато се задръстят.
За сравнение, при прахосмукачките с мултифункционалната 
технология AirVolutionTM се налага äî 6 ïúòè ïî-ðÿäêà ñìÿíà íà 
ôèëòðèòå в сравнение със стандартните!

Поради малкия им обем, при обикновените прахосмукачки 
без торбичка се налага редовно изпразване и почистване на 
контейнера. Hoover Synthesis е уникална прахосмукачка със 
системата PACT (Power Active Compression Technology), êîÿòî 
êîìïðåñèðà äî 10 ëèòðà ïðàõ â ñàìî 1 ëèòúð. Освен това 
изпразването на компресирания прах е значително по-лесно, 
без риск от разпространението на облак прах при отварянето 
на контейнера.

Гарантирано качество
Качество и традиция, за които гарантираме. Възползвайте се от 
прекрасната възможност и купете прахосмукачка Hoover! За повече 
информация се консултирайте с Вашия продавач.




