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Egy háztartási gép, melyet 
az ember első pillantásra ért
– Home Professional mosógép.

Mennyi 
mosnivaló van 

a gépben?

Milyen a 
mosnivaló 

anyaga?

Mennyire 
szennyezett 

a mosni-
való?

Mennyi 
víz 

szükséges?

Mennyi 
mosószer 

szükséges?

Milyen 
irányban 
forog a 

mosódob?

Az EcoSilenceDrive™ motorok 
egyenárammal működnek, melyek 
révén jelentős energiát takaríta-
nak meg. Súrlódásmentes műkö-
désük révén hosszú élettarta-
múak, melyet 10 évre garantálunk 
Önnek.
 

Intelligens mosószer adagoló automatika i-Dos
Vége a pontatlan és kézi mosószer adagolásnak! 
A HomeProfessional i-Dos mosógép a folyékony 
mosószert és öblítőszert igény szerint adagolja. 
Önnek csak egyszer kell a tartályt feltölteni. 
A mosógépben az intelligens szenzorok mérik 
a betöltött ruha mennyiségét és szennyezettségét. 
Ezen mosószer adagolással akár 7 062 liter víz 
takarítható meg évente*, valamint jelentős mennyi-
ségű mosószer is.

A HomeProfessional mindig pontosan tudja, 
hogy mi zajlik éppen a készülékben.
Sok intelligens szenzor irányítja a mosógépben 
a folyamatokat. A különböző mérési eredmények 
alapján a mosás a gépben automatikusan úgy zajlik, 
hogy a lehető legoptimálisabb fogyasztás mellett 
a legjobb végeredmény szülessen. 

Könnyű kezelhetőség, átláthatóság, TFT kijelző
A HomeProfessional készülékeknél rögtön látható és 
érthető, hogy hogyan működnek. A jól rendszerezett 
kezelőelemek, a programválasztó és a magyar 
nyelvű, nagyfelbontású TFT kijelző lehetővé teszik 
a megfelelést az egyéni igényeknek. Csak néhány 
kézmozdulat és kiválasztható a kívánt program. 
Vagy az automata menüpont választásával az i-Dos 
HomeProfessional-nál mindig első osztályú mosási 
végeredmény érhető el.

* A mosószer, vízkeménység, töltet és a szennyezettség függvényében.

Igazi mosási szakértő, mert:
– meggyőz az egyedülálló kezelőpanel révén,
–  a legjobb mosási eredményről gondoskodik a legalacsonyabb 

energia- és vízfogyasztás mellett (A+++),
– 10 év garanciát biztosít a motorra,
–  legkevesebb 16 000 kg szennyezett ruhát mos élettartama alatt.

EcoSilence Drive™

g
év motor-
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Home Professional mosógépek

1.  220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot 
energiafelhasználása is fi gyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.

EcoSilence Drive™

g
év motor-

HomeProfessional i-Dos mosógép HomeProfessional mosógép

WAY32890EU WAY28790EU

Energia

8
kg EcoSilence

Drive Folt automatika

Újratöltési funkció AquaStop

Energia

8
kg EcoSilence

Drive Folt automatika Újratöltési funkció

AquaStop

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++ 
– Energia/víz1: 189 kWh/év, 10 500 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1600 ford./perc
–  Zajszint2: 49/72 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++
– Energia/víz1: 189 kWh/év, 10 500 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1400 ford./perc
–  Zajszint2: 49/71 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  Speciális programok: automata, kímélő 

automata, tolltöltetű anyagok, farmer/fekete 
ruhanemű, ingek, sportruházat/fi tness, extra 
rövid 15’, függöny, 30 °C, gyors/mix, allergia 
plus, törülköző, gyapjú/kézi, fi nom/selyem

–  Foltautomatika-16 folttisztító program
–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 

programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős keze-

lés: start/szünet, hőmérséklet, fordulatszám-
módosítás, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-Dos 1, 
i-Dos 2, opciók beállítása, alapbeállítások és 
időprogram 1-24 óra

Felszereltség
–  Speciális programok: tolltöltetű anyagok, 

farmer/fekete ruhanemű, ingek, sportruhá-
zat/fi tness, extra rövid 15’, függöny, 30 °C, 
gyors/mix, allergia plus, törülköző

–  Foltautomatika: 16 folttisztító program
–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálás
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 

kezelés: start/szünet, hőmérséklet, fordu-
latszám-módosítás, folttisztítás, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, opciók beállítása, alapbeállítá-
sok és időprogramozás 1-24 óra

Komfort
–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző 
– ActiveWater víztakarékos mosás vezérlés
–  i-Dos: automata folyékony mosószer 

adagolás
–  AquaSensor, AquaStop elektronikus vízvédel-

mi rendszer
–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával
–  Belső dobvilágítás, öntisztító mosószertartály
–  Antivibrációs oldalfalak
– Fokozatmentes súlyautomatika
–  Töltésmennyiség mérés
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Komfort
–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
–  AquaSensor, AquaStop elektronikus 

vízvédelmi rendszer
–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával 
–  Belső dobvilágítás
–  Antivibrációs oldalfalak
–  Öntisztító mosószertartály
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható
– Fokozatmentes súlyautomatika
– Töltésmennyiség mérés

Készülékméret: 85 x 60 x 59 cm Készülékméret: 85 x 60 x 59 cm

EcoSilence Drive™

g
év motor-
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Elöltöltős mosógépek

Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép

WAQ2447KBY WAQ28410 WAE28445

Energia

-10%
8
kg

Újratöltési funkció

 

Energia

7
kg

Újratöltési funkció

AquaStop  

Energia

7
kg

Újratöltési funkció AquaStop

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 177 kWh/év, 8 200 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1200 ford./perc
–  Zajszint2: 57/76 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 174 kWh/év, 8 140 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1400 ford./perc
–  Zajszint2: 54/75 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 165 kWh/év, 10 686 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1400 ford./perc
–  Zajszint2: 56/75 dB (re 1pW)

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: tolltöltetű anyagok, 

farmer/fekete ruhanemű, ingek, 
sportruházat/fi tness, extra rövid 15', 
gyors/mix, gyapjú/kézi és fi nom/selyem

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

–  ActiveWater: víztakarékos mosás vezérlés
–  Vario-dobrendszer: kímélőbb vagy intenzí-

vebb mosás
–  Öntisztító mosószertartály
–  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás 

és kiegyenlítettebb dobmozgások

Felszereltség
–  Melegvíz-csatlakozás lehetséges
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: kímélő mosás plusz, 

dessous, szenzitív, sportruházat/fi tness, 
extra rövid 15', gyors/mix, gyapjú/kézi és 
fi nom/selyem

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

–  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás 
és kiegyenlítettebb dobmozgások

–  Vario-dobrendszer: kímélőbb vagy 
intenzívebb mosás

–  Öntisztító mosószertartály

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: kímélő mosás plusz, 

sportruházat/fi tness, extra rövid 15', gyors/
mix, öblítőstop

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Komfort
–  Nagy piktogramos display: programfutás, hő-

mérséklet, fordulatszám, maradékidő kijelzés 
és időprogramozás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, gyűrődésmentesítő
program, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Külön folyékony mosószertartó
–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Komfort
–  Nagy piktogramos display: programfutás, hő-

mérséklet, fordulatszám, maradékidő kijelzés 
és időprogramozás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, gyűrődésmentesí-
tő program, extra öblítés, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Fokozatmentes súlyautomatika
–  Túlhabzás fi gyelés, dobkiegyensúlyozás
–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Komfort és biztonság
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Nagy piktogramos display: programfutás, hő-

mérséklet, fordulatszám, maradékidő kijelzés 
és időprogramozás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, gyűrődésmentesí-
tő program, extra öblítés, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás, gyermekzár
–  30 cm átmérőjű fehér 180°-ban nyitható 

betöltőablak

Készülékméret: 84,8 x 59,8 x 59 cm Készülékméret: 84,8 x 59,8 x 59 cm Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm

1.  220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot 
energiafelhasználása is fi gyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.
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Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép

WAE24469BY ÚJ WAE20469BY  ÚJ WAB20262BY ÚJ

Energia

7
kg

Újratöltési funkció  

Energia

7
kg

Újratöltési funkció  

Energia

6
kg

Újratöltési funkció

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 165 kWh/év, 10 686 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1200 ford./perc
–  Zajszint2: 59/76 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 165 kWh/év, 10 686 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1000 ford./perc
–  Zajszint2: 58/74 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 6 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 153 kWh/év, 10 560 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1000 ford./perc
–  Zajszint2: 57/73 dB (re 1pW)

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: allergia plus, gyapjú/

kézi, fi nom/selyem, sportruházat/fi tness, 
extra rövid 15', gyors/mix, öblítőstop

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: tolltöltetű anyagok, far-

mer/fekete ruhanemű, ingek, sportruházat/
fi tness, extra rövid 15', gyors/mix, öblítőstop

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus kezelés 

mosóprogramokhoz
–  Speciális programok: sportruházat/fi tness, 

extra rövid 15', öblítőstop, farmer/fekete 
ruhanemű, mix, ingek, gyapjú/kézi és 
fi nom/selyem 

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Komfort és biztonság
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Nagy piktogrammos display: programfutás, 

hőmérséklet, fordulatszám, maradékidő 
kijelzés és időprogramozás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, gyűrődésmentesítő 
program, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható 

betöltőablak
–  Fém ajtózáró kar, mágneses betöltőablakzár

Komfort és biztonság
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Nagy piktogrammos display: programfutás, 

hőmérséklet, fordulatszám, maradékidő 
kijelzés és időprogramozás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, gyűrődésmente-
sítő program, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható 

betöltőablak
–  Fém ajtózáró kar, mágneses betöltőablakzár

Komfort és biztonság
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Display programlefutásra, maradékidő-

kijelzésre és késleltetett indításra
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 

kezelés: start/szünet, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható 

betöltőablak
–  Fém ajtózáró kar, mágneses betöltőablakzár

Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm
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Slimline és felültöltős mosógépek

Slimline mosógép Slimline mosógép Felültöltős mosógép

WLG24260BY ÚJ WLK24261BY ÚJ WOT24455BY ÚJ

Energia

5
kg

Újratöltési funkció

Energia

6
kg

Újratöltési funkció

Energia

6,5
kg

  Újratöltési funkció

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 5 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 131 kWh/év, 8 800 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1200 ford./perc
–  Zajszint2: 58/85 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 6 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia/víz1: 153 kWh/év, 10 120 liter/év 
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1200 ford./perc
–  Zajszint2: 56/73 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
– Töltősúly: 6,5 kg
– Energiaosztály: A+++
– Energia/víz1: 164 kWh/év, 9 200 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 

1200 ford./perc
– Zajszint2: 59/76 dB (A) re 1 pW

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 

a mosóprogramokhoz
–  Speciális programok: mix, extra rövid 

30’/15’, AllergiaPlus, sport, ing/blúz, 
sport/fi tness, fi nom/selyem, kézi/gyapjú 

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, előmosás, többletvíz, 
öblítőstop

–  Nagy kijelző: programlefutás, hőmérséklet, 
fordulatszám, maradékidő

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 

a mosóprogramokhoz
–  Speciális programok: extra rövid 30’/15’, 

AllergiaPlus, sport, ing/blúz, farmer/fekete, 
gyapjú/kézi, fi nom/selyem

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 
kezelés: start/szünet, előmosás, többletvíz, 
öblítőstop

–  Nagy kijelző: programlefutás, hőmérséklet, 
fordulatszám, maradékidő

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a 

mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–  Speciális programok: ing/blúz, sportruha, 

extra gyors 15', gyors, fi nom/selyem 
és kézi/gyapjú

–  Nyomógombok: előmosás, hőmérsékletvá-
lasztás, időprogram, intenzív mosás, 
memória, gyűrődésmentesítés 

–  Nagy LCD: hőmérséklet- és fordulatszám 
módosítás, 1-24 óra időprogram és 
maradékidő kijelzés

Komfort
–  Többszörös vízvédelem
–  VarioSoft dob
–  3D-AquaSpar mosási rendszer
–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Hangjelzés a program végén
–  Gyermekzár
–  30 cm-es betöltőablak, 165°-ban nyitható

Komfort
–  Többszörös vízvédelem
–  3D-AquaSpar mosási rendszer
–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Hangjelzés a program végén
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 165°-ban nyitható

Komfort
–  Többszörös vízvédelem
–  AquaSpar mosási rendszer
–  Súlyautomatika, túlhabzás fi gyelés
–  Gyerekzár
–  Fékezett dobfedél-nyílás, gombnyomásra
– Kerekeken gördíthető

Készülékméret: 85 x 60 x 45 cm Készülékméret: 85 x 60 x 40 cm Készülékméret: 90 x 40 x 65 cm

1.  220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot 
energiafelhasználása is fi gyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.
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Mosó-szárítógép

Mosó-szárítógép

WVH28421EU

Energia

8
kg EcoSilence

Drive
SelfCleaning
Condenser Újratöltési funkció AquaStop

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg mosás – 4 kg szárítás
–  Energiaosztály: B
–  Energiafogyasztás a címkeprogramon 

(mosás+szárítás): 5,67 kWh / 57 liter 
–  Centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
–  Zajszint2: 54/73 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  PowerWash 60 perces program, mix, 

allergiaPlus, extra rövid 15’, gyapjú/kézi 
és fi nom/selyem

– Szálgyűjtő öblítése
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős ke-

zelés: start/szünet, előmosás, extra öblítés, 
gyűrődésmentesítő program, fordulatszám-
módosítás, intenzív mosás, hőmérséklet, 
szárítási idő

–  Teljesen elektronikus, egygombos kezelés

Komfort
–  Extra nagy kijelző: programfutás-, 

hőmérséklet-, fordulatszám-, maradékidő-, 
időprogram és gyerekzár-jelzésére

–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával 
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  3D-AquaSpar mosási rendszer
–  Töltésmennyiség mérés
–  Kondenzációs technológia: 

nincs vízfelhasználás szárításkor
–  Szálgyűjtő öblítése
–  Hangjelzés a program végén, gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülékméret: 84,2 x 60 x 59 cm

EcoSilence Drive™

g
év motor-

Speciális programok a Bosch mosógépekben

Mosóprogram Előny Technika

Finommosás és 
selyemprogram
Olyan kíméletesen 
mos, mintha csak 
kézzel mosnánk

Mosható, kényes 
selyem textíliáit 
kétkedés nélkül 
bátran rábízhatja.

Ez a 30 °C-os fi nommosás program 
különösen kíméletesen bánik a selyem, 
szatén, viszkóz, és egyéb kényes 
mosnivalóval. Hosszú pihentetési fázisok 
és csökkentett dobfordulatszám 
alkalmazásával biztosítja, hogy a ruha 
ne károsodjon mosás közben.

Gyapjú/kézi 
mosóprogram
Gyengéd a kényes 
gyapjúhoz

Kényes gyapjú 
ruhaneműkhöz aján-
lott. Olyan kíméletes, 
mintha csak kézzel 
mosnánk, alapos 
átöblítéssel, végén 
kímélő centrifugával.

A program mindössze 27 fordulat/perc 
dobfordulatszámmal dolgozik (normál: 
50 f/p), számos pihentetési, állófázis 
beiktatásával, majd kímélő végcentrifu-
gálással.

Ing/blúz program
Speciális mosóprog-
ram ingek, blúzok 
tisztításához

Napi használatban 
lévő ruháit rövid 
mosóprogrammal 
gyorsan tisztíthatja 
kis mennyiségű 
ruhanemű esetén.

Vasalást nem igénylő ingek mosásához 
pamutból, vászonból, műszálból vagy 
kevert szövetből, alacsony centrifuga-
fordulatszámon.

Mix program
Új fogalom a minden-
napi mosásban

Kisebb ruhameny-
nyiségek, különbö-
ző ruhaféleségek 
egyszerre moshatók, 
amivel időt, mosó-
szert, vizet, egyszóval 
pénzt takarít meg 
számunkra.

Az egyszer használt, kevésbé szennyezett 
azonos színű ruhát, legyen az akár pamut, 
akár vegyes szálból készült, egyszerre le-
het mosni az új mix program segítségével. 
Ez nagy könnyítést jelent, mert a naponta 
váltott, egyszer használt fehérnemű 
(ing, blúz, stb.) mindig tiszta lesz, és 
nem gyűlik össze hétvégére. Mindez 
felezett dobtöltet és mosószermennyiség 
mellett érvényes.

Super 15 perces 
mosás
15 perces mosóprog-
ram: világrekord

Hihetetlen, de 15 
perc alatt mosás, öb-
lítés, centrifugálás és 
a ruha már szárítható 
is! Ez új világrekord! 
Ideális minden olyan 
háztartásban, ahol 
jelentős mennyi-
ségben képződik 
egyszer használt, 
kevésbé szennyezett 
ruhanemű.

A 3D felsőmosási rendszer részeit képző 
speciális emelőlapátok, erőteljesen 
perforált dob szolgálják az intenzí-
vebb átnedvesítést, és egyenletesebb 
ruhaeloszlást, ez biztosítja a legrövidebb 
mosási időket.

Szárítóprogram Előny Technika

Super 40’ program
Szárítás percek alatt

Nagyon rövid szárító 
program a kényes 
textíliák számára.

Az optimális hőmérséklet lefutásnak 
köszönhetően a készülék kíméletesen, 
mindössze 40 perc alatt végzi el 
a szárítást.

Tolltöltetű ruhamosó 
program
Speciális mosóprog-
ram tolltöltetű ruhák 
tisztításához

Tolltöltetű kabátok és 
más ruhaneműk köny-
nyen és kényelmesen 
moshatók.

40 °C-on, kímélő dobmozgás mellett 
eredményesen tisztít.
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A Bosch szárítók csakis forró levegő-
vel szárítanak. Mindehhez akár 60%-
kal kevesebb energia szükséges.

ActiveAir technológia
A Bosch ActiveAir technológiája az eddigi szárítási technológia 
továbbfejlesztése. A többi kondenzációs szárítóhoz képest az 
ActiveAir technológia nem a hagyományos szárítással működik. 
A szárításhoz szükséges levegő a hőpumpa segítségével kevesebb 
költséggel kerül előállításra és az így keletkező meleg hatékonyab-
ban szárít.

Öntisztító kondenzátor™
A szabadalommal védett öntisztító kondenzátor egy egyedülálló 
technológiának köszönhetően minden egyes szárítási ciklus során 
3-4 alkalommal tisztításra kerül, ennek révén egy életen át hatékony 
marad, jelentős energiamegtakarítással. Ezért a HomeProfessional 
szárító működésének teljes élettartamára a leghatékonyabb 
A++ energia osztályba tartozik.

SpeedPerfect
A SpeedPerfect opcióval szinte minden szárítási program egyénileg 
módosítható, melynek révén időmegtakarítás érhető el kímélő 
szárítás mellett. Így lehet szárítani például a gyakran használt 
szintetikus anyagokból 3,5 kg-ot szekrény szárazra mindössze 
36 perc alatt.

A++ energiaosztály, 60%-kal kevesebb 
fogyasztás, mint az A energiaosztály. 
Az EcoPerfect opciót aktiválva még 
több energia takarítható meg. 
A HomeProfessional kondenzációs 
szárító* ezáltal válik világrekorderré.

Szárítási teljesítmény EcoSilence kompreszorral
A HomeProfessional szárító lelke az EcoSilence kompresszor. 
A modern technológiának köszönhetően a hűtőanyag sűrítés 
extrém gyors és rugalmas. Ez biztosítja a legjobb szárítási 
eredményt, mindegy, hogy gyors vagy energia megtakarító 
szárítást szeretnénk.

*  HomeProfessional WTY88780 60%-al takarékosabb (0,19 kWh/kg), 
mint az A energiaosztály szabványértéke (0,48 kWh/kg)

Igazi szárítási szakértő, mert:
–  meggyőz az egyedülálló kezelőpanel révén,
– energia világrekordot valósít meg,
–  A++* energiaosztályban működik az öntisztító kondenzátornak köszönhetően,
–  legkevesebb 16 000 kg szennyezett ruhát szárít élettartama alatt.
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HomeProfessional szárító Szárítógép Szárítógép

WTY88780EU WTW86564BY WTB86210BY

Energia

Szenzitív szárítás
SelfCleaning
Condenser DuoTronic

Energia

Szenzitív szárítás
SelfCleaning
Condenser DuoTronic

Energia

DuoTronic Szenzitív szárítás

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 8 kg
– Energiahatékonysági osztály: A++
– Éves energiafogyasztás: 213 kWh/év*
–  Energiafogyasztás egy ciklusra:

Teljes töltetű pamutprogram: 1,71 kWh
Részleges töltetű pamutprogram: 1 kWh

–  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Éves energiafogyasztás: 212 kWh/év*
–  Energiafogyasztás egy ciklusra:

Teljes töltetű pamutprogram: 1,65 kWh
Részleges töltetű pamutprogram: 0,97 kWh

–  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
–  Töltősúly (pamut): 8 kg
–  Energiahatékonysági osztály: B
–  Elektronikus nedvességtartalom-szabályzás
–  Éves energiafogyasztás: 561 kWh/év*
–  Energiafogyasztás egy ciklusra:

Teljes töltetű pamutprogram: 4,61 kWh
Részleges töltetű pamutprogram: 2,59 kWh

–  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  Számos speciális szárítási program: gyapjú 

szárítás kosárban, törölköző, szintetikus 
takaró, időprogram (meleg), időprogram 
(hideg), tolltöltetű anyagok, super 40'

–  Antivibrációs oldalfalak
–  ActiveAir technológia, meleg levegő előállítás
– Automatikus kondenzátor tisztítás
–  VarioPerfect: idő- és energiamegtakarítás

Felszereltség
–  Teljesen elektronikus egy gombos prog-

ramválasztó nedvesség-, idő-, és speciális 
programokra

–  Speciális programok: gyapjú, mix, sportruha 
szárítás, szuper 40'

–  Öntisztító kondenzátor
–  Nagyméretű, nemesacélból készült dob textil-

kímélő kialakítással, soft emelőlapátokkal
–  Antivibrációs oldalfalak
–  ActiveAir technológia, meleg levegő 

előállítására

Felszereltség
–  DuoTronic készülékvezérlés
–  Teljesen elektronikus egy gombos 

programválasztó nedvesség-, idő-, 
és speciális programokra

–  Nagyméretű, nemesacélból készült dob textil-
kímélő kialakítással, soft emelőlapátokkal

–  Antivibrációs oldalfalak
–  Gyapjúszárító kosár
–  Speciális programok: mix, gyapjú szárítás 

kosárban, időprogram (meleg), allergia plusz, 
sportruha szárítás, dessous (női fehérnemű), 
tolltöltetű anyagok, szuper 40', 15' ingek

Komfort
–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző 

az egyszerű kezelhetőségért
–   DuoTronic készülékvezérlés
–  Nagyméretű nemesacél dob, soft emelőlapát
–  Belső dobvilágítás, gyermekzár
–  Hangjelzés a program végén
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős ke-

zelés: gyűrődésmentesítő program, szárítási 
fokozatok, memória 1, memória 2, alapbeállí-
tások, EcoPerfect, SpeedPerfect, időprog-
ram 1-24 óra 

–  Összeépítő keret: WTZ11400

Komfort
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős 

kezelés: kímélő, gyűrődésmentesítő program, 
menü, változtatás

–  LC-Display a maradékidő- és késleltetés-
jelzésre, programfutás jelzés, kiegészítő-
funkciók és fi gyelmeztető jelzések

–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  Belső dobvilágítás: LED
–  Összeépítő keret: WTZ11400

Komfort
–  Nyomógombok: start/szünet, kímélő, jelzés, 

gyűrődésmentesítő program, programidő, szá-
rítás fi nomhangolása, 24 óra időzítő beállítás

–  Gyermekzár, hangjelzés a program végén
–  Üvegajtó, jobboldali ajtónyitás, az ajtó színe: 

ezüstfehér
–  LED kijelző a hátralévő idő, és az időprogra-

mozás kijelzésére, programfutás és speciális 
funkciók megjelenítésére.

–  Belső dobvilágítás: LED
–  Összeépítő keret: WTZ11400

Készülékméret: 84,2 x 59,5 x 59,5 cm Készülékméret: 84,2 x 59,8 x 63,6 cm Készülékméret: 84,2 x 59,7 x 63,6 cm

Kondenzációs szárítógépek

* Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges 
ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától.
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Bosch mosogatógépek kíváló energiafelhasználással
A Bosch mosogatógépei  az elmúlt évek számos innovatív technoló-
giájának köszönhetően jelentős víz- és árammegtakarítást értek el, 
melyek révén a kiváló A+++/A++/A+ energiaosztályokba taroznak.

ActiveWater
Maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási 
értékekkel. A hihetetlen teljesítmény-növekedés az 

ActiveWater rendszernek köszönhető, mely a mosogatási folyamat 
során a víz hatékonyságát a maximumig fokozza a gyorsabb felfű-
tésnek, a jobb szivattyúteljesítménynek, a célzott vízeloszlásnak, 
illetve az optimalizált szűrőrendszernek köszönhetően.

TFT magyar nyelvű szöveges kijelző
A TFT szöveges kijelző gyorsan, átláthatóan  és interaktívan bizto-
sítja a mosogatási folyamattal kapcsolatos információkat. A több-
színű képek és a jól olvasható szövegek a kiválasztott programokat, 
opciókat, és a mosogatás időtartamát mutatják. Ezenkívül infor-
málnak az optimális energiamegtakarítás lehetőségéről a megadott 
mosogatási programnál. Mindezen felül természetesen kijelzésre 
kerül a só- és öblítőszer hiánya is.

Tökéletes eredmény biztonságos körülmények között – 
új GlassSecure borospohár-tartó*.
Biztos Önnel is történt már olyan, 
hogy félve vagy egyáltalán nem tette 
be értékes borospoharait a mosogató-
gépbe, tartva attól hogy mosogatás 
közben esetleg megsérülnek. Ennek vet 
véget az új GlassSecure tartó, mellyel 
boros- és más talpaspoharai biztonságo-
san rögzíthetők, és helyezhetők be a 
készülékbe. Egy tartóra 4 db pohár fér, a 
tartót pedig VarioFlex vagy VarioFlexPlus 
kosárrendszerrel rendelkező készülékek-
ben lehet használni. A tartozék SMZ5300 
cikkszámon vásárolható meg.

Féltöltet mosogatási lehetőség opció
Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség 
a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve 

alsó kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. A mosogatási 
folyamat jelentős víz- és energia megtakarításával végezhető.

Intensiv

IntenzívZóna opció
Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosár-
ban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet 

segítségével biztosított a tökéletes eredmény.

Glanz szárítás

Extra „Glanz” opció
A  „Glanz” szárítási opció a köztes öblítési fázis, illetve 
a zeolit ásvány segítségével gondoskodik az energiatakaré-

kos és lassú szárításról, melynek révén még tökéletesebb és 
csillogóbb eredmény érhető el. A ragyogó és csíkmentes üvegáru, 
valamint a cseppmentes műanyag edények ékes bizonyítékai 
a tökéletes mosogatásnak.

DuoPower™ – dupla felső mosogatókar 
A felső kosár alján elhelyezkedő dupla mosogatókar gondos-
kodik az optimális vízelosztásról a mosogatógép minden 

szegletében, ezzel garantálva a kiváló mosogatási végeredményt.

Kiváló mosogatási eredmény, 
jelentős energiamegtakarítás.

* Kizárólag VarioFlex és VarioFlexPlus kosárrendszerrel használható.

ÚJ
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Zeolith® szárítás
A Bosch mosogatógépek speciális tulajdonsága a zeolit 
ásvánnyal történő energiatakarékos szárítás. A zeolit ásvány 

a készülék alsó, zárt részében helyezkedik el, melynek speciális 
tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsájt ki. Mivel 
minden újabb mosogatási ciklusban regenerálódik, így hatása a 
készülék egész élettartama alatt biztosított. Ezen folyamat révén a 
mosogatógép a kiváló szárítási eredmény mellett jelentős mennyi-
ségű energiát is megtakarít, melynek a mértéke akár 20% is lehet!

Időprogramozás, 1-24 óra, maradékidő-kijelzés: 
Az időprogram 1-24 órával halaszthatja el a program 
indítását, így bármikor a frissen mosogatott edények várják. 

A program a nekünk megfelelő időpontban fejeződik be. A maradék-
idő-kijelzés segítségével pedig a rendelkezésre álló idő jól tervezhető.

AquaSensor

Viztakarékos technika a mosogatásnál az AquaSensor 
segítségével
A szabadalmaztatott AquaSensor folyamatosan fi gyeli a 

készülékben lévő víz szennyezettségét, és csak szükség esetén 
dönt annak cseréjéről. Ezzel jelentős mennyiségű vizet, illetve 
áramot takarítva meg az Ön számára.

AquaStop

Az elektonikus AquaStop garantáltan véd a vízkárok ellen 
Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb Bosch mosoga-
tógép alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól 

megvéd, így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapot-
ban nyugodtan magára hagyhatja.

EmotionLight
Az EmotionLight világítás kiemelkedő design-innováció
a nagy mértékű esztétikai elvárások kielégítésére. A be- és 

kipakolás során a készülék belseje két nagyteljesítményű, mélykék 
LED lámpa megvilágítása révén jól belátható és mutatós lesz.

Szabadonálló inox, 60 cm

SMS69U88EU

Energia

-10%

Szárítás Víz

7L
VarioSpeed Vario fiók 12+1 44 dB

Töltöttség szenzor

Intensiv AquaStop
EcoSilence

Drive

Műszaki adatok
– 13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+++-10%
– Energia/víz1: 194 kWh/év, 1 960 liter/év
– Energia/víz2: 0,67 kWh, 7 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, 

auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

– TFT magyar szöveges kijelző
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
–  Kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, 

extra „Glanz” szárítás, HigiéniaPlus
– Zeolith® energiatakarékos szárítás
–  Elektronikus maradékidő jelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között

Komfort és biztonság
– VarioFlexPlus kosárrendszer
–  6 lehajtható rész a felső kosárban
–  (8) lehajtható rész az alsó kosárban 
–  2 csészetartó rész a felső- és alsó kosárban
– Talpas pohártartó rendszer
–  Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  EmotionLight, belső készülék világítás
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.



12 | 

60 cm széles mosogatógépek

Szabadonálló inox, 60 cm Szabadonálló inox, 60 cm Szabadonálló inox, 60 cm

SMS69N48EU SMS53N18EU SMS50L18EU

Energia Szárítás Víz

6L
VarioSpeed Vario fiók 12+1

44 dB

Töltöttség szenzor

Intensiv AquaStop
EcoSilence

Drive

Energia Szárítás Víz

10L
VarioSpeed 12+1 46 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive AquaStop

Energia Szárítás

VarioSpeed 48 dB

Töltöttség szenzor

AquaSensor

Ujjnyom-mentes AquaStop
EcoSilence

Drive

Műszaki adatok
– 13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 262 kWh/év, 1 680 liter/év
– Energia/víz2: 0,92 kWh, 6 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 262 kWh/év, 2 800 liter/év
– Energia/víz2: 0,92 kWh, 10 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 300 liter/év
– Energia/víz2: 1,02 kWh, 11,8 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  6 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco program 50 °C, enyhe 40 °C, 
TurboSpeed 20 min, előmosogatás

–  DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
–  Kiegészítő funkció: IntenzívZóna, 

VarioSpeedPlus, extra szárítás, HigéniaPlus
–  Váltókar technika, regeneráló elektronika
–  Elektronikus maradékidő jelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között

Felszereltség
–  2x5 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco program 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

–  DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
–  Kiegészítő funkció: VarioSpeed, féltöltet 

mosogatási lehetőség
–  Váltókar technika, regeneráló elektronika
–  Elektronikus maradékidő jelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között

Felszereltség
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– 5 mosogatási hőmérséklet
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság
– VarioFlexPlus kosárrendszer
–  6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
–  2 csészetartó rész a felső- és alsó kosárban
– Talpas pohártartó rendszer
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
–  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
– Elektronikus nyomógombzár
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
– VarioFlex kosárrendszer
–  2 lehajtható rész a felső, 4 az alsó kosárban
– Talpas pohártartó rendszer
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
– Elektronikus nyomógombzár
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Evőeszköz tartó az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic" rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm
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Szabadonálló fehér, 60 cm Szabadonálló inox, 60 cm Szabadonálló fehér, 60 cm

SMS58L12EU SMS50E98EU SMS40E62EU

Energia Szárítás Víz

10L
VarioSpeed Vario fiók 12+1

Töltöttség szenzor

Intensiv
EcoSilence

Drive AquaStop

Energia Szárítás Töltöttség szenzor

48 dB AquaSensor

Ujjnyom-mentes AquaStop
EcoSilence

Drive

Energia Szárítás Víz

12 L
VarioSpeed 46 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive AquaStop

Műszaki adatok
– 13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 262 kWh/év, 2 800 liter/év
– Energia/víz2: 0,92 kWh, 10 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 360 liter/év
– Energia/víz2: 1,02 kWh, 12 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh/év, 3 360 liter/év
– Energia/víz2: 1,02 kWh, 12 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco 50 °C, gyors 45 °C, IntenzívSmart 45 °C
–  2 kiegészítő opció: VarioSpeed, 

IntenzívZóna
– 5 mosogatási hőmérséklet
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika

Felszereltség
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
–  Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási 

lehetőség
– 5 mosogatási hőmérséklet
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Felszereltség
–  4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 

eco 50 °C, gyors 45 °C
–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– Töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Regeneráló elektronika

Komfort és biztonság
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Evőeszköztartó az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic" rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

Komfort és biztonság
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Vario kosárrendszer
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic" rendszerrel
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Evőeszköztartó az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

Komfort és biztonság
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– 2 csészetartó rész a felső kosárban
– Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
– Evőeszköztartó az alsó kosárban
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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45 cm széles mosogatógépek

Szabadonálló inox, 45 cm Szabadonálló fehér, 45 cm Szabadonálló fehér, 45 cm 

SPS69T38EU SPS50E02EU SPS40E22EU 

Energia Szárítás

52 dB 44 dB VarioSpeed Vario fiók

Töltöttség szenzor

Intensiv
EcoSilence

Drive AquaStop

Energia Szárítás Víz

9L 48 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive

AquaStop

Energia Szárítás Víz

9L 48 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive AquaStop AquaSensor

Műszaki adatok
– 10 terítékes mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 211 kWh/év, 2 520 liter/év
– Energia/víz2: 0,75 kWh, 9 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 9 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A
– Energia/víz1: 220 kWh/év, 2 520 liter/év
– Energia/víz2: 0,78 kWh, 9 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 9 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 220 kWh/év, 2 520 liter/év
– Energia/víz2: 0,78 kWh, 9 liter
– Melegvízre köthető (max. 60 °C)
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, 

auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

– ActiveWater vízrendszer
–  DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
–  Kiegészítő opció: IntenzívZóna, féltöltet, 

VarioSpeedPlus
–  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– Időprogramozás 1-24 óra között
– DuoPower – dupla felső mosogatókar 

Felszereltség
–  2x4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65°C, 

eco program 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– Töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– DuoPower – dupla felső mosogatókar
–  Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási 

lehetőség
–  Időprogramozás 1-24 óra között
–  Hőcserélő

Felszereltség
–  2x4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 

eco program 50 °C, gyors 45 °C
–  Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási 

lehetőség
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, mosogatószer adagoló
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– AquaSensor, Töltöttségszenzor
– Hőcserélő
– Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– DuoPower – dupla felső mosogatókar 

Komfort és biztonság
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– VarioFlexPlus kosárrendszer
–  3 lehajtható a felső- és 4 lehajtható rész 

az alsó kosárban
– Csészetartó az alsó kosárban
– Talpas pohártartó rendszer
–  Vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár

Komfort és biztonság
– Vario kosárrendszer
– Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban

Komfort és biztonság
– Vario kosárrendszer
– Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm
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Inox, kompakt kivitel Fehér, kompakt kivitel

SKS51E18EU SKS51E12EU  

Energia Szárítás

48 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive

Energia Szárítás

48 dB

Töltöttség szenzor

EcoSilence
Drive

Műszaki adatok
– 6 terítékes mosogatásra alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
– Energia/víz2: 0,62 kWh, 7,5 liter
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
– 6 terítékes mosogatásra alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 174 kWh/év, 2 100 liter/év
– Energia/víz2: 0,62 kWh, 7,5 liter
– Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség
–  Forgatógombos kezelés integrált "Start" 

gombbal
– Piros LED
–  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, 

normál 65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, 
gyors 45 °C

– 1 kiegészítő opció: extra szárítás
– ActiveWater vízrendszer
– Töltöttségszenzor
– Regeneráló elektronika
– Hajlított mosogatókarok
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Felszereltség
–  Forgatógombos kezelés integrált "Start" 

gombbal
– Piros LED
–  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, 

normál 65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, 
gyors 45 °C

– 1 kiegészítő opció: extra szárítás
– ActiveWater vízrendszer
– Töltöttségszenzor
– Regeneráló elektronika
– Hajlított mosogatókarok
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
– Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Variálható evőeszköztartó, kiegészítő 

csészetartó
– Elektronikus só-utántöltés jelzés
– Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
– Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Variálható evőeszköztartó, kiegészítő 

csészetartó
– Elektronikus só-utántöltés jelzés
– Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm Készülékméret: 84,5 x 45 x 60 cm

Kompakt mosogatógépek

1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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Automatikus leolvasztó rendszerek

NoFrost rendszerű készülékek
Az aktív hűtésnek és a MultiAirfl ow technológiának köszön-
hetően a hűtő- és fagyasztótér hőmérséklete tökéletesen 

szabályozható valamint a jegesedés megelőzhető. Az áramló levegő 
magával szállítja a nedvességet és a készüléken kívül elpárologtatja 
azt, így mind a hűtő mind a fagyasztó rész jégmentes lesz. A hideg 
levegő a fagyasztóból szabályozottan érkezik, így az Ön által 
beállított hőmérsékletet a készülék tökéletes pontossággal tartani 
tudja.

LowFrost rendszerű készülékek
A szintén elektronikus vezérlésű modellek esetén a hűtés 
statikus módon történik. Ebben az esetben a hűtőtér 

automatikus leolvasztással rendelkezik, oly módon, hogy a hűtő 
hátsó falára lecsapódó nedvesség a falon lecsorog, és egy csa-
torna a hűtőn kívülre vezeti, ahol elpárolog. A fagyasztó esetében 
a LowFrost technológia került beépítésre, új elpárologtató-rend-
szerrel, melynek köszönhetően csökken a hideg felület amelyen 
jégképződés alakulhat ki. Ennek eredményeként a készüléket 
sokkal kevesebbszer kell leolvasztani, megszűnik az élelmiszerek 
kiszáradása és az energiafelhasználás is egyenletes marad. 
De leolvasztás esetén is könyebb dolga van, hiszen a műveletet
egy praktikus leeresztő-csatorna segíti.

Frissentartó rendszerek

Chiller fi ók – halak és húsok számára 
A Chiller fi ók ideális halak, húsok, sajtok és felvágottak 
tárolására, mivel a belső ventilátornak és az elpárologtatók 

elhelyezésének köszönhetően a hideg levegő ebben a zárt rekesz-
ben gyűlik össze, így körülbelül 2-3 °C-al alacsonyabb hőmérséklet 
alakul itt ki, mint a hűtő többi részében. A hidegebb klíma miatt 
gyorsabban is hűthetünk itt le például üdítőitalt. A Chiller fi ók 
frissen is tartja a benne elhelyezett élelmiszert a hullámos aljzat-
nak köszönhetően, mely meggátolja hogy az étel a kicsapódott 
vízzel érintkezzen. A fi ók alján elhelyezett sínek megkönnyítik 
a rekesz kezelését, még teli állapotban is.

Crisper fi ók – hatalmas hely zöldségek és 
gyümölcsök számára 
A Crisper fi ók nem csak nagy tárolóhelyet biztosít a zöldsé-

geknek és gyümölcsöknek, de frissen is tartja azokat. A fi ók alján 
elhelyezett csúszó retesszel könnyedén és egyszerűen beállítható 
a rekesz páratartalma, mely így könnyen igazítható a tárolt élelmi-
szerek igényeihez. A hullámos aljzat megóvja az élelmiszereket 
a kicsapódott víztől, az egyes modellekben megtalálható osztódo-
boz segítségével pedig elválasztva tárolhatók a zöldségek és 
a gyümölcsök. A fi ók kihúzása, pakolása és betolása is rendkívül 
egyszerű a fi ók aljába integrált kerekeknek köszönhetően.

„Zöld” tények
A hűtő- és fagyasztókészülékek állandó működésben vannak: napi 
24 órán át, évi 365 napot működnek, sok éven keresztül. Ezért egy 
átlagos háztartás éves energiafogyasztásának közel harmadát 
a hűtő- és fagyasztókészülékek fogyasztása teszi ki. Ezen adatok 
alapján tisztán látszik, hogy e téren hatalmas mértékű megtakarítá-
sok érhetők el. Különösen fontosak lehetnek ezek a megtakarítá-
sok a folyamatosan emelkedő energiaárak mellett.
A Bosch új hűtőkészülékeivel egy olyan sorozatot szeretnénk most 
bemutatni Önnek, melynek tagjai kizárólag a legjobb, A+++ és 
A++ energiaosztályokba tartoznak. Ezzel egy olyan egyedülálló 
energiamegtakarítási lehetőséget kínálunk Önnek, hogy akár 
7 év alatt megtérülhet új hűtőjének az ára.

Energiamegtakarítás

Energia Energia Energia Energia

TouchControl

TouchControl vezérlőpanel 
Az elegáns TouchControl kezelőpanel segítségével mindig 
egyszerűen ellenőrizheti és beállíthatja a kívánt hőmérsék-

letet és funkciókat. A hűtő- és a fagyasztótér vezérlésének szétvá-
lasztásával ezek a beállítások egyedileg, precízen és egyszerűen 
megtehetők, külön a hűtő- illetve külön a fagyasztótérre az Ön 
saját igényeinek megfelelően. Különösen hasznos a Holiday funk-
ció, melynek aktiválásával, a hűtőtér a fagyasztótértől függetlenül 
teljesen kikapcsolható és így az nem használ felesleges energiát.

világítás

LED világítás a tetőn – izzócsere nélkül 
A tetőn elhelyezett LED világítás ragyogó példája az 
energiahatékonyság és design sikeres kombinációjának. 

Az optimálisan kialakított elhelyezkedésnek köszönhetően 
a fényforrás tökéletesen megvilágítja a hűtőtér minden részét, 
rendkívül kevés energia felhasználásával – és a készülék teljes 
élettartama alatt izzócsere nélkül működik.

A nap minden órájában spórolhat 
az A+++ energiaosztályú készülékekkel
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Exkluzív NoFrost készülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó, 
GlassLine kivitel

Kombinált hűtő / fagyasztó, 
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Cast Iron (öntöttvas kinézetű)

KGN36SB31* /KGN36SR31* /KGN36SQ31*  KGN57AI22 KGN49AC22*

Energia

világítás

Energia

világítás

Energia

világítás

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafogyasztás: 238 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 285 l
–  Nettó hűtőtér: 219 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 366 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 449 l
–  Nettó hűtőtér: 373 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 76 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 345 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 389 l
–  Nettó hűtőtér: 307 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  Touch-Premium kezelőfelület és elektronika 

az üvegfelület mögött
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

a hűtő- és fagyasztótérre külön, LCD kijelző, 
áramfelhasználás jelzése

–  Holiday-mód, Eco-mód, Bottle-Timer
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  5 szintű aktív biztonsági rendszer
–  AirFreshFilter levegőszűrő

Komfort és biztonság
–  Külső digitális kijelző TouchControl 

vezérléssel
–  FreshSense – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és 

fagyasztótérre
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív fi gyelmeztető rendszer, memória funkcióval

Komfort és biztonság
–  Külső digitális kijelző TouchControl vezérléssel 
– FreshSense – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 
–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és 

fagyasztótérre
–  LED világítás a hűtőtérben
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív fi gyelmeztető rendszer, memória funkcióval

Hűtőtér
–  HydroFresh fiók hullámos aljzattal, 

páratartalom-szabályozással
–  Chiller fiók teleszkópos sínen
–  Dinamikus MultiAirflow rendszer
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  LED világítás

Hűtőtér
–  Dinamikus MultiAirfl ow rendszer
–  AirFreshFilter levegőszűrő
–  Palacktartó
–  LED világítás a hűtőtérben
–  HydroFresh fi ók EasySlide teleszkópos sínen, 

páratartalom-szabályzással
–  Chiller fi ók halak és hústermékek tárolására 

EasySlide teleszkópos sínen

Hűtőtér
–  Dinamikus MultiAirfl ow rendszer
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  HydroFresh fi ók EasySlide teleszkópos sínen, 

páratartalom-szabályzással 
–  Chiller fi ók halak és hústermékek tárolására

Fagyasztótér
–  3 fagyasztófiók

Fagyasztótér
–  2 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 

nagyméretű „Big-Box”

Fagyasztótér
–  3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 17 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 20 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 185 x 60 x 64 cm Készülékméret: 185 x 70 x 75 cm Készülékméret: 200 x 70 x 65 cm

* A készlet erejéig.
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NoFrost hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó
Inoxlook

KGN49AI32 ÚJ KGN46AI22 KGN39XL32 ÚJ

Energia

világítás

Energia

világítás

Energia

világítás

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 284 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 395 l
–  Nettó hűtőtér: 303 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 313 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 346 l
–  Nettó hűtőtér: 264 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A++
– Energiafelhasználás: 268 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 355 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 86 l
– Nettó hűtőtér: 269 l
– Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, 
külső LED-kijelzés

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
–  AirFreshFilter levegőszűrő
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, 
külső LED-kijelzés

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
–  AirFreshFilter levegőszűrő
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás,

LED-kijelzés az ajtón
– Szuperfagyasztás
– Függőleges fogantyú, alumínium
– LED világítás a hűtőtérben
– Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér
–  Dinamikus MultiAirfl ow rendszer
–  Chiller fi ók teleszkópos sínen
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  HydroFresh fi ók, páratartalom-szabályzással
–  LED világítás

Hűtőtér
–  Dinamikus MultiAirfl ow rendszer
–  Chiller fi ók teleszkópos sínen
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  HydroFresh fi ók, páratartalom-szabályzással
–  LED világítás

Hűtőtér
– Dinamikus MultiAirflow rendszer
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Chiller fiók halak és hústermékek tárolására
– Crisper fiók páratartalom-szabályzással

Fagyasztótér
–  3 fagyasztófi ók

Fagyasztótér
–  3 fagyasztófi ók

Fagyasztótér
– 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
– Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
– Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 200 x 70 x 62 cm Készülékméret: 185 x 70 x 62 cm Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm
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A+++ energiaosztályú kombinált 
hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél / fehér

 KGE49BI40  ÚJ KGE39BL41 ÚJ KGE36AI42 / KGE36AW42 ÚJ

Energia Energia

világítás BigBox

Energia

világítás BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A+++
–  Energiafelhasználás: 175 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 413 l
–  Nettó hűtőtér: 301 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 132 l
–  Zajszint: 34 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A+++
– Energiafelhasználás: 156 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 339 l
– Nettó hűtőtér: 250 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 89 l
– Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A+++
– Energiafelhasználás: 149 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 304 l
– Nettó hűtőtér: 215 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 89 l
– Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 

digitális kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér
–  Állítható magasságú polcok biztonsági 

üvegből, kihúzható felülettel
– FlexShelf lehajtható univerzális polc
– Chiller fiók halak és húsok tárolására
–  Crisper fiók zöldség és gyümölcs tárolására 

könyített kihúzással és páratartalom-
szabályzással

– Tartó az ajtón EasyLift magasságállítással
– LED világítás

Hűtőtér
–  Állítható magasságú polcok biztonsági üvegből, 

kihúzható felülettel
–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fi ók halak és húsok tárolására
–  Crisper fi ók zöldség és gyümölcs tárolására 

könyített kihúzással és páratartalom-
szabályzással

–  Tartó az ajtón EasyLift magasságállítással
–  LED világítás

Hűtőtér
–  Állítható magasságú polcok biztonsági üvegből, 

kihúzható felülettel
–  Krómozott palacktartó
–  Chiller fi ók halak és húsok tárolására
–  Crisper fi ók zöldség és gyümölcs tárolására 

könyített kihúzással és páratartalom-
szabályzással

–  Tartó az ajtón EasyLift magasságállítással
–  LED világítás

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 44 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 35 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 35 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 201 x 70 x 65 cm Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm
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A++ energiaosztályú kombinált 
hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó
Inoxlook

KGV58VL31S ÚJ  KGE49AI31  ÚJ KGV39VL31S ÚJ

Energia

világítás BigBox

Energia

világítás BigBox

Energia

világítás BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 292 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 505 l
–  Nettó hűtőtér: 379 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 126 l
–  Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 255 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 413 l
–  Nettó hűtőtér: 301 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 112 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A++
– Energiafelhasználás: 238 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 344 l
– Nettó hűtőtér: 250 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
– Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 

digitális kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Hűtőtér
–  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 

melyből 4 kihúzható felületű
–  Kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök számára, 

páratartalom-szabályzással
–  LED világítás

Hűtőtér
–  Dinamikus hűtés belső ventilátorral
–  5 állítható magasságú, 1 kihúzható magassá-

gú biztonsági üvegpolc, melyből 4 kihúzható
–  Vaj-/sajttartó
–  LED világítás
–  Chiller fiók halak és húsok tárolására
–  Crisper fiók zöldség és gyümölcs tárolására, 

páratartalomszabályzással

Hűtőtér
–  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 

melyből 4 kihúzható felületű
–  Kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök 

számára, páratartalomszabályzással
–  LED világítás

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  2 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 26 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 44 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 190 x 70 x 77 cm Készülékméret: 201 x 70 x 65 cm Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm



 | 21

Kombinált hűtő / fagyasztó
Fehér

Kombinált hűtő / fagyasztó
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

KGV39VW31 ÚJ KGV36VL32S  ÚJ KGV36VW32 ÚJ

Energia

világítás BigBox

Energia

világítás BigBox

Energia

világítás BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
- Energiahatékonysági osztály: A++
– Energiafelhasználás: 238 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 344 l
– Nettó hűtőtér: 250 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
– Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A++
– Energiafelhasználás: 227 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 309 l
– Nettó hűtőtér: 215 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
– Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
– Energiahatékonysági osztály: A++
– Energiafelhasználás: 227 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 309 l
– Nettó hűtőtér: 215 l
– Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
– Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Hűtőtér
–  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 

melyből 4 kihúzható felületű
–  Kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök 

számára, páratartalomszabályzással
–  LED világítás

Hűtőtér
–  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 

melyből 3 kihúzható felületű
–  Kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök 

számára, páratartalomszabályzással
–  LED világítás

Hűtőtér
–  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 

melyből 3 kihúzható felületű
–  Kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök 

számára, páratartalomszabályzással
–  LED világítás

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  LowFrost - könyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm
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Egyajtós hűtőkészülékek

Egyajtós hűtőkészülék, nemesacél Egyajtós hűtőkészülék, inoxlook Egyajtós hűtőkészülék, fehér

KSV36AI31 KSV33VL30 KSV33VW30

Energia

világítás

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 112 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 346 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  TouchControl vezérlés 
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
–  FreshSense – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Szuperhűtés

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  FreshSense – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Szuperhűtés

Komfort és biztonság
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

belső LED-kijelzés
–  FreshSense – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Szuperhűtés

Hűtőtér
–  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
–  AirFreshFilter levegőszűrő
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  LED világítás, FlexShelf lehajtható 

univerzális polc
–  5 tartó az ajtón, ebből 1 EasyLift magasságál-

lítással rendelkező tartó és 1 vaj-/sajttartó
–  HydroFresh fi ók páratartalomszabályzással:

Zöldségek és gyümölcsök frissentartása 
kétszer hosszabb ideig!

–  Átlátszó zöldségtartó, teleszkópsínen

Hűtőtér
–  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
–  LED világítás
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök számára, 

páratartalom-szabályzással

Hűtőtér
–  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
–  LED világítás
–  Crisper fi ók zöldségek és gyümölcsök számára, 

páratartalom-szabályzással

Műszaki adatok
–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 185 x 60 x 65 cm Készülékméret: 175 x 60 x 65 cm Készülékméret: 175 x 60 x 65 cm
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Megfelelő hőmérséklet a minőségi boroknak
Baráti és rokoni összejövetelek alkalmával 
szívesen kínálunk a gazdag magyar választékból 
alkalomhoz illő fi nom és minőségi borokat. 
Ahhoz, hogy a kiváló szőlőből elkészített borok 
ízhatása teljes mértékben élvezhető legyen, 
elengedhetetlen a szervírozás előtti megfelelő 
hőmérséklet biztosítása. Ehhez nyújtanak kiváló 
segítséget a Bosch különböző méretű és 
felszereltségű borhűtői. Az elektronikusan 
szabályozott hőmérséklet biztosítja a különböző 
hőmérséklet-igényű borok optimális tárolását, 
míg az esztétikus megjelenés a készüléket 
konyhája vagy nappalija ékévé teszi.

Borhűtők

Szabadonálló borhűtő készülék Szabadonálló borhűtő készülék

KSW30V80 KTW18V80

Műszaki adatok
–  Nettó össztérfogat: 360 l
–  Jobboldali ajtónyitás, nem cserélhető
–  Klímaosztály: ST
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
–  Nettó össztérfogat: 140 l
–  Jobboldali ajtónyitás, nem cserélhető
–  Klímaosztály: ST
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort
–  Ezüstmetál, alumínium keretbe foglalt 

duplán szigetelt, színezett, domborított 
üvegajtóval, alumínium színű fogantyúval

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

–  Szabályozható + 6 °C-tól + 18 °C-ig, 
5 fokozatban

–  Olvadékvíz-kifolyó

Komfort
–  Ezüstmetál, alumínium keretbe foglalt 

duplán szigetelt, színezett, domborított 
üvegajtóval, alumínium színű fogantyúval

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

–  Szabályozható + 6 °C-tól + 18 °C-ig, 
5 fokozatban

–  Olvadékvíz-kifolyó

Belső tér
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  9 tölgyfa bevonatú felület, ebből 

8 állítható magasságú
–  120 db 0,75 l-es palack befogadására 

alkalmas
–  Belső világítás

Belső tér
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  4 tölgyfa bevonatú felület, ebből 

3 állítható magasságú
–  43 db 0,75 l-es palack befogadására 

alkalmas
–  Belső világítás

Készülékméret: 185 x 60 x 62 cm Készülékméret: 85 x 60 x 62 cm
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Fagyasztószekrények

Szabadonálló fagyasztószekrény, 
fehér

Szabadonálló fagyasztószekrény, 
nemesacél

Szabadonálló fagyasztószekrény, 
inoxlook

GSN58AW30 GSN36AI31 GSN33VL30

Energia

BigBox

Energia

BigBox

Energia

BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 301 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 360 l
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 234 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 237 l
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pon-

tos digitális kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
–  Szuperfagyasztás
–  Friss élelmiszerek automatikus fagyasztása
–  Ajtónyitás fi gyelmezető hangjelzés
–  MultiAlarmSystem: memória funkcióval, 

nyitott ajtó és hálózati áramszünet 
fi gyelmeztetéssel

Komfort és biztonság
–  NoFrost
–  TouchControl vezérlés – Elektronikus hőmér-

séklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
–  MultiAlarmSystem: memória 

funkcióval,nyitott ajtó és hálózati áramszünet 
fi gyelmeztetéssel

–  VitaControl – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 
az intelligens technológiának köszönhetően

–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás, LED világítás

Komfort és biztonság
–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső 

LED-kijelzés
–  Ajtónyitás fi gyelmezető hangjelzés
–  Aktív fi gyelmeztető rendszer
–  VitaControl – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás

Fagyasztótér
–  3 intenzív fagyasztórész üvepolccal és átlátszó 

ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”
–  Jégkockatartó
–  LED világítás

Fagyasztótér
–  Dinamikus MultiAirflow rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és 

átlátszó ajtóval
–  IceTwister jégkockakészítő
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 2 „BigBox”

Fagyasztótér
–  Dinamikus MultiAirflow rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és 

átlátszó ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 25 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 25 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 19 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 190 x 70 x 78 cm Készülékméret: 185 x 60 x 65 cm Készülékméret: 175 x 60 x 65 cm
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Szabadonálló fagyasztószekrény, 
fehér

Szabadonálló fagyasztószekrény, 
fehér

GSN33VW30  GSV33VW30

Energia

BigBox

Energia

BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
–Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 204 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 220 l
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső 

LED-kijelzés
–  Ajtónyitás fi gyelmezető hangjelzés
–  Aktív fi gyelmeztető rendszer
–  VitaControl – egyenletes hőmérséklet-eloszlás 

az intelligens technológiának köszönhetően
–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás

Komfort és biztonság
–  Csúszásgátló lábak elöl
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső 

LED-kijelzés

Fagyasztótér
–  Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és 

átlátszó ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
–  Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
–  Szuperfagyasztás
–  2 rekesz lehajtható ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 19 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  90°-ban nyitható ajtó

Műszaki adatok
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Fagyasztókapacitás: 30 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret: 175 x 60 x 65 cm Készülékméret: 175 x 60 x 65 cm
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Kombinált gáztűzhely, 60 cm
Nemesacél

Kombinált gáztűzhely, 60 cm
Fehér

Kombinált gáztűzhely, 60 cm
Nemesacél

HGV745353H HGV645224H ÚJ HGV625254H ÚJ

Energia

-20%     

Energia

-10%   

Energia

-10%   

Főzőlap
–  Gázfőzőlap
–  Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
–  Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
–  Lehajtható fém védőtető

Főzőlap
–  Gázfőzőlap
–  Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
–  Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
–  Lehajtható fém védőtető

Főzőlap
– Gázfőzőlap
–  Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
–  Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
–  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
–  Lehajtható fém védőtető

Sütő
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkciós sütő
–  8 sütési mód: alsó/felső sütés, alsó sütés, 

hőlégbefúvás, pizza funkció, kiolvasztó funk-
ció, légkeverés+grill, nagy felületű variálható 
grill, kis felületű variálható grill

–  Elektronikus programóra
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár (nyomógombzár)
–  Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
–  Sütőtérvilágítás
–  Teleüveg sütőajtó
–  SoftClose - csillapított záródású ajtó
–  Edénytartó fi ók
–  Állítható magasságú lábak

Sütő
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkciós sütő
–  7 sütési mód: alsó/felső sütés, alsó sütés, 

keringetett levegő, kiolvasztó funkció, 
légkeverés+grill, nagy felületű variálható grill, 
kis felületű variálható grill

–  Elektronikus programóra
–  Gyermekzár (nyomógombzár)
–  Sütőtérvilágítás
–  Edénytartó fi ók
–  Állítható magasságú lábak

Sütő
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkciós sütő
–  7 sütési mód: alsó/felső sütés, alsó sütés, 

keringetett levegő, kiolvasztó funkció, 
légkeverés+grill, nagy felületű variálható grill, 
kis felületű variálható grill

–  Sütőtérvilágítás
– Függesztő-állvány
–  Edénytartó fi ók
–  Állítható magasságú lábak

Műszaki adatok
–  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Műszaki adatok
–  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Műszaki adatok
–  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm

Kombinált gáztűzhelyek
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Elektromos szabadonálló tűzhely
Nemesacél

Mikrohullámú sütő, grillel, 
nemesacél

Mikrohullámú sütő, 
nemesacél

HCE744353 HMT75G451 HMT72M450

Energia

-20% Mikrohullám Mikrohullám

Főzőlap
–  Üvegkerámia főzőlap
–  4 HighSpeed főzőzóna, ebből 

1 kétkörössé 1 pedig sütőzónává bővíthető
–  Bal első főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 

1,8 kW
–  Bal hátsó főzőzóna: Ovális főzőzóna 1,6 kW, 

2,4 kW
–  Jobb hátsó főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 

1,2 kW
–  Jobb első főzőzóna: Bővíthető főzőzóna 

2,2 kW, 0,75 kW
–  4-szeres maradékhő-kijelzés

Műszaki adatok
–  800 W mikrohullámú sütő
–  5 beállítás: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
–  Grill: 1000 W
–  Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os 

teljesítménnyel kombinálható
–  Csatlakozási érték: 1,27 kW
–  Csatlakozó kábel dugóval szerelve 130 cm

Műszaki adatok
–  800 W mikrohullámú sütő
–  Mikrohullám 5 fokozatban: 800, 600, 360, 

180, 90 W

Sütő
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkció 3D sütési módok
–  8 sütési mód: alsó/felső sütés, alsó sütés, 

hőlégbefúvás, pizza-funkció, kiolvasztó 
funkció, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
variálható grill, kis felületű variálható grill

–  Elektronikus óra
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár (nyomógombzár)
–  Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
–  Sütőtérvilágítás
–  3 szintű teleszkópos sütősín
–  Süllyeszthető kezelőgombok
–  Teleüveg sütőajtó
–  Sütőajtó maximális hőmérséklete: 50 °C
–  SoftClose - csillapított záródású ajtó
–  Edénytartó fi ók
–  Állítható magasságú lábak

Felszereltség
–  Könnyen kezelhető elektronika nyomógom-

bokkal és süllyeszthető forgatógombbal
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő 

és napi idő jelzésére
–  17 l nemesacél párolótér
–  24,5 cm üveg forgótányér

Felszereltség
–  17 literes űrtartalom
–  24,5 cm-es üveg forgótányér
–  Oldalra nyíló ajtó, üvegablakkal

Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm Készülékméret: 29 x 46,2 x 32 cm Készülékméret: 29 x 46,2 x 32 cm

Elektromos szabadonálló tűzhely és 
mikrohullámú sütők



© Bosch 2014. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:  
 Hétfő: 08.00 - 18.00
 Kedd: 09.00 - 17.00
 Szerda: 09.00 - 17.00
 Csütörtök:  09.00 - 17.00
 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463 
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): 
+36-30-921-2557

Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu

A szolgáltatás, melyben 
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője 
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
–  Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt

–  Az egész országot lefedő szervizhálózat

–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463                        www.bosch-home.com/hu

Keressen minket a Facebook-on: 
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag
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