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Technológiák, amelyek nem csak 
a mindennapjainkat teszik jobbá, 
hanem a jövőnket is.
A Green Technology programot a Bosch a fenntarthatóság, hatékonyság és 

áttekinthetőség jegyében alkotta meg, különös tekintettel arra, hogy nem 

mindegy, hogyan bánunk a természeti erőforrásokkal és az energiával. 

E fi lozófi a jegyében dolgozunk minden területen, a környezetbarát termék 

előállítástól az új energiatakarékos technológiák kifejlesztéséig.

Felelősség
Az emberek és a természet értékeinek tisztelete a kezde-
tektől jellemző a Bosch-ra. Ezt az alapelvet elkötelezetten 
követjük, hogy energiatakarékos készülékeket állítsunk 
elő az ökológiai kritériumok figyelembe vételével. 
A „Green Technology inside” megnevezést a kifejezetten 
erőforrás takarékos készülékeink kaphatják meg, amelyek 
nem csak a jövőnket teszik szebbé, de észrevehetően 
hozzájárulnak a mindennapi életminőség javításához.

Hatékonyság
Az iránymutató technológiai újításainkkal költségtakarékos 
és energiahatékony készülékeket kínálunk. Így tudtuk el-
érni a Zeolith® szárítású ActiveWater mosogatógépünknél, 
hogy a vízfelhasználás csökkentése mellett, az energia fel-
használást is 20%-kal alacsonyabban tudjuk tartani, mint
a többi A energiaosztályú készülék (1,07 kWh/13 teríték). 
Az új VarioPerfect mosógépek akár 20%-kal kevesebb 
energiát használnak fel, mint az A energiaosztályú készü-
lékek. A hűtőszekrényeink nagy része már A+ és A++ 
osztályú energiafelhasználással kíméli a környezetet.

Fenntarthatóság
Mint az iparág vezető vállalata felelősséget érzünk a társa-
dalom és a jövő generációja iránt. A tevékenységünk teljes 
összhangban van a környezetünkkel. Ezt az elkötelezettsé-
günket Németországban a Legfenntarthatóbb Vállalat 2008 
díjjal jutalmazták.

Áttekinthetőség
Az általunk közölt információk maguktól érthetődőek,
nyomon követhetőek és világos tényekkel segítik a döntés-
hozatalt. Erre jó példa: a „Green Technology” jelet csak 
olyan termékek kaphatják meg, amelyek ténylegesen taka-
rékoskodnak a környezeti erőforrásokkal, a működésük
hatékony és előállításuk fenntartható módszerekkel történt.

Green Technology kártya
Ezzel a jelzéssel azon termékeinket tüntetjük ki, amelyek 
iránymutató technológiával rendelkeznek az energiataka-
rékosság és a természeti erőforrások felhasználhatóságát 
tekintetében – és természetesen, mint minden Bosch
termék, az ökológiai kritériumok figyelembevételével
készültek. Ez a jel megmutatja, hogy az adott termék külö-
nösen energiatakarékos és eleget tesz a fenntarthatósági 
kritériumoknak.
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Mosógépek

* Összehasonlítva normál programon a WAS327 mosógép az SMI68M25EU 
mosogatógép, a GSN40A31 fagyasztószekrény és a KGF39P99 hűtő-fagyasztó 
kombináció energiafelhasználását (mindegyik 2009-es gyártmány) hasonló 
termékekkel (WFS4330) (SMS6702) (GSN3102) és (KGF3302) 1994-ből.
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ActiveWater vízrendszer

Zeolith® szárítással

-43% energia*

-55% víz*

100% teljesítmény
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A víz számunkra az egyik legfőbb 
érték, ezért a lehető legkevesebbet 
használunk belőle.
Az ActiveWater mosogatógépek minden egyes vízcseppet egyedülálló 

tisztítóerőként használnak fel. A Zeolith® szárítással minimális 

energiafelhasználással optimális szárítási eredmény érhető el.

Takarékossággal a környezetért
Tudta, hogy a gépi mosogatás sokkal környezetkímélőbb, 
mint a kézi mosogatás? De a Bosch mosogatógépek még 
ennél is többet tesznek a környezetért amellett, hogy 
pénz takarítanak meg Önnek.

ActiveWater
A Bosch új korszakot nyit a mosogatásban. Maximális
mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel. 
A hihetetlen teljesítmény növekedés az új ActiveWater 
rendszernek köszönhető, amely a mosogatási folyamat 
során a víz hatékonyságát a maximumig fokozza a gyorsabb 
felfűtés, a jobb szivattyúteljesítmény, a célzott vízeloszlás 
illetve az optimalizált szűrőrendszernek köszönhetően.

Green Technology inside

Zeolith® szárítás
A Bosch egyedi újdonsága a Zeolith®-tal történő energia-
takarékos szárítás. A zeolith ásvány, amely a készülék alsó 
zárt részében helyezkedik el, 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 energiát is megtakarít, melynek
a mértéke akár 20% is lehet!

 7 l
ActiveWater Eco 

A Bosch legújabb és egyedi innovációjával az ActiveWater 
Eco mosogatógép újabb világrekordot döntött az vízta-
karékosság terén. Az egyedülálló konstrukciónak köszön-
hetően 13 teríték elmosogatásához mindösszesen 7 liter 
vízre van szükség.

*  Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.
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Kevesebb víz. Kevesebb energia.

Jobban és tisztábban 
mosogatni

A
 Energia

Osztály

A
Szárítási

hatékonyság

A
Tisztítási

hatékonyság

Az ActiveWater mosogatógépek 
minimális fogyasztásuk ellenére 
magas szintű teljesítményt és 
komfortot kínálnak használóiknak. 

A világ legtakarékosabb 
mosogatógépe*

kWh

0.98  10 l
12+2

A Bosch Active-
Water mosogató-
gépek minden 

egyes vízcseppet olyan hatékonyan 
hasznosítanak, hogy fogyasztásuk 
a legalacsonyabb a világon, mind-
emellett kímélik a környezetet is. 
Nagyobb belső terük, kiegészülve 
egy harmadik Vario kosárral 14 
teríték befogadását teszik lehetővé 
és így is csak 10 liter vizet, valamint 
0,98 kWh áramot fogyasztanak, 
melyek 29% víz és 20% áram 
megtakarítást eredményeznek.

VarioSpeed

Gyorsabban mosogatni: 
VarioSpeed

A normál program mosogatási ideje 
átlagosan 140 perc, ami önmagában 
is kedvező érték, míg a VarioSpeed 
opció lehetővé teszi ezen időtartam 
felezését, ami egy csupán 70 perces 
futamidőt vesz igénybe.

Féltöltet mosogatási 
lehetőség

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén 
hasznos segítség a féltöltet mosogatá-
si funkció. Az edények a felső- illetve 
alsó kosár bármelyikébe és bárhová 
behelyezhetők. A mosogatási folyamat 
jelentős víz és energia megtakarításá-
val végezhető.

AquaSensor

Víztakarékos technika 
a mosogatásnál az 
AquaSensor segítségével

A szabadalmaztatott AquaSensor fo-
lyamatosan figyeli a készülékben lévő 
víz szennyezettségét és csak szükség 
esetén dönt annak cseréjéről. Ezzel 
jelentős mennyiségű vizet illetve ára-
mot takarítva meg az Ön számára.

Intensiv

Intenzívebben mosogatni:
IntenzívZóna 

Az erősebben szennyezett edények 
számára az alsó kosárban a megnövelt 
víznyomás és a magasabb hőmérsék-
let segítségével biztosított a tökéletes 
eredmény.

HigiéniaPlus opció 

A higiéniaprogram választásá-
val eltávolítható minden baktérium. 
Függetlenül a választott mosogatási 
programtól a belső hőmérséklet nem 
csökken. A HigiéniaPlus különösen 
alkalmas tehát érzékeny gyerek- és 
bébi eszközök alapos mosogatására.

40 dB

Halkabban mosogatni

Az új ActiveWater rendszer 
szuper csendes működést biztosít.

AquaStop Az elektonikus 
AquaStop garantáltan 
véd a vízkárok ellen

Az AquaStop biztonsági rendszer 
a legtöbb Bosch mosogatógép alap-
vető tartozéka. Az AquaStop minden 
vízkártól megvéd, így Ön a gépet mű-
ködés közben vagy kikapcsolt állapot-
ban nyugodtan magára hagyhatja.

Higiénikus edényszárítás 
a hőcserélő rendszerrel

A hőcserélő rendszer a tisztító fázis 
távozó hőjét használja fel arra, hogy 
a következő mosogatási folyamat 
hideg csapvizét  előmelegítse.
Szárításnál az utolsó öblítő vízből 
maradó hő hatására a hideg vízzel teli 
hőcserélőnél a pára a készülék belső 
falán csapódik ki. A kondenzációs
szárítás energiatakarékosabb és mivel 
nincs szükség az ajtó kinyitására
a belső tér higiénikusabb.

* Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti energia 
szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.
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DosierAssistent – 
mosogatószer adagoló

Mosogatótabletta teljes körű hatékony-
ságát teszi lehetővé egyrészt a moso-
gatóajtó felső részére integrált moso-
gatószer tartó, másrészt a felső kosár 
elejében kialakított kosárka, ahová
a programlefutás során a tabletta bele-
esik. Így egészében feloldódik a mo-
sogatási folyamat megfelelő szakaszai-
ban, ezzel teljes mértékben biztosított, 
kontrollált és garantált az optimális 
mosogatási eredmény. Ezért ajánlja
a 

osogaattttt
 is a Bosch ActiveWater

mosogatógépeket.

Nagyobb befogadóképesség és 
rugalmasság – XXL - felsőkosár 

Az ActiveWater mosogatógépek meg-
növelt belső tere jelentősen nagyobb 
mennyiség bepakolását, míg 
a VarioFlexPlus kosár pedig szinte 
mindenfajta edényforma elhelyezését 
teszi lehetővé a praktikus kialakítás 
és a lehajthatóság miatt. A mosogatás 
során minden stabilan áll.

Vario kosár – a kihúzható 
extra hely

Az ActiveWater mosogatógépek egyes 
típusai rendelkeznek egy harmadik 
úgynevezett Vario kosárral, melynek 
révén biztosított a 14 teríték mosoga-
tógépbe való kényelmes behelyezése. 
Az evőeszközök mellett merőkanalak, 
tortalapátok, sőt a középső részbe, 
mely egy kicsit mélyebb kialakítású, 
kávéscsészék is elhelyezhetők. 

A rugalmasság három foka –  
3 fokozatú RackMatic 

Az ActiveWater mosogatógépek új 
RackMatic kosara most 3 fokozatban 
állítható, összességében 5 cm magas-
ságban, mindezt egyetlen mozdulattal. 
A szükséges magasság a bepakolásra 
váró edények számára így könnyedén 
beállítható.

Alsó kosár minden 
edénymérethez

Mint a felső kosárban, az alsó kosár-
ban is számtalan variálhatóságot tesz 
lehetővé a ActiveWater mosogatógé-
pekben VarioFlexPlus kosárrendszer.
Miután az evőeszközök a 14 terítékes 
változatnál a harmadik kosárba kerül-
nek, így az alsó térben jelentős hely 
marad a lábosok ill.a nagy átmérőjű 
edények számára.

Alapos tisztítás az alsó 
kosárban – IntenzívZóna

Az erősen szennyezett edények számá-
ra az új ActiveWater mosogatógépek 
alsó kosarában lehetőség van erősebb 
víznyomás és magasabb hőmérséklet 
választására. Ezzel párhuzamosan 
a felső kosárban marad a normál 
nyomás, így biztosítva az ott elhelye-
zett kényesebb darabok, – úgy mint 
poharak, porcelánok védelmét.

ActiveWater mosogatógépek a Bosch-tól.



SMS69T25EU** (nemesacél) SMS69T08EU (ezüst-inox) SMS69N08EU** (ezüst-inox)

Kivitel Prémium ActiveWater mosogatógép Prémium ActiveWater mosogatógép Prémium ActiveWater mosogatógép

-20%
A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+2
 10 l

VarioSpeed Intensiv 41 dB

6

Intensiv AquaSensorVario kosár 40 dB

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+2
 10 l

VarioSpeed

Intensiv AquaSensorVario kosár 44 dB

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+2
 10 l

VarioSpeed

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 10 liter/0,86 kWh

–  2x6 program: auto 65-75 °C 
auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 

egy A energiaosztályú készülék

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 10 liter/0,98 kWh

–  2x6 program: auto 65-70 °C 
auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 40 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 10 liter/0,98 kWh

–  2x6 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  Magyar szöveges kijelző
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

IntenzívZóna, HigiéniaPlus, 
féltöltet opció

– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
–  Energiahatékony szárítás 

Zeolith®-tal

–  Magyar szöveges kijelző
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

IntenzívZóna, HigiéniaPlus, 
féltöltet opció

– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés

–  LCD display, piros piktogramokkal
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

IntenzívZóna, HigiéniaPlus, 
féltöltet opció

– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és 

öblítőszerhiány jelzés

Komfort –  Terítékszám: 14
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható 

elem a felső, 6 az alsó kosárban)
–  Vario evőeszköztartó kosár 

a 3. szinten
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
–  EmotionLight, exkluzív belső 

világítás
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 14
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható 

elem a felső, 6 az alsó kosárban)
–  Vario evőeszköztartó kosár 

a 3. szinten
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 14
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható 

elem a felső, 6 az alsó kosárban)
–  Vario evőeszköztartó kosár 

a 3. szinten
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
– Aláépíthető kivitel

Készülék méret 845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm

ActiveWater mosogatógépek

*  Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.
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Új!Új!

1.)

ActiveWater vízrendszer

Zeolith® szárítással

-43% energia*

-55% víz*

100% teljesítmény

ActiveWater vízrendszer

-39% energia*

-55% víz*

100% teljesítmény

ActiveWater vízrendszer

-39% energia*

-55% víz*

100% teljesítmény

** Beérkezéstől függően.
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SMS58M32EU** (Eco) SMS60M08EU (ezüst-inox) SMS50E58EU** (ezüst-inox)

Kivitel Prémium ActiveWater mosogatógép Comfort ActiveWater mosogatógép Comfort ActiveWater mosogatógép

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+1
 7 l

AquaSensor

AquaStop

46 dBVarioSpeed

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+1
 12 l

AquaSensor48 dB

AquaStop

VarioSpeed

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság

 12 l

48 dB

AquaStop

VarioSpeed

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 7 liter/0,97 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 12 liter/1,05 kWh

–  2x6 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, kímélő 40 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 12 liter/1,05 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  LCD display, piros piktogramokkal
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

féltöltet opció
– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
– Váltókar technika
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés

–  LCD display, piros piktogramokkal
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

féltöltet opció
– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés

–  LCD display, piros piktogramokkal
–  Kiegészítő funkciók: 

VarioSpeed, féltöltet opció
– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer

adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
– Váltókar technika
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés

Komfort –  Terítékszám: 13
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Vario evőeszköztartó kosár a 3. 

szinten
–  VarioFlex kosár (2 lehajtható 

elem a felső, 2 az alsó kosárban)
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
– ServoSchloss, könnyített ajtózár
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 13
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlex kosár (2 lehajtható 

elem a felső, 2 az alsó kosárban)
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel 
–  2 lehajtható elem az alsó 

kosárban
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
– ServoSchloss, könnyített ajtózár
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő 

rendszer
– Aláépíthető kivitel

SMS60M02EU

eltérés az SMS60M08EU-tól
– fehér

Készülék méret 845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm

Méretek: magasság x szélesség x mélység

Új! Új!

ActiveWater vízrendszer

-31% energia*

-66% víz*

100% teljesítmény

ActiveWater vízrendszer

-35% energia*

-51% víz*

100% teljesítmény

ActiveWater vízrendszer

-20% energia*

-36% víz*

100% teljesítmény
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SGS57M92EU** SGS55E98EU (ezüst-inox) SGS53E18EU (ezüst-inox)

Kivitel Comfort mosogatógép Comfort mosogatógép Classic mosogatógép

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság VarioSpeed

AquaSensor

auto
3 in 1 48 dB

AquaStop

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság

auto
3 in 1 49 dB

AquaStop

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 49 dB

AquaStop

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 13 liter/1,05 kWh

–  5 program: intenzív 70 °C, auto 
55-65 °C, eco 50 °C,
kímélő 40 °C, gyors 45 °C, 

–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 13 liter/1,05 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 
45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 13 liter/1,05 kWh

–  5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  Piktogramos multifunkciós display
–  VarioSpeed opció
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, 

maradékidő kijelzés
– Váltókar technika
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  Féltöltet opció
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás 
–  Előreprogramozás 1-19 óra, 

maradékidő kijelzés
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás 
–  Előreprogramozás 3/6/9 óra
– Átfolyós vízmelegítő
–  Elektronikus só- és 

öblítőszerhiány jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

Komfort –  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár 

„RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlex kosár (6 lehajtható 

elem a felső, 4 az alsó kosárban)
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Csészetartó az alsó kosárban
– Pohártartó az alsókosárban
–  Elektronikus nyomógomb 

és ajtózár
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár 

„RackMatic” rendszerrel
–  2 lehajtható tányérbetét 

az alsó kosárban
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  Ujjlenyomatmentes
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
–  2 db lehajtható tányérbetét az 

alsókosárban
– Aláépíthető kivitel

SGS55E92EU

eltérés az SGS55E98EU-tól
– Fehér

Készülék méret 850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm

60 cm széles mosogatógépek

Új!

** Beérkezéstől függően.
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SGS54E42EU** SGS53F02EU SGS43F52EU

Kivitel Classic mosogatógép Classic mosogatógép Classic mosogatógép

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 52 dB

AquaStop A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 54 dB

AquaStop A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság     Többszörös
vízvédelem

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 17 liter/1,05 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C,
gyors 35 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 14 liter/1,05 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 
45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 17 liter/0,97 kWh

–  4 program: normál 65 °C, 
eco 50 °C,gyors 35 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  Féltöltet opció
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás 
–  Előreprogramozás 3/6/9 óra 
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  Féltöltet opció
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás 
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás 
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

Komfort –  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Lehajtható (2 db) tányérbetét 

az alsó kosárban
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Plusz evőeszköz tartó a felső 

kosárban
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  S-formájú spriccelőkarok, 

5 spriccelési szint
– Aláépíthető kivitel

Készülék méret 850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm

Új!

Méretek: magasság x szélesség x mélység
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SRS46T02EU SRS46T22EU** SRS55M38EU (ezüst-inox)

Kivitel Prémium mosogatógép Prémium mosogatógép Komfort mosogatógép

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság VarioSpeed

AquaSensor

auto
3 in 1 49 dB

AquaStop

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság VarioSpeed

49 dB

AquaStop auto
3 in 1AquaSensor

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság VarioSpeed

auto
3 in 1 52 dB

AquaStop

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 11 liter/0,8 kWh

–  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C 

–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 11 liter/0,8 kWh

–  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C 

–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 11 liter/0,8 kWh

–  5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  LED kijelző
–  VarioSpeed opció
–  AquaSensor
– Nyomógombos kezelés
–  „auto 3in1” mosogatószer-

felismerés
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-19 óra, 

maradékidő kijelzés
– Váltókar technika
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Ajtó és nyomógomb zár

– LED kijelző
–  VarioSpeed opció
– Nyomógombos kezelés
–  „auto 3in1” 

mosogatószer-felismerés
– AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-19 óra, 

maradékidő kijelzés
– Váltókar technika
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Ajtó és nyomógomb zár

– LED kijelző
–  VarioSpeed opció
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás
–  Előreprogramozás 1-19 óra, 

maradékidő kijelzés
– Átfolyós vízmelegítő
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Váltókar technika

Komfort –  Terítékszám: 9
–  Állítható magasságú felső kosár 

„RackMatic” rendszerrel
–  Servo ajtózáródás, egyetlen 

gyenge behajtás után 
automatikusan záródó ajtó

–  VarioPlus kosár (2 lehajtható 
elem a felső, 2 az alsó kosárban)

–  S-formájú spriccelőkarok, 
5 spriccelési szint

– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 9
–  Állítható magasságú felső kosár
–  2 lehajtható tányérbetét 

az alsó kosárban
–  Servo ajtózáródás, egyetlen 

gyenge behajtás után 
automatikusan záródó ajtó

–  S-formájú spriccelőkarok, 
5 spriccelési szint

– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 9
– LED programlefutás jelzés
–  Állítható magasságú felső kosár
–  2 lehajtható tányérbetét 

az alsó kosárban
–  Servo ajtózáródás, egyetlen 

gyenge behajtás után 
automatikusan záródó ajtó

–  S-formájú spriccelőkarok, 
5 spriccelési szint

– Aláépíthető kivitel

SRS55M62EU

eltérés az SRS55M38EU-tól
– Fehér
–  Nem tartalmaz VarioSpeed opciót

Készülék méret 850 x 450 x 600 mm 850 x 450 x 600 mm 850 x 450 x 600 mm

45 cm széles és kompakt mosogatógépek

Új!

** Beérkezéstől függően.
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SRS43E22EU SKS50E18EU** (ezüst)

Kivitel Classic mosogatógép Classic mosogatógép

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 52 dB

AquaStop auto
3 in 1     Többszörös

vízvédelem

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

B
Szárítási

hatékonyság 52 dB

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 13 liter/0,8 kWh

–  4 program: normál 65 °C, 
eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os 
mosogatásnál: 7 liter/0,63 kWh

–  5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, kímélő 40 °C,

–  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség –  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos 

programválasztás
– Váltókar technika
–  Előreprogramozás 3/6/9 óra
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  LED kijelző programfutásra
–  „auto 3in1” mosogatószer-

felismerési rendszer
–  Forgatógomb integrált „start”  

gombbal
– Többszörös vízvédelem
– Extra szárítás
– ActiveWater vízrendszer
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés

Komfort –  Terítékszám: 9
–  Állítható felsőkosár 
–  Servo ajtózáródás, egyetlen 

gyenge behajtás után 
automatikusan záródó ajtó

–  S-formájú spriccelőkarok, 
5 spriccelési szint

– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 6
–  Servo ajtózáródás, egyetlen 

gyenge behajtás után 
automatikusan záródó ajtó

–  S-formájú spriccelőkarok, 
5 spriccelési szint

–  Új 3 részes hullámos 
szűrőrendszer

SRS43E32EU SKS50E12EU** Új!

eltérés az SRS43E22EU-tól
–  Nem tartalmaz 3/6/9 óra 

előreprogramozási lehetőséget

eltérés az SKS50E18EU-tól
–  Fehér

Készülék méret 850 x 450 x 600 mm 450 x 551 x 500 mm

Új!

Méretek: magasság x szélesség x mélység
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A+ energiaosztály

-72% energia*

100% teljesítmény



Takarékossággal a környezetért
Tudta, hogy a hűtőkészülékek a legnagyobb áramfogyasz-
tók a háztartási készülékek között? Ha jól választja meg 
a hűtőkészülékét, pénzt tud megtakarítani, és csökkente-
ni tudja a környezeti terhelést.

Green Technology inside

A+
 Energia

Osztály

A
 Energia

Osztály

++
 A+ és A++ energia osztályok

Többet kevesebb energiával: a teljesítményhatékony Bosch 
hűtőkészülékek maximális energiahatékonyságot nyújtanak 
Önnek. Az Euro-címke segítségével osztályozzuk a készülé-
keket energiafelhasználásuk szerint A-tól G-ig.
A Bosch kínálatában megtalálhatóak az A+ és A++ energia-
osztályú készülékek is. Az A++ akár 45%-kal, az A+ akár 
25%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a hasonló tu-
dású A energiaosztályú készülékek. Ezekkel a készülékek-
kel egész évben, minden nap, energiát tud megtakarítani.

EcoMode
Azok a készülékek, amelyek rendelkeznek EcoMode opció-
val, saját maguk képesek beállítani azt a fokozatot, ahol 
a legoptimálisabb a hőmérséklet és az energiafogyasztás.

Elektronikus hőmérsékletszabályozás
Az elektronikus hőmérsékletszabályozás és a hőmérséklet 
kijelzés biztosítja, hogy a készülék mindig az ideális hő-
fokon működjön, így optimalizálva az energia felhasználást. 
A beállított hőmérséklet az LCD kijelzőn bármikor nyomon 
követhető. Az érintőgombos kezelőpanelen a hőfokon túl, 
az extra funkciók is, mint például a szuper hűtés, könnye-
dén beállítható vagy megváltoztatható, hogy elkerülhető le-
gyen az ételek túlhűtése, így a fölösleges áramfogyasztás.

Energiatakarékos technológiával 
már megtöltöttük a hűtőinket, 
a többit Önre bízzuk.
A Bosch hűtők rengeteg meglepetést rejtenek magukban. 

Fedezze fel Ön is az energiatakarékos részleteket!

Hűtőkészülékek | 15

*  Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkkével.



Szintenkénti fagyasztás

Minden fagyasztórekesz saját fagyasz-
tó felülettel rendelkezik, ezáltal 
az átrakodás szükségtelenné válik.

Anti
Bacteria

 FoodProtect® 
az Antibacteria technika 
segítségével 

Egy jó hűtőszekrény legfontosabb 
feladata az élelmiszerek tökéletes 
frissességének hosszú ideig történő 
megőrzése. A Bosch antibakteriális 
rendszere még higiénikusabbá teszi 
a hűtőszekrényünk belső terét.
Az „Antibacteria” egy szervetlen 
ezüstbevonat a hűtő falán, amely 
a készülék teljes élettartama alatt ha-
tásosan gátolja a vele érintkező bak-
tériumok, mikróbák és penészgombák 
szaporodását és fejlődését.

Szuperfagyasztás-kapcsoló

Egyes típusoknál a szuperfagyasztás 
technika segítségével a fagyasztótér 
előkészíthető a nagyobb mennyiségű 
élelmiszer fagyasztóba helyezésére 
úgy, hogy a belső hőmérséklet nagy-
mértékben ne növekedjen. 

Rugalmas kényelem: EasyLift 
üvegpolcok

Nagyobb méretű élelmiszerek elhe-
lyezésekor nem szükséges a hűtőtér 
átpakolása. A új Side by Side készü-
lékek sínnel ellátott üvegpolcainál
játszva be tudja állítani a kívánt 
magasságot. Ez a funkció a teljesen
bepakolt polcok esetén is működik!

Optimális hőmérséklet 
élelmiszerei számára: 
FreshProtectBox®

A FreshProtectBox® hűtőszekrényének 
luxus tartozéka. Hőmérséklete egyéni-
leg állítható a hűtőrész hőmérsékleté-
től függetlenül (4 °C, 2 °C vagy 0 °C). 
Ezen tároló fiók ideális hely ínyenc 
finomságainak elhelyezésére, melyek 
frissességének megőrzése különösen 
fontos az Ön számára.

Aktív fi gyelmeztető rendszer
 
A fagyasztótér hőmérsékletének emel-
kedésével járó zavart azonnal jelzi 
egy piros lámpa és egy hangjelzés.

No Frost

„Soha többé” 
leolvasztás: Bosch 
NoFrost készülékek 

Az aktív NoFrost technikával ellátott
készülékekben egy speciális Multi-
Airflow keringtető rendszer működik, 
mely a hűtött hideg levegőt a hűtőtér 
és a fagyasztótér minden sarkába 
eljuttatja, eközben az áramló levegő 
magával viszi a nedvesség tartalmat, 
amely a készüléken kívül olvadékvíz 
formájában elpárolog. Ezzel a megol-
dással szükségtelenné válik a készülék 
rendszeres leolvasztása.

NoForst és antibakteriális védelem.
16 | Hűtőkészülékek
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Design és profi  felszereltség: 
Bosch Side by side.

KAD62S50** KAD62S20** KAD63A70**

Side by Side hűtő
Fekete üveg ajtó

Side by Side hűtő
Fehér üveg ajtó

Side by Side hűtő
Beépített bárrésszel, inoxlook

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

BigBox

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

BigBox

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

BigBox

Műszaki adatok Nettó térfogat:  533 liter
Nettó fagyasztótér:  178 liter
Nettó hűtőtér:  355 liter
 Fagyasztható mennyiség:  12 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  16 óra
Energia-felhasználás:  467 kWh/év
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  533 liter
Nettó fagyasztótér:  178 liter
Nettó hűtőtér:  355 liter
 Fagyasztható mennyiség:  12 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  16 óra
Energia-felhasználás:  467 kWh/év
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  533 liter
Nettó fagyasztótér:  178 liter
Nettó hűtőtér:  355 liter
 Fagyasztható mennyiség:  12 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  16 óra
Energia-felhasználás:  464 kWh/év
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos LCD kijelzés

– Eco-mód, Holiday-mód
–  Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, 

gyors jég
– TwinCooling (dupla hűtés)
– 1 kompresszor / 2 hűtőkör
–  Aktív figyelmeztető rendszer, 

memória funkcióval
–  Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
– NoFrost technika

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos LCD kijelzés

– Eco-mód, Holiday-mód
–  Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, 

gyors jég
– TwinCooling (dupla hűtés)
– 1 kompresszor / 2 hűtőkör
–  Aktív figyelmeztető rendszer, 

memória funkcióval
–  Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
– NoFrost technika

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos LCD kijelzés

– Eco-mód, Holiday-mód
–  Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, 

gyors jég
– TwinCooling (dupla hűtés)
– 1 kompresszor / 2 hűtőkör
–  Aktív figyelmeztető rendszer, 

memória funkcióval
–  Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
– NoFrost technika
– Bárrész könnyű nyitással

Hűtőtér –  Dinamikus Multi Airflow, 
szintenkénti légáramlás

– Fényes belsőtér világítás
–  4 db biztonsági üvegpolc, 3 állítha-

tó magasságú, 1 kihúzható, 1 Easy-
Lift, könnyen állítható üvegpolc

–  1 db FreshProtect-box (19 l) 
teleszkópos sínen

–  1 db kihúzható fiók és 1 zöldség-
tartó fiók teleszkópos sínen

–  Kivehető krómozott 
palacktartó rács

–  Dinamikus Multi Airflow, 
szintenkénti légáramlás

– Fényes belsőtér világítás
–  4 db biztonsági üvegpolc, 3 állítha-

tó magasságú, 1 kihúzható, 1 Easy-
Lift, könnyen állítható üvegpolc

–  1 db FreshProtect-box (19 l) 
teleszkópos sínen

–  1 db kihúzható fiók és 1 zöldség-
tartó fiók teleszkópos sínen

–  Kivehető krómozott 
palacktartó rács

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható 

magasságú, 1 kihúzható, 1 Easy-
Lift, könnyen állítható üvegpolc

–  1 FreshProtect-Box (19 l) 
teleszkópos sínen

–  2 zöldségtartó teleszkópos sínen
–  1 kihúzható fiók, teleszkópos 

sínen
–  Szuperhűtés
–  Kivehető krómozott 

palacktartó rács

Fagyasztótér  -18 °C-os vagy ennél hidegebb
– Aktív NoFrost
– Szuperfagyasztás 
– Automatikus jégkészítő
–  Fényes belsőtér világítás 

a fagyasztórészben
–  3 db biztonsági üvegpolc, 
–  2 db átlátszó fagyasztófiók, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box”

 -18 °C-os vagy ennél hidegebb
– Aktív NoFrost
– Szuperfagyasztás 
– Automatikus jégkészítő
–  Fényes belsőtér világítás 

a fagyasztórészben
–  3 db biztonsági üvegpolc
–  2 db átlátszó fagyasztófiók, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box”

 -18 °C-os vagy ennél hidegebb
–  Szuperfagyasztás
– Aktív NoFrost
–  3 biztonsági üvegpolc, 

ebből 2 állítható magasságú
–  2 átlátszó fagyasztófiók, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box“
–  4 tárolórekesz az ajtón 

(kivehető és lehajtható)
–  Automatikus jégkészítő
–  Fényes belsőtér világítás

Készülék méret 1756 x 910 x 761 mm 1756 x 910 x 761 mm 1756 x 910 x 761 mm

Új! Új! Új!

** Beérkezéstől függően.

A+ energiaosztály

-71% energia*

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-71% energia*

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-72% energia*

100% teljesítmény

Méretek: magasság x szélesség x mélység*  Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.
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KAN60A40* KAN58A40* KAN58A50*

Side by Side hűtő
Beépített bárrésszel

Side by Side hűtő
Inoxlook

Side by Side hűtő
Fekete

A
 Energia

Osztály No Frost

A
 Energia

Osztály No Frost

A
 Energia

Osztály No Frost

Műszaki adatok Nettó térfogat:  504 liter
Nettó fagyasztótér:  170 liter
Nettó hűtőtér:  334 liter
 Fagyasztható mennyiség:  10 kg/nap
Visszamelegedési idő:  5 óra
Energia-felhasználás:  522 kWh/év 
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  504 liter
Nettó fagyasztótér:  170 liter
Nettó hűtőtér:  334 liter
 Fagyasztható mennyiség:  10 kg/nap
Visszamelegedési idő:  5 óra
Energia-felhasználás:  522 kWh/év 
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  504 liter
Nettó fagyasztótér:  170 liter
Nettó hűtőtér:  334 liter
 Fagyasztható mennyiség:  10 kg/nap
Visszamelegedési idő:  5 óra
Energia-felhasználás:  522 kWh/év 
Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

– Bárrész a jobboldali ajtóban
–  Jégkocka, daráltjég, hidegvíz 

gombnyomásra, megvilágítás 
érintésre

–  Elektronikus hőmérséklet-szabá-
lyozás a hűtő- és fagyasztótérre 
külön-külön, digitális kijelzéssel 
(a vízszűrőre és zárra egyaránt 
jelzésekkel)

–  Elektronikus hőmérsékletszabályo-
zás külön-külön a hűtő- és fagyasz-
tórészhez, digitális hőmérséklet, 
víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés

–  Jégkocka, jégkása és ivóvíz válasz-
tási lehetőség, világított adagolóval

–  Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és 
fagyasztótérre egyaránt

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás külön-külön a hűtő- 
és fagyasztórészhez, digitális 
hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-
állapot kijelzés

–  Jégkocka, jégkása és ivóvíz 
választási lehetőség, világított 
adagolóval

–  Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és 
fagyasztótérre egyaránt

Hűtőtér –  Dinamikus Multi Airflow, 
szintenkénti légáramlás

– Szuperhűtés
–  3 db biztonsági üvegpolc, 

ebből 2 állítható magasságú 
és kihúzható 

– 3 átlátszó fiók, vaj- és sajttartó
– Kétrészes belsőtér világítás
– Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Automatikus leolvasztás a 

hűtőtérben
–  Szuperhűtés
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 

állítható magasságú, 1 osztott
–  3 átlátszó fiók
–  4 tárolórekesz az ajtón
–  Vaj-/sajttartó
–  2-részes belső világítás

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Automatikus leolvasztás a 

hűtőtérben
–  Szuperhűtés
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 1 

állítható magasságú,  2 kihúzható
–  2 zöldségtartó teleszkópos sínen
–  Kihúzható fiók
–  Vaj-/sajttartó
–  2-részes belső világítás

Fagyasztótér  -18 °C-os vagy ennél hidegebb
– Aktív NoFrost
– Szuperfagyasztás kapcsoló
– Gyorsfagyasztótér
–  3 db biztonsági üvegpolc, 

2 állítható és kihúzható
– 2 db átlátszó fagyasztófiók
– Fagyasztótér világítás

 -18 °C-os vagy ennél hidegebb
–  Aktív NoFrost
–  Szuperfagyasztás
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 

állítható magasságú, egy meg-
hosszabítható polc

–  2 átlátszó fagyasztófiók
–  4 tároló az ajtón a fagyasztótér-

ben, ebből 3 billenthető

 -18 °C-os vagy ennél hidegebb
–  Aktív NoFrost
–  Szuperfagyasztás
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 

állítható magasságú, egy meg-
hosszabítható polc

–  2 átlátszó fagyasztófiók
–  4 tároló az ajtón a fagyasztótér-

ben, ebből 3 billenthető

Készülék méret 1790 x 903 x 733 mm 1800 x 900 x 730 mm 1800 x 900 x 730 mm

Méretek: magasság x szélesség x mélység * Amíg a készlet tart

Side by side
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KDN40A43 KDN36X44 KDN30V03

Kombinált hűtő felső fagyasztóval Kombinált hűtő felső fagyasztóval Kombinált hűtő felső fagyasztóval

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

A
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

Műszaki adatok Nettó térfogat:  375 liter
Nettó hűtőtér:  297 liter
Nettó fagyasztótér:  78 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  17 óra
Energia-felhasználás:  322 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  331 liter
Nettó hűtőtér:  253 liter
Nettó fagyasztótér:  78 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  17 óra
Energia-felhasználás:  292 kWh/év 
Zajszint:  dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  274 liter
Nettó hűtőtér:  211 liter
Nettó fagyasztótér:  63 liter
 Fagyasztható mennyiség:  6 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  16 óra
Energia-felhasználás:  344 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

– NoFrost technika
– AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Elektronikus hőmérséklet-

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

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 
fagyasztótérre, NoFrost rendszer

– Külső vízadagoló
–  Aktívszén-szűrő a frisslevegő 

biztosításhoz
– Állítható lábak elöl, görgők hátul

– NoFrost technika
– AntiBacteria
– Domborított kivitel, inoxlook
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész 
kézzel beállítható

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 
fagyasztótérre, NoFrost rendszer

– Állítható lábak elöl, görgők hátul

– NoFrost technika
– AntiBacteria
– Domborított kivitel, fehér
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész 
kézzel beállítható

–  Leolvasztó automatika a hűtő- 
és fagyasztótérre, NoFrost 
rendszer

– Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőtér – Dinamikus Multi-Airflow rendszer
– Ajtóhűtés
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
– Beépített italos-doboz tartó
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 3 

állítható magasságú, 1 osztott
– Kihúzható fiók
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó 

hullámos aljzattal, páratartalom-
szabályozással

– Italosdoboz-tartó alomíniumból
– Ajtóhűtés

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
–  Ajtóhűtés
–  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 

állítható magasságú, 1 osztott
–  2 átlátsztó zöldségtartó 

hullámos aljzattal
–  Belső világítás

– Dinamikus Multi-Airflow rendszer
– Ajtóhűtés
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
– 3 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú, 1 osztott
–  Átlátszó zöldségtartó hullámos 

aljzattal
– Belső világítás

Fagyasztótér  -18°-os vagy ennél hidegebb
– Szuperfagyasztás
– 4-szeres biztonsági rendszer
– Gyorsfagyasztó rekesz
– Jégkockatartó
– Belső világítás

 -18°-os vagy ennél hidegebb
– Szuperfagyasztás
–  Gyorsfagyasztó rekesz
–  Jégkockatartó
–  Ajtózárás segítő

 -18°-os vagy ennél hidegebb
– Szuperfagyasztás
– Jégkockatartó
– Ajtózárás segítő

 Készülék méret 1850 x 700 x 650 mm 1700 x 700 x 650 mm 1700 x 600 x 610 mm

Felülfagyasztós hűtőszekrények

Új!

*  Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkkével.

A+ energiaosztály

-65% energia*

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-71% energia*

100% teljesítmény



KGN36S50 / S52 / S54 / S20 „Glass-Edition” KGN36X50

Fekete / piros / vanilia / fehér üvegajtó
Króm-inox oldalfalak

Kombinált hűtő alsó fagyasztóval

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

Műszaki adatok Nettó térfogat:  287 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  66 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  17 óra
Energia-felhasználás:  280 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  287 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  66 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  17 óra
Energia-felhasználás:  280 kWh/év 
Zajszint:  44 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

– AntiBacteria
–  Üvegajtó a típusnak megfelelő színben
–  Aluminium ajtónyitó
–  NoFrost technika
–  Antibakteriális bevonat a hűtőtérben
–  Érintőgombos kezelőpanel az ajtó mögött
–  LCD kijelzés: hőmérséklet, energia-felhasználás, 

hőmérséklet szabályozás, italhűtés
–  „Holiday” üzemmód és energiatakarékos-funkció, 

gyerekzár
–  Leolvasztó automatika hűtő- és fagyasztótérre
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  5 körös biztonsági rendszer, melegedés 

esetén hangjelzés

–  NoFrost technika
–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, fekete
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőtér –  Szuperhűtés automatikus kikapcsolással
–  Dinamikus MultiAirflow, szintenkénti légáramlás
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)
–  3 db ebből 2 db állítható magasságú 

biztonsági üvegpolc
–  2 db átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
–  Kivehető, krómozott palacktartó
–  2 részes belső világítás
– 2 db jégakku, 2 db tojástartó

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)
–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú, 
1 osztott palacktartó

–  2 átlátsztó zöldségtartó hullámos aljzattal
–  Belső világítás

Fagyasztótér  -18 °C-os vagy ennél hidegebb
– NoFrost technika
–  Szuperfagyasztás
–  2 db átlátszó fagyasztófiók 

(ebből 1 db Big-Box), élelmiszernaptárral
–  1 db lehajtható ajtós fagyasztó rekesz
–  Jégkocka készítő

 -18°-os vagy ennél hidegebb
– NoFrost technika
– Szuperfagyasztás
– 3 átlátszó fagyasztófiók
– Fagyasztási naptár
– Jégkockatartó

Készülék méret 1850 x 600 x 640 mm 1850 x 600 x 650 mm

Színes hűtő-fagyasztó kombinációk
20 | Hűtőkészülékek

Új!8

Méretek: magasság x szélesség x mélység
*  Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti 

energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkkével.

A+ energiaosztály

-67% energia*

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-67% energia*

100% teljesítmény
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KGN39A97** KGV39X47 KGV36X47

Kombinált hűtő alsó fagyasztóval Kombinált hűtő alsó fagyasztóval Kombinált hűtő alsó fagyasztóval

A
 Energia

Osztály

++
No Frost

Anti
Bacteria

A
 Energia

Osztály

++ Anti
Bacteria

A
 Energia

Osztály

++ Anti
Bacteria

Műszaki adatok Nettó térfogat:  315 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  94 liter
 Fagyasztható mennyiség:  12 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  18 óra
Energia-felhasználás:  220 kWh/év 
Zajszint:  44 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  351 liter
Nettó hűtőtér:  260 liter
Nettó fagyasztótér:  91 liter
 Fagyasztható mennyiség:  4 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  24 óra
Energia-felhasználás:  214 kWh/év 
Zajszint:  40 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  312 liter
Nettó hűtőtér:  225 liter
Nettó fagyasztótér:  87 liter
 Fagyasztható mennyiség:  4,5 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  24 óra
Energia-felhasználás:  205 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

–  NoFrost technika
–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, nemesacél
–  Elektronikus hőmérséklet-szabá-

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

–  1 kompresszor / 2 hűtőkör
–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 

fagyasztótérre, NoFrost rendszer
–  5-szörös biztonsági rendszer, aj-

tónyitás figyelmeztető hangjelzés
–  Ajtózárás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőtér –  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
–  Szuperhűtés
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  3 rakodópolc biztonsági üvegből, 

ebből 2 állítható magasságú
–  Kihúzható fiók
–  Kivehető, krómozott palacktartó 

rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó hullámos 

aljzattal, páratartalom-
szabályozással

–  3 ajtórekesz, nagy méretű
–  Italosdoboz-tartó alumíniumból
–  Belső világítás a hűtőtérben

–  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 
állítható magasságú, 1 osztott

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Átlátszó zöldségtartó
–  Belső világítás

–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 
állítható magasságú, 1 osztott

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Átlátszó zöldségtartó
–  Belső világítás

Fagyasztótér  -18°-os vagy ennél hidegebb
–  3 átlátszó fagyasztórekesz, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
–  Szuperfagyasztás
–  3 fagyasztófiók
– NoFrost technika

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár
–  Jégkockatartó

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár
–  Jégkockatartó

Készülék méret 2000 x 600 x 650 mm 2000 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 mm

Új!

A++ hűtő-fagyasztó kombinációk

** Beérkezéstől függően.

A++ energiaosztály

-77% energia*

100% teljesítmény

A++ energiaosztály

-77% energia*

100% teljesítmény

A++ energiaosztály

-78% energia*

100% teljesítmény
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Méretek: magasság x szélesség x mélység

Alul fagyasztós NoFrost
hűtő-fagyasztó kombinációk

KGN49P74 (nemesacél, ujjnyommentes) KGN39Y40 KGN36Y40 / KGN36Y20 (fehér)

Kombinált hűtő alsó fagyasztóval Kombinált hűtő alsó fagyasztóval Kombinált hűtő alsó fagyasztóval

A+
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

UjjnyomMentes

A
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

A
 Energia

Osztály No Frost

Anti
Bacteria

Műszaki adatok Nettó térfogat:  389 liter
Nettó hűtőtér:  307 liter
Nettó fagyasztótér:  82 liter
 Fagyasztható mennyiség:  14 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  14 óra
Energia-felhasználás:  329 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  315 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  94 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  14 óra
Energia-felhasználás:  383 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  287 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  66 liter
 Fagyasztható mennyiség:  8 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  17 óra
Energia-felhasználás:  206 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

–  NoFrost technika
–  AntiBacteria
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás,
–  LCD kijelzéssel az ajtóban, 

áramfogyasztás, gyermekzár, 
Eco-, „Holiday” mód

–  Leolvasztó automatika hűtő- 
és fagyasztótérre, négyszeres 
biztonsági rendszer

–  Ajtónyitást segítő fogantyúk, 
felcserélhető ajtónyitás, 
airfresh filter

–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  NoFrost technika
–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész 
kézzel beállítható

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 
fagyasztótérre

–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  NoFrost technika
–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész 
kézzel beállítható

–  Leolvasztó automatika a hűtő- 
és fagyasztótérre

–  Ajtózárás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőtér –  Szuperhűtés, automatikus 
kikapcsolással

–  Dinamikus Multi Airflow, 
szintenkénti légáramlás

–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 
hőmérséklet)

–  4 db ebből 3 db állítható 
magasságú biztonsági üvegpolc

–  2 db átlátszó zöldségtartó 
hullámos aljzattal, kihúzható fiók

–  Króm kivehető palacktartó, 
doboz tartó

–  Belsőtér világítás

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú, 
1 osztott palacktartó

–  2 átlátsztó zöldségtartó hullámos 
aljzattal

–  Belső világítás

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  FreshBox (-2 °C és +3 °C közötti 

hőmérséklet)
–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  Krómozott italosdoboz-tartó
–  Zárt tárolórekesz az ajtón
–  Variálható tojástartó
–  Belső világítás a hűtőtérben

Fagyasztótér  -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szuperfagyasztás kapcsoló 

fagyasztóautomatikával
–  3 db átlátszó fagyasztófiók 

(ebből 1 db Big-Box), 
élelmiszernaptárral

 -18°-os vagy ennél hidegebb
– Szuperfagyasztás
– 3 átlátszó fagyasztófiók
– Fagyasztási naptár
– Jégkockatartó

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szuperfagyasztás
–  3 fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár
–  Jégkockatartó

Készülék méret 2000 x 700 x 650 mm 2000 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 cm

A+ energiaosztály

-72% energia*

100% teljesítmény
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KGV39Y40 KGV36Y40/KGV36Y30 (fehér) KGV36V03

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

A+
 Energia

Osztály

Anti
Bacteria

A+
 Energia

Osztály

Anti
Bacteria

A
 Energia

Osztály

Anti
Bacteria

Műszaki adatok Nettó térfogat:  315 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  94 liter
 Fagyasztható mennyiség:  14 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  14 óra
Energia-felhasználás:  301 kWh/év 
Zajszint:  41 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  312 liter
Nettó hűtőtér:  225 liter
Nettó fagyasztótér:  87 liter
 Fagyasztható mennyiség:  4 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  24 óra
Energia-felhasználás:  287 kWh/év 
Zajszint:  41 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  312 liter
Nettó hűtőtér:  225 liter
Nettó fagyasztótér:  87 liter
 Fagyasztható mennyiség:  4 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  24 óra
Energia-felhasználás:  341 kWh/év 
Zajszint:  37 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

– AntiBacteria
– Domborított kivitel, inoxlook
–  Mechanikus hőmérséklet-

szabályozás
– Ajtózárás segítő
– Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Mechanikus hőmérséklet-

szabályozás
–  Ajtózárás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

– AntiBacteria
–  Mechanikus hőmérséklet-

szabályozás
– Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőtér –  4 biztonsági üvegpolc, ebből 
3 állítható magasságú, 1 osztott

–  Kihúzható fiók
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  Zárt tárolórekesz az ajtón
–  Belső világítás a hűtőtérben

–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 
3 állítható magasságú, 1 osztott

–  Kihúzható fiók
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  Zárt tárolórekesz az ajtón
–  Belső világítás a hűtőtérben

– 4 rakodópolc, 3 állítható 
magasságú

– Átlátszó zöldségtartó
– Belső világítás

Fagyasztótér  -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár
–  Jégkockatartó

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár
–  Jégkockatartó

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
– 3 átlátszó fagyasztófiók
– Fagyasztási naptár
– Jégkockatartó

Készülék méret 2000 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 610 mm

Hűtő-fagyasztó kombinációk

*  Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkkével.

A+ energiaosztály

-68% energia*

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-70% energia*

100% teljesítmény
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KSW30V80 KSW22V80 KTW18V80

Borhűtő Borhűtő Borhűtő

Műszaki adatok Nettó térfogat:  360 liter
Energia-felhasználás:  193 kWh/év 
Zajszint:  38 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  228 liter
Energia-felhasználás:  157 kWh/év 
Zajszint:  38 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  140 liter
Energia-felhasználás:  131 kWh/év 
Zajszint:  38 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

–  Dupla szigetelésű, domború 
üvegajtó, UV védelemmel, 
alumínium keretben, fogantyúval

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, LED kijelzővel 
(1-5 fokozat)

–  +6 °C és +18 °C között 
szabályozható hőmérséklet

–  Dupla szigetelésű, domború 
üvegajtó, UV védelemmel, 
alumínium keretben, fogantyúval

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, LED kijelzővel 
(1-5 fokozat)

–  +6 °C és +18 °C között 
szabályozható hőmérséklet

–  Dupla szigetelésű, domború 
üvegajtó, UV védelemmel, 
aluminium keretben, fogantyúval

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, LED kijelzővel 
(1-5 fokozat)

–  +6 °C és +18 °C között 
szabályozható hőmérséklet

Hűtőtér – Automatikus leolvasztás
–  9 db tölgyfa palacktartó, 

ebből 8 db állítható és kivehető
–  Speciálisan kialakított alsó polc 

nyitott üvegeknek
–  118 db 0,75 literes palack 

tárolására
– Halogén belsőtér-világítás
– Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  Ajtónyitás jobbra 

(nem változtatható!)

– Automatikus leolvasztás
–  6 db tölgyfa palacktartó, 

ebből 5 db állítható és kivehető
–  Speciálisan kialakított alsó polc 

nyitott üvegeknek
–  72 db 0,75 literes palack 

tárolására
– Halogén belsőtér-világítás
– Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  Ajtónyitás jobbra 

(nem változtatható!)

–  Automatikus leolvasztás
–  4 db tölgyfa palacktartó, 

ebből 3 db állítható és kivehető
–  Speciálisan kialakított alsó polc 

nyitott üvegeknek
–  43 db 0,75 literes palack 

tárolására
–  Halogén belsőtér-világítás
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  Ajtónyitás jobbra 

(nem változtatható!)

Készülék méret 1850 x 595 x 595 mm 1250 x 595 x 595 mm 850 x 595 x 595 mm

Exkluzív Bosch borhűtők

Méretek: magasság x szélesség x mélység
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GSN28V01 GSN24V22

Szabadonálló fagyasztószekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

A
 Energia

Osztály No Frost BigBox

A+
 Energia

Osztály No Frost BigBox

Műszaki adatok Nettó fagyasztótér:  220 liter
 Fagyasztható mennyiség:  20 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  15 óra
Energia-felhasználás:  304 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó fagyasztótér:  193 liter
 Fagyasztható mennyiség:  20 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  34 óra
Energia-felhasználás:  267 kWh/év 
Zajszint:  43 dB (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

–  Softline-Design
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés
–  Ajtónyitás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  Softline-Design
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás, belső LED-kijelzés
–  Aktív figyelmeztető rendszer
–  Ajtónyitás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

Fagyasztótér –  NoFrost technika
–  Elektronikus vezérlés
–  Szintenkénti fagyasztás
–  Szuperfagyasztás
–  Friss élelmiszerek automatikus 

fagyasztása
–  Aktív figyelmeztető rendszer
–  2 intenzív fagyasztófiók, átlátszó 

fedéllel
–  5 átlátszó fagyasztórekesz, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
–  Fagyasztási naptár

–  NoFrost technika
–  Szuperfagyasztás
–  5 átlátszó fagyasztórekesz, 

ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
–  1 fagyasztófiók, átlátszó ajtóval
–   Fagyasztási naptár

Készülék méret 1710 x 600 x 650 mm 1560 x 600 x 650 mm

Fagyasztószekrények

*  Összehasonlítva egy 2009-es fagyasztószekrényünk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es fagyasztószekrényünkkével.

A+ energiaosztály

-24% energia*

100% teljesítmény
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Eco Silence Drive™

-50% energia*

-46% víz*

-50% zaj**

100% teljesítmény



Takarékossággal a környezetért
Tudta, hogy az enyhe szennyezettségű ruhákat elég 15 
perces programon kimosni ahhoz, hogy ismét tiszták le-
gyenek? Így önmagának időt, a jövő generációjának pedig 
vizet és áramot takaríthat meg, miközben ruháit is kíméli.

Green Technology inside

EcoSilence
Drive

Energia

-30% EcoSilence Drive™
Az EcoSilence Drive™ meghajtással a Bosch új mércét
állított fel a mosógép motorok számára. A különleges kom-
pakt motor (BLDC) egyenárammal működik, és az energiát 
minden lassító körülmény nélkül tudja átadni a készüléknek,
amely így egységnyi idő alatt nagyobb teljesítményre képes. 
Ez a technológia így különösen hosszú életet biztosít mo-
sógépünknek és az AntiVibration Design™-nal együtt min-
den programnál érzékelhetően halkabb működést ad. 

Energia

-20%

-60% VarioPerfect™
A VarioPerfect™ készülékeknél Öné a választás szabadsága: 
szinte majdnem minden programhoz opcióként hozzá tudja 
kapcsolni vagy az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect progra-
mot. Az EcoPerfect opcióval Ön az A energiaosztálynál akár 
20%-kal kevesebb energiát használhat. 
A SpeedPerfect opcióval pedig akár 60% időt takaríthat 
meg. Bármelyiket választja, a mosási végeredmény mindig 
100%-os lesz.

A mosógépeink akár 30%-kal
energiatakarékosabbak, mint
az A energiaosztályba tartozó 
készülékek.
Az új EcoSlience Drive™ meghajtással rendelkező mosógép nem csak csende-

sebben működik, de a forradalmian új felépítésének köszönhetően kevesebb 

áramot használ. A VarioPerfect™ készülékekkel Ön akár gazdaságosan, akár 

gyorsan mos, a végeredmény mindig tökéletesen tiszta lesz. 
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*  Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es 
mosógépünkkével 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

** Összehasonlítva egy hasonló tudású Logixx 8 mosógéppel, amely nem tartalmaz EcoSilenceDrive motort (1400 f/p modell, 2008)
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A Bosch elöltöltős mosógépek teljes 
választékot biztosítanak az Ön szá-
mára, legyen igénye akár 8 kg vagy 
csupán 5 kg ruha mosására. A 8 kg-os
ruhatöltet ellenére a készülék mérete 
közel azonos, de technikai újítások 
révén a dobméret változik. A mosan-
dó ruha mennyisége mellett jelentős 
szempont többek között a kíméletes-
ség, valamint az Ön kényelme.

Extra rövid 15 perces
mosóprogram

Egyes Bosch mosógépeknél nem kell 
többé választanunk a mosás és a sza-
badidő között, hiszen elég 15 perc, 
és újra tiszták ruhái. Hihetetlen, de 
15 perc alatt, mosás, öblítés, centri-
fugázás és a ruha már szárítható is! 

VarioSoft 

VarioSoft 
mosódobrendszer

Az új fejlesztésű VarioSoft mosódob-
rendszer (Logixx8), az új kialakítású
vízemelőlapátokkal és az aszimmetri-
kus üvegajtóval mind-mind az optimá-
lis eredményt szolgálja.

3D-AquaSpar

3D és AquaSpar
víztakarékos rendszer

Az ilyen rendszerű Bosch mosógépek 
dobja víz- és energiamegtakarítást 
tesz lehetővé azáltal, hogy az Ön 
mosnivalója nemcsak belemerül 
a mosóvízbe, hanem a víz zuhanysze-
rűen is éri. Mindezt a készülék 
mérhető eredményességgel teszi 
oly módon, hogy pl. normál mértékű 
szennyezettségnél az előmosás 
teljes egészében el is hagyható.

 ActiveSteam
tech.

Gőzszárítás – 
Bosch kondenzációs 
szárítóval

A hétköznapi és business ruházat 
sokszor nem szorul mosásra, csak 
frissítésre és/vagy a gyűrődések el-
tüntetésére, mely szárító segítségével 
is elvégezhető. Gyűrődésmentesítés 
aktív gőz segítségével: a ruhákból el 
lehet tüntetni a makacs gyűrődése-
ket, megkönnyíti a vasalást, használ-
ható akár száraz, akár nedves ruhák 
esetében is. Ideális ágyneműk és 
nedves ingek gyűrődésmentesítésé-
re. Frissítés aktív gőz segítségével: 
tökéletesen eltünteti a kellemetlen 
szagokat, ideális olyan ruházathoz is, 
amely csak vegyileg tisztítható. 

Mix program – új fogalom 
a mindennapi mosásban

Az egyszer használt, kevésbé 
szennyezett ruha, legyen az akár 
pamut akár vegyes szálból készült, 
egyszerre mosható az új Mix 
program segítségével.

TextileProtec – 
textilvédelmi rendszer

A Bosch egyes mosógépeinek speciá-
lis textilvédelmi rendszere egyedülál-
lóan ápolja az Ön ruháit! 
Az extra nagyságú 8–6 kg-os mosó-
dob, a gyűrődésmentesítő program, 
illetve a pamut és selyem mosására 
is alkalmas „kézi mosás”program 
eredményeként a ruha megőrzi ere-
deti rugalmasságát és nem képződik 
rajta szálgyűrődés.

A
 Energia

Osztály -30% -20% -10%

A Bosch mosógépek fejlett technikája 
lehetővé tette, hogy egyes készülékek 
fogyasztása a legjobb, A energiakate-
góriánál is jobb, úgynevezett A-30%, 
A-20% ill. A-10% besorolást kapjon, 
mert fogyasztásuk 30%-kal, 20%-kal 
illetve 10%-kal alacsonyabb, mint 
a normál A. A mosóhatást is A-tól G-ig 
osztályozzák. A legjobb hatékonyság 
itt is az A osztályba sorolt készülékek-
kel érhető el. Minden Bosch mosógép 
a legjobb, A mosóhatással rendelkezik.

TouchControl

TouchControl – érintő-
gombos kezelőpanel

Elegáns és különösen felhasználó-
barát a Bosch mosógépek új, érintő-
gombos kezelőpanelje. Elegendő a 
gombokat könnyedén megérinteni és 
a kívánt funkciót máris kiválasztottuk. 
LCD kijelző szimbólumokkal, valamint 
akusztikus szignál jelzi, hogy a mosó-
program elindult. A sima felületen 
nehezebben képződik szennyeződés, 
így a tisztántartás is jóval egyszerűbb.

Igazi kényeztetés a ruháknak.
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WAS24462BY***

Kivitel Logixx 8 – VarioPerfect™

A
 Energia

Osztály -30% EcoSilence
Drive AntiVibration

-60% 3D-AquaSpar

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 8 kg ruha esetén:
Energia:  1,03 kWh
Víz: 56 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 52 dB
 (centrifugálásnál) 70 dB

–  1.) 30%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

– Speciális VarioSoft dob
–  Speciális 3 foltkezelő program 

(fű, izzadság, föld)
– Extra rövid 15’ mosóprogram
–  4 mosási tartomány és kiegészí-

tő programok (folt, kézi mosás, 
mix, finom, selyem)

–  Nagy piktogrammos LCD kijelző: 
hőmérséklet-, fordulatszám-, 
késleltetett indítás 1-24 óra, 
maradékidő és programlefutás 
kijelzés

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet utántöltési funk-
cióval, gyűrődésmentesítés, több-
letvíz, EcoPerfect, SpeedPerfect

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

–  TextilProtect textilvédelmi 
rendszer

– BLDC motor

Komfort –  Töltősúly 8 kg
–  32 cm átmérőjű, 165°-ban nyitható 

betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– 3D felsővizes mosási technika
– AquaSpar mosási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret 842 x 600 x 590 mm

Logixx 8 - Eco Silence Drive™

Új!

8
kg

EcoSilence
Drive

Hosszú élettartam és egyedülálló halk működés 
az Eco Silence Drive™ motorral.

A Logixx 8 készülék Eco Silece Drive™ motorjával akár 
60%-kal hatékonyabb, mint a hagyományos szénkefés 
motorral működő készülékek. Ennek köszönhetően maxi-
mális teljesítményre képes minimális energiafelhasználás 
mellett (A-30%). További előny, hogy ezzel a motorral
a mosógép működése lényegesen halkabbá válik.

AntiVibration

Kiemelkedően csendes az új AntiVibration 
oldalfalaknak köszönhetően.

Az oldalfalak új spirál kialakítás nem csak a szemet ragadja 
magával, de ez a konstrukció megnöveli a készülék stabili-
tását, és csökkenti a vibrációt. Az optimalizált hangszigete-
lés pedig tovább csökkenti a hanghatásokat.

Energia

-30%

-60% VarioPerfect™ opcióval akár gyorsan, akár 
gazdaságosan mos, a végeredmény mindig tökéletes lesz.
Válassza az EcoPerfect opciót és Eco Silence Drive™ mo-
torral takarítson meg összesen 30% energiát, egy A ener-
giaosztályú készülékekhez képest. Válassza a SpeedPerfect 
opciót és a tökéletesen tiszta ruha akár 60%-kal kevesebb 
idő alatt elkészül. Az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect op-
ciót a 15 perces gyors és a gyapjú program kivételével bár-
melyik alapprogramhoz hozzákapcsolhatja.

Az Anti Stain Light foltspecifikus rendszere révén
a Logixx 8 mosógép célirányosan veszi fel a harcot 3 külön-
böző folttípussal (fű, izzadtság, föld). Minden foltot egyedi, 
a vele szemben leghatékonyabb mosással kezel- mindenféle 
adalékanyag és speciális folttisztító hozzáadása nélkül –, 
amely óriási segítség a háztartásban. Az elektronika a folt tí-
pusához alkalmazkodva szabályozza a különböző programle-
futási változatokat, a mosódob mozgásának sebességét és 
irányát. Természetesen mindegyik folttisztító program sza-
badon kombinálható bármely alapprogrammal.

*  Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es 
mosógépünkkével 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

** Összehasonlítva egy hasonló tudású Logixx 8 mosógéppel, amely nem tartalmaz EcoSilenceDrive motort (1400 f/p modell, 2008)

Eco Silence Drive™

-50% energia*

-46% víz*

-50% zaj**

100% teljesítmény

1.)

*** Beérkezéstől függően.
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Elöltöltős mosógépek – VarioPerfect™

WAE28463BY** WAE2449KBY (Maxx for Kids)** WAE20464BY**

Kivitel Maxx 7 – VarioPerfect™ Maxx 7 – VarioPerfect™ Maxx 7 – VarioPerfect™

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1400f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 7 kg ruha esetén:
Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 57 dB
 (centrifugálásnál) 77 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 7 kg ruha esetén:
Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 76 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 7 kg ruha esetén:
Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 58 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
szenzitív, sportruha mosás, extra
rövid 15’, mix, finom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

–  Nagy piktogrammos LCD 
kijelző: hőmérséklet-, fordu-
latszám-, késleltetett indítás 
1-24 óra, maradékidő és pro-
gramlefutás kielezés

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet, utántöltési
funkcióval, gyűrődésmente-
sítés, többletvíz, 
EcoPerfect,SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvédelmi 
rendszer

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
szenzitív, sportruha mosás, extra 
rövid 15’, mix, finom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

–  Nagy piktogrammos LCD 
kijelző: hőmérséklet-, fordu-
latszám-, késleltetett indítás 
1-24 óra, maradékidő és pro-
gramlefutás kielezés

–  Speciális gyermekruha mosási 
programok

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet, utántöltési 
funkcióval, gyűrődésmente-
sítés, többletvíz, 
EcoPerfect,SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvédelmi 
rendszer

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
szenzitív, sportruha mosás, extra 
rövid 15’, mix, finom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

–  Nagy piktogrammos LCD 
kijelző: hőmérséklet-, fordu-
latszám-, késleltetett indítás 
1-24 óra, maradékidő és pro-
gramlefutás kielezés

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet utántöltési
funkcióval, gyűrődésmente-
sítés, többletvíz, 
EcoPerfect,SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvédelmi 
rendszer

Komfort –  Töltősúly 7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható 

betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Gyermekzár
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Töltősúly 7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható 

betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Gyermekzár
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Töltősúly 7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható 

betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Gyermekzár
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

Készülék méret 847 x 600 x 590 mm 847 x 600 x 590 mm 847 x 600 x 590 mm

Új!

7
kg

Új!

7
kg

Új!

7
kg

*  Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, 
egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkkével 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

1.) 1.) 1.)

VarioPerfect™

-32% energia*

-44% víz*

100% teljesítmény

VarioPerfect™

-32% energia*

-44% víz*

100% teljesítmény

VarioPerfect™

-32% energia*

-44% víz*

100% teljesítmény

** Beérkezéstől függően.



WAE2436EBY** WAE2437FBY** (Football Edition) WAE2036SBY**

Kivitel Maxx 7 – VarioPerfect™ Maxx 7 – VarioPerfect™ Maxx 6 – VarioPerfect™

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

-60%

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 7 kg ruha esetén:
Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 78 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 7 kg ruha esetén:
Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 78 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 6 kg ruha esetén:
Energia:  1,02 kWh
Víz: 45 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 58 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

–  1.) 10%-kal takarékosabb, mint 
egy A energiaosztályú készülék

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: sportruha,
finom/selyem és gyapjú-kézi 
mosás, extra rövid 15’, mix, 

–  LED kijelző: késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás 
kijelzésére, gyermekzár

–  Speciális 20 °C mosás pamut, 
easycare, finom/selyem mosásnál 
(Henkel a Persil Cold Active 
mosószert ajánlja)*

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet utántöltés
funkcióval, gyűrődésmente-
sítés, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvéd. rendszer

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
sportruha mosás, extra rövid 
15’, mix, finom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

–  LED kijelző: késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás 
kijelzésére, gyermekzár

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet utántöltési
funkcióval, gyűrődésmentesítés, 
többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvédelmi 
rendszer

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
sportruha mosás, extra rövid 
15’, mix, finom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

–  LED kijelző: késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás 
kijelzésére, gyermekzár

–  Érintős programmódosító gom-
bok: start/szünet utántöltési
funkcióval, gyűrődésmentesítés, 
többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect

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

–  TextilProtect, textilvédelmi 
rendszer

Komfort –  Töltősúly 7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Töltősúly 7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Töltősúly 6 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

WAE20362BY** Új!

eltérés WAE2437FBY típustól
– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p

Készülék méret 847 x 600 x 590 mm 847 x 600 x 590 mm 847 x 600 x 590 mm
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Új!

6
kg

Új! Új!

7
kg

7
kg

Méretek: magasság x szélesség x mélység*  A készülék nem tartalmazza.

1.) 1.) 1.)

VarioPerfect™

-32% energia*

-44% víz*

100% teljesítmény

VarioPerfect™

-32% energia*

-44% víz*

100% teljesítmény

VarioPerfect™

-23% energia*

-38% víz*

100% teljesítmény
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WAA2426KBY (Classic for Kids) WAA2028SBY** (SportLine) WAA24163BY**

Kivitel Classic 5 Classic 5 Classic 5 

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,93 kWh
Víz: 44 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 68 dB
 (centrifugálásnál) 72 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,93 kWh
Víz: 44 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 68 dB
 (centrifugálásnál) 72 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,93 kWh
Víz: 44 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 58 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

– AquaPlus extra öblítés
– 30 perces gyors program
–  Speciális gyermekruha mosási 

programok
–  Display: 

– fordulatszám (1200 ford./p)
– hőmérséklet beállítás
– időprogramozás 1-24 óra
– maradékidő-kijelzés

– Gyermekzár
–  Többfunkciós LED 

(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

– AquaPlus extra öblítés
– 30 perces gyors program
– Sport ruha mosási program
–  Display: 

– fordulatszám (1000 ford./p)
– hőmérséklet beállítás
– időprogramozás 1-24 óra
– maradékidő-kijelzés

– Gyermekzár
–  Többfunkciós LED 

(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

– AquaPlus extra öblítés
– 30 perces gyors program
–  Többfunkciós LED 

(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

–  2 programmódosító gomb: 
választható centrifuga 
fordulatszám (1200/600 f/p), 
plusz öblítés

– Programleírás a panelen

Komfort –  Töltősúly 5,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 140°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
–  Túlhabzás figyelés, 

dobkiegyensúlyozási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Töltősúly 5,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 140°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
–  Túlhabzás figyelés, 

dobkiegyensúlyozási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Töltősúly 5,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 140°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
–  Túlhabzás figyelés, 

dobkiegyensúlyozási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer

WAA2016KBY (classic for Kids)**

eltérés WAA24163BY-től
– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Speciális gyermekruha mosási 

programok

Készülék méret 850 x 600 x 590 mm 850 x 600 x 590 mm 850 x 600 x 590 mm

Elöltöltős mosógépek

Új!

5,5
kg

Új!

5,5
kg

Új!

5,5
kg

** Beérkezéstől függően.
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WLM24460BY** WLX20462BY** WLF20262BY

Kivitel Logixx6 – Slimline mosógép Maxx5 – Slimline mosógép Classic5 – Slimline mosógép

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem

3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem

3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem

3D-AquaSpar

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,93 kWh
Víz: 39 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 55 dB
 (centrifugálásnál) 72 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 4,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,76 kWh
Víz: 40 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 56 dB
 (centrifugálásnál) 72 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 4,5 kg ruha esetén:
Energia:  0,76 kWh
Víz: 40 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 57 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
sportruha mosás, extra rövid 15’, 
mix, finom/selyem és gyapjú-kézi 
mosás

–  Extra nagy piktogramos LCD 
kijelző: hőmérséklet-, fordu-
latszám-, késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás 
kijelzésére

–  VarioSoft dobrendszer
–  Érintős programmódosító 

gombok: start/szünet utántöltési 
funkcióval, gyűrődésmentesítés, 
többletvíz, intenzív mosás, öblítő 
stop

– Gyermekzár
– Kijelző mosószer túltöltésére

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: 
sportruha mosás, extra rövid 15’,
mix, finom/selyem és gyapjú-kézi 
mosás

–  Nagy piktogramos LCD kijelző: 
hőmérséklet-, fordulatszám-, 
késleltetett indítás, maradékidő 
és programlefutás kijelzésére

– 30 perces gyors program
–  Érintős programmódosító gom-

bok: foltos mosás, előmosás, 
gyűrődésmentesítő program, 
többletvíz

– Gyermekzár

–  1 gombos programválasztás 
hőmérséklet beállítással és 
kiegészítő funkciók

–  Speciális programok: intenzív, 
finom/selyem, gyapjú/kézi, mix, 
express 15 perc, sport/fitness, 
szenzitív

– Nyomógomb: többletvíz
–  LED display:

– fordulatszám
– hőmérséklet
–  időprogramozás, maradékidő 

kijelzés

Komfort –  Töltősúly 5,5 kg
–  Automata mosószertartó tisztítós
– Program vége szignál
–  32 cm átmérőjű 165°-ban nyitha-

tó króm betöltőablak
– Utántöltési lehetőség
– Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Töltősúly 4,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika, AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Töltősúly 4,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 180°-ban 

nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika, AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer

WLX20362BY ** Új!

eltérés WLX20461BY
–  LED kijelző: késleltetett indítás, 

maradékidő és programlefutás 
kijelzésre, gyermekzár

Készülék méret 842 x 600 x 470 mm 847 x 600 x 470 mm 847 x 600 x 470 mm

Elöltöltős mosógépek – Slimline

Új!

5,5
kg

Új!

4,5
kg

4,5
kg

Méretek: magasság x szélesség x mélység

VarioPerfect™

-23% energia*

-42% víz*

100% teljesítmény

VarioPerfect™

-23% energia*

-27% víz*

100% teljesítmény



WOT26352BY WOT20352BY WOR20152BY

Kivitel Maxx6 Maxx6 Classic6

A
 Energia

Osztály

A
Mosási

hatékonyság     Többszörös
vízvédelem

40
cm

3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály

A
Mosási

hatékonyság     Többszörös
vízvédelem

40
cm

3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály

A
Mosási

hatékonyság     Többszörös
vízvédelem

40
cm

3D-AquaSpar

Műszaki adatok – Centrifuga-fordulatszám: 1300f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  1,04 kWh
Víz: 48 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 79 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  1,04 kWh
Víz: 48 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 79 dB

– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás

60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:
Energia:  1,04 kWh
Víz: 48 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 76 dB

Felszereltség –  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók: előmosás, 
quick-, mix-, gyapjú- kézi- és 
finommosás

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

–  Forgatógombos centrifuga-
választó (400-1300 f/p)

–  Programmódosító nyomógom-
bok: intenzív mosás, öblítő 
plusz, gyűrődésmentesítés

–  LED kijelző: 
– időprogramozás 1-19 óra
– maradékidő kijelzés

–  Többfunkciós LED 
(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók: előmosás, 
quick-, mix-, gyapjú- kézi- és 
finommosás

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

–  Forgatógombos centrifuga-
választó (400-1000 f/p)

–  Programmódosító nyomógom-
bok: intenzív mosás, öblítő 
plusz, gyűrődésmentesítés

–  LED kijelző: 
– időprogramozás 1-19 óra
– maradékidő kijelzés

–  Többfunkciós LED 
(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

–  1 gombos programválasztás és 
kiegészítő funkciók: előmosás, 
quick-, mix-, gyapjú- kézi- és 
finommosás

–  4 mosási tartomány: tarka, 
kímélő, finom, gyapjú

–  Forgatógombos centrifuga-
választó (400-1000 f/p)

–  Programmódosító nyomógom-
bok: intenzív mosás, öblítő 
plusz, gyűrődésmentesítés

–  Többfunkciós LED 
(programlefutás, programvége, 
hibadiagnosztika)

Komfort –  Töltősúly 5,5 kg
–  Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
– Túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Könnyen mozgatható, parkolható

–  Töltősúly 5,5 kg
–  Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
– Túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Könnyen mozgatható, parkolható

–  Töltősúly 5,5 kg
–  Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
– Túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret 880 x 400 x 630 mm 880 x 400 x 630 mm 880 x 400 x 630 mm

Felültöltős mosógépek
34 | Mosógépek

Új!

5,5
kg

5,5
kg

5,5
kg



WTS86514BY** WTE86304BY** WTC84101BY**

Kivitel Maxx7 kondenzációs gőz szárító Maxx7 kondenzációs szárító Maxx7 kondenzációs szárító

B
 Energia

Osztály
 ActiveSteam
tech. 63 dB DuoTronic

B
 Energia

Osztály 64 dB DuoTronic

B
 Energia

Osztály 67 dB DuoTronic

Műszaki adatok –  Fogyasztási értékek: (pamut 
szekrényszáraz szárításnál)
1400f/p centrifuga után 
 3,7 kWh/105 perc
1000f/p centrifuga után 
 4,5 kWh/122 perc

–  Zajszint: 63 dB

–  Fogyasztási értékek: (pamut 
szekrényszáraz szárításnál)
1400f/p centrifuga után 
 3,36 kWh/105 perc
1000f/p centrifuga után 
 3,92 kWh/110 perc

–  Zajszint: 64 dB

–  Fogyasztási értékek: (pamut 
szekrényszáraz szárításnál)
1400f/p centrifuga után 
 3,32 kWh/98 perc
1000f/p centrifuga után 
 3,92 kWh/117 perc

–  Zajszint: 67 dB

Felszereltség –  Teljesen elektronikus, 1 gombos 
programválasztó valamennyi pro-
gramhoz és időprogramhoz

–  Egyéb speciális programok: 
gyapjú, sport ruházat, szuper 
40 perces, tolltöltetű anyagok 
szárítása, hétköznapi és 
business ruházat frissítése 
gőzzel, vasaláskönnyítő prog-
ram gőzzel pl:pamut, ágynemű 
és business ing

–  LCD piktogramos kijelző: 
maradékidő kijelzés, 
időprogramozás, programlefu-
tás, kiegészítő funkciók

–  SoftDry-dobrendszer
– Kerek átlátszó ajtó (nyitás jobbra)

–  1 gombos programválasztó 
valamennyi programhoz és 
időprogramhoz

–  LCD: időprogramozás és 
maradékidő kijelzés

–  Különleges programok: rövid, 
gyapjú

– 40 perces rövidprogram
–  Speciális tolltöltetű anyagok 

szárítása
–  Érintős kezelőpanel: Start/Stop, 

kímélő, gyűrődésmentesítő 
program

– Kerek átlátszó ajtó (nyitás jobbra)

–  1 gombos programválasztó 
nedvesség és időprogramhoz

–  Különleges programok: rövid, 
gyapjú

–  112 literes extra nagy 
galvanizált dob

–  Nyomógombok: Start/Stop, 
kímélő, gyűrődésmentesítő 
program

Komfort –  Töltősúly 8 kg
–  Belső dobvilágítás, nagyméretű 

nemesacél dob
–  Akusztikus hangjelzés a program 

végén és a kondenzvíz tartály 
ürítésére

–  160°-ig nyitható ajtó, szálszűrővel, 
gyermekzár

–  Összeépítő keret: 
WZ 20300/20310 összeépíthető 
minden 60 cm-es elöltöltős mosó-
géppel, kivéve a WAA... típusok

–  Töltősúly 7 kg
–  120 perces vasaláskönnyítő dob-

mozgás a szárítás után
– LED a szárítási állapot jelzésére
–  Figyelmeztető LED a szűrő tisz-

tításra és kondenzvíz tartály 
ürítésére

– 160°-ig nyitható ajtó, szálszűrővel
– Ajtónyitás jobbra, kerek üvegajtó
– Belső dobvilágítás
– Gyapjúkosár

–  Összeépítő keret: 
WZ 20300/20310 összeépíthető 
minden 60 cm-es elöltöltős mosó-
géppel, kivéve a WAA... típusok

–  Töltősúly 7 kg
–  90 perces vasaláskönnyítő dob-

mozgás a szárítás után
–  LED a szárítási állapot jelzésére 

és az esetleges tisztításról
– Ajtónyitás jobbra
– Kondenzvíztartály alul

–  Összeépítő keret: 
WTZ11311 összeépíthető 
minden 60 cm-es elöltöltős 
mosógéppel

Készülék méret 842 x 598 x 625 mm 842 x 598 x 625 mm 842 x 599 x 635 mm

Kondenzációs szárítók

Új! Új! Új!

8
kg

7
kg

7
kg

Szárítók | 35

** Beérkezéstől függően. Méretek: magasság x szélesség x mélység



36 | Sütők



Takarékossággal a környezetért
Tudta, hogy ha olyan ételt készít, amelynek a főzési ideje 
több mint 40 perc, akkor azt érdemesebb kuktában meg-
főzni, mert azzal akár 40% áramot tud megtakarítani?

Környezetbarát megoldások

A energiaosztály
Az energiacímkén feltüntetett adatok alapján a sütők 
egyszerűen és gyorsan összehasonlíthatóak egymással. 
Az A energia osztályba tartoznak a leggazdaságosabb, 
D osztályba az átlagos és G osztályba pedig a legmaga-
sabb fogyasztású sütők. Ez a besorolás kizárólag az ener-
giafelhasználást veszi figyelembe függetlenül a tényleges 
sütési eredménytől.

XXL sütőtér
A nagyméretű sütőtérben még több a hely a finomságok 
számára. Bár a Bosch tűzhelyek külső mérete nem vál-
tozott, a 62 literre növelt, nagy méretű sütőtér lehetővé 
teszi, hogy nagyobb sütőedényben egyszerre akár több 
ételt is elkészítsünk. A szintek között megnövelt távolság 
jobb légáramlást, hőeloszlást, és ennek köszönhetően 
gyorsabb és jobb sütési eredményt biztosít.

GranitEmail: könnyebb tisztítás Önnek.
A szürke színű GranitEmail sütőtérbevonat nemcsak optikai-
lag nyújt kellemes látványt, de anyaga a sütőtér tisztítását 
is jelentősen megkönynyíti. A különleges eljárással készült 
zománcozásnak köszönhetően a sütőfal rendkívül ellenálló 
a karcolásokkal és egyéb sérülésekkel szemben is.

Szeretjük a forró pillanatokat, de 
csak a takarékosság jegyében.
Azok a legízletesebb fogások, ahol nem csak az ízkombináció tökéletes, 

de az elkészítési móddal a jövő generációjának is biztosítani tudjuk 

az élhető környezetet.

Sütők | 37



60 cm széles tűzhelyek
38 | Tűzhelyek

HLN443250F (nemesacél)
HLN443220F (fehér)

HSV745050H (nemesacél) HSV645020H

Kivitel Elektromos tűzhely Kombinált gáztűzhely Kombinált gáztűzhely

A
 Energia

Osztály

B
 Energia

Osztály

B
 Energia

Osztály

Sütési módok –  Multifunkció 3D Comfort: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, 
külön alsósütés, 3D légkeverés, 
nagy/kis felületűgrill, légkeveréses 
grillezés, pizzafunkció

–  Multifunkció, 3D Comfort:
felolvasztás, alsó/felső sütés, 
külön alsó sütés, 3D légkeverés, 
nagy felületű grillezés, kis felületű 
grillezés, légkeveréses grillezés, 
pizza funkció

–  Multifunkciós sütő, 3 sütési 
móddal: alsó/felső sütés, 
alsó/felső sütés+légkeverés, grill

Komfort és biztonság –  4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű
főzőmező, ebből 1 db kétkörös-
sé bővíthető

–  4-szeres maradékhő-kijelzés
–  Digitális kijelző piktogramokkal
–  Gyorsfelfűtés
–  Süllyesztett kezelőgombok
–  Elektronikus programóra, 

sütőkikapcsolás
–  Nagy méretű sütőtér (58 liter)
–  Gyermekzár, teleüveg sütőajtó
–  Extra hőszigetelésű sütőajtó 

(max. 40 °C)
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Forgónyárs
–  Állítható szintezőláb, 

edénytartó fiók
–  EcoClean hát-, oldalfalak
–  GranitEmail könnyen tisztítható 

sütőtérbevonat
–  Hűtőventilátor, sütővilágítás

–  4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 
1 erős égő

–  Kétrészes edénytartó rács
–  „Egykezes” elektromos szikra-

gyújtás
–  Nagy méretű sütőtér (62 l)
–  Elektromos programóra
–  Gyermekzár
–  Gyorsfelfűtés
–  Sütő működésjelző
–  Sütőtér-világítás
–  Edénytartó fiók
–  GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

–  4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 
1 erős égő

–  Kétrészes edénytartó rács
–  „Egykezes” elektromos szikra-

gyújtás
–  Nagy méretű sütőtér (62 l)
–  Elektromos programóra
–  Gyermekzár
–  Sütő működésjelző
–  Sütőtér-világítás
–  Edénytartó fiók
–  GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

Design –  Nemesacél kapcsolópult
–  Teleüveg sütőajtó

–  Nemesacél gázégő alaplap
–  Nemesacél kapcsolópult
–  Teleüveg sütőajtó
–  Üveg védőtető

–  Fehér gázégő alaplap
–  Fehér kapcsolópult
–  Teleüveg sütőajtó
–  Fém védőtető

Tartozékok –  1 db zománcozott sütőlemez
–  1 db rostély

–  2 db zománcozott sütőlemez
–  1 db rostély
–  Fúvókák PB gázra

–  2 db zománcozott sütőlemez
–  1 db rostély
–  Fúvókák PB gázra

Készülék méret 850 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 600 mm

Méretek: magasság x szélesség x mélység



HSG323020H HMT72M450 (nemesacél) DHU625P (nemesacél) 
DHU622P (fehér)

Kivitel Gáztűzhely Szabadonálló mikrohullámú sütő Páraelszívó (falra szerelhető, 60 cm)

60
cm

Sütési módok –  Gázsütő
–  Elektromos grill
–  Forgónyárs

–   5 különböző teljesítmény fokozat:
800W, 600W, 360W, 180W, 90W

Komfort és biztonság –  4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 
1 erős égő

–  Kétrészes edénytartó rács
–  „Kétkezes” elektromos szikra-

gyújtás
–  Sütőtér-világítás
–  Edénytartó fiók

–  Időzítő, automata biztonsági 
kikapcsolással

–  17 liter térfogatú sütőtér
–  24,5 cm átmérőjű forgótányér

–  2 fokozatú ventilátor
–  Max. kapacitás (szabadba törté-

nő elvezetéskor): 180 m3/h
–  Zsírszűrő telítettség jelzővel
–  Fokozatmentesen állítható, 

átlátszó légterelő
–  Külön kapcsolható munkatér-

megvilágítás (2 x 40 W)
–  Falra vagy felső szekrény alá 

építhető
–  Zajszint: 66 dB (re 1 pW)

Design –  Fehér gázégő alaplap
–  Fehér kapcsolópult
–  Teleüveg sütőajtó
–  Fém védőtető

–  Nemesacél készülékház
–  Belső világítás
–  Oldalra nyíló ajtó

Tartozékok –  1 db zománcozott sütőlemez
–  1 db rostély
–  Fúvókák PB gázra

Készülék méret 850 x 600 x 600 mm 280 x 470 x 320 mm 140 x 598 x 510 mm
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