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Energia

-30%
Energiahatékonyság már a sütésnél is
A természeti erőforrások csökkenésével illetve az energiaárak nö-

vekedésével már beépíthető sütő vásárlásakor is fontos szempont a készülék 
alacsony energiafogyasztása. A Bosch készülékei ebben a tekintetben is élen 
járnak, hiszen a HBA33B555 készülékkel az A energiaosztálynál 30%-kal alacso-
nyabb energiafogyasztás tapasztalható, mely egy fajlagosan nagy fogyasztású 
és sokat használt háztartási gép esetében komoly megtakarítást jelent.
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Tisz tí tás

Pirolitikus öntisztító automatika
Tökéletes tisztaság a lehető legkényelme-
sebb módon: gombnyomásra. Az Pirolitikus 
öntisztító funkció bekapcsolásával a sütőtér-
ben található szennyeződések magas hőmér-
sékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér 
alján hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet 
törölni. Az öntisztító automatika a legmaka-
csabb szennyeződéseket is eltávolítja, még 
az arra alkalmas tartozékokról is.

EcoClean öntisztítás 
A EcoClean tisztítású sütők belsõ falainak 
speciális zománcozása lehetővé teszi, 
hogy a sütő faláról a rárakódott szennye-
ződések 200 °C – 300 °C között a magas 
hőmérséklet és az oxigén jelenlétében gáz 
halmazállapotúvá változzon. Ez a folyamat 
normál sütési hőmérsékleten is működik.

A szür ke szí nű GranitEmail sü tő tér-
be vo nat nem csak op ti kai lag nyújt 
kel le mes lát ványt, de anya ga a sü tő tér 
tisz tí tá sát is je len tő sen meg könnyí ti. 
A kü lön le ges el já rás sal ké szült zo mán co-
zás nak kö szön he tően a sü tő fal rend kí vül 
el len ál ló vá vált a kar co lá sok kal és egyéb 
sé rü lé sek kel szem ben is.

Profi sütési módok

Al só/felső sü tés
A klasszikus, jól bevált sütési mód 
ropogós sültekhez, ke vert tésztás 

süte ményekhez és különböző felfújtakhoz.
energia megtakarításával végezhető.

Kü lön al só sü tés
Alul ról tör té nő utánsütésre illetve 
bar ní tás ra, va la mint be fő zés hez.

Légkeverés
A sü tő hát fa lán ta lál ha tó ven ti lá tor 
egyen le te sen osz lat ja el az al só/

fel ső sü tés forró le ve gő jét, mely nek 
kö szön he tően kiváló töl te lé kes sü te mé nye k, 
pis kó ták, gyü mölcs tor ták vagy ap ró 
sü te mények készíthetők.

Biz ton ság

A gyermekzár funkció zárolja a sütő 
minden programját és megakadályoz za 
a készülék véletlenszerű bekapcso lását.

Az automatikus biztonsági kikapcsolással 
rendelkező sütő nem tartja Önt bizonyta-
lanságban, hogy kikap csolta-e készülékét, 
azt bizonyos idő elteltével megteszi Ön 
helyett. A kikapcsolás időpontja a beállí-
tott hőmérséklettől függ. 

A különleges hőszigetelésű sütő ajtó 
további védelmet nyújt a kis gyermekes 
családoknak sérülés ellen. A különleges 
szigetelésnek és spe ciális üvegezésnek 
köszönhetően jelentősen csökken 
a sütőajtó külső hőmérséklete. Az extra 
hőszigetelé sű sütőajtó 1 órás, 180 °C-on 
történő alsó/felső sütés után is mindössze 
40 °C-ra melegszik fel.

Kom fort

A Bosch beépít he tő sü tők egy része már 
alap fel sze relt ség ként tar tal maz te lesz-
kó pos sü tő sínt, vagy azok igény ese tén 
kü lön meg ren del he tők. Ki vi tel től füg gően 
1, 2 vagy 3 szin tű te lesz kó pos sü tő sí nek 
könnyí tik meg a há ziasszo nyok mun ká ját, 
te szik könnyeb ben hoz zá fér he tő vé 
a ké szí ten dő fi nom sá go kat.

Az első fogás már főzés közben is élvezhető: 
A Bosch beépíthető sütők szépsége és tudása.

3D hőlégbefúvás Plus
A körfűtőtest forró levegője 
a hátfalon lévő újonnan kialakított 

nyílásokon úgy áramlik a sütőtérbe, hogy 
egyszerre akár három szinten is süthető pl. 
aprósütemény. Az egyenletes hőeloszlásnak 
köszönhetően 1, 2 vagy akár 3 szinten is 
tökéletes eredményt érhetünk el.

Légkeveréses gril le zés
A grill fű tő szál és a ven ti lá tor 
egy mást vált va lép nek mű kö dés be, 

így a grill fű tő test ből ér ke ző hő egyen le te sen 
osz lik el a sü tő tér ben. En nek kö szön he tően 
a hő min den ol dal ról egy for mán éri az ételt, 
ezért ideá lis na gyobb szár nya sok – csir ke, 
ka csa, li ba – el ké szí té sé hez. A vég ered mény 
olyan, mint ha nyárs ra tűz tük vol na őket.

Nagy fe lü le tű gril le zés
Egy szer re na gyobb mennyi sé gű hús, 
pl. steak, virs li vagy hal gril le zé sé re 

szol gá ló sü té si mód. Tö ké le tes ra kott éte lek 
eny he bar ní tá sá hoz, hisz a fű tő szá lak 
tel je sít mé nye 3 fo ko zat ban ál lít ha tó.

Kis fe lü le tű gril le zés
Ki sebb mennyi ség gril le zé se ese tén 
ele gen dő csak a kö zép ső fű tő szál 

be kap cso lá sa, így akár 30% ener gia is 
meg ta ka rít ha tó. Ideá lis cső ben sült 
éte lek hez is.

Piz za funk ció
A meg fe le lő sü té si mód mély hű tött 
ter mé kek, így pl. piz za vagy ha sáb-

 bur go nya el ké szí té sé re. A szük sé ges in ten zív 
hő eléré se ér de ké ben a légkeveréssel 
egyide jű leg az al só sü tés is mű kö dés be lép.

Kiol vasz tás
 Fa gyasz tott élel mi sze rek, pl. 
hús, ke nyér vagy tor ta gyors 
és kí mé le tes felol vasz tá sá hoz.
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Quartz szett

PPP618B91E*** Új HSC140P31*** Új

Gáz főzőlap, 60 cm
quartz üvegfelület mögött

Beépíthető melegen tartó fiók, 14 cm
quartz üvegfelület mögött

–  4 Gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító

–  Terlhelhető 25 kg-ig
–  Maximális terhelés, presszó csésze: 

80 darab vagy maximális terhelés, 
tányér (26 cm): 12 darab

–  Hőmérséklet-beállítás 4 szinten kb. 
30-80°C (Felületi hőmérséklet)

–  Teleszkópos kivitel
–  Fogantyú nélkül
–  Funkciók: élelmiszerek felolvasztása, 

ételek melegentartása, edények 
előmelegítése

HBA73B530*** Új HBC84K533*** Új

Beépíthető sütő, 60 cm – 
quartz üvegfelület mögött

Kompakt beépíthető sütő-mikro kombináció
quartz üvegfelület mögött

–  Pirolitikus öntisztítás
–  Energiafogyasztás A-20%* 
–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/

felső sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza 
funkció, külön alsó sütés, légkeveréses 
grillezés, nagy felületű grill, kis felületű 
grill, kiolvasztás

–  65 literes sütőtér
–  Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra, sütővilágítás

– Tető ecoClean öntisztítással
–  Süllyesztett gombok
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési 

idő és napi idő jelzésére
–  900 W mikrohullámú sütő
–  3 fokozatú programozás
–  Inverter technikával
–  4 sütési mód: Alsó/felső sütés, Forró 

levegő befúvás, Grill, Légkeveréses grill
–  AutoPilot 20
–  Sütési módok mikrohullámmal 

kombinálhatóak

Különleges összeállítás 
a Boschtól.

Az elegancia és a funkcionalitás jegyé-
ben alkottuk meg ezt az összeállítást, 
hogy a sütő és főző készülékek ne 
csak maradéktalanul hasznosak, de 
szemetgyönyörködtetőek is legyenek. 
Az üvegfelület és a csillogó quartz szín 
olyan megjelenést kölcsönöz, amellyel 
ezek a készülékek konyhája ékkövei 
lehetnek. A szetthez hűtőkészüléket 
is talál a Bosch választékában.

* 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh) mint az A kategória határértéke (0,99 kWh)  ***Beérkezéstől függően.

*
Energia

-20%
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Beépíthető sütők

HBA73R450 HBA63B250 HBA33B555 Új

Beépíthető sütő, 60 cm –
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

–  Pirolitikus öntisztítás
–  Energiafogyasztás A-20%* 
–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: 

hagyományos sütés, 3D hőlégbefúvás 
Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, 
kis felületű grill, kiolvasztás

–  66 literes sütőtér
–  Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok
–  1-szintű teleszkópos sütősín

–  Pirolitikus öntisztítás
–  Energiafogyasztás A-20%* 
–  Multifunkciós sütő 5 funkcióval: 

alsó/felső sütés, külön alsó sütés, 
3D hőlégbefúvás Plus, légkeveréses 
grillezés, változtatható felületű grill

–  66 literes sütőtér
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok

–  EcoClean öntisztítás a hátsó falon
–  Energiafogyasztás: A-30%** 
–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: 

hagyományos sütés, 3D hőlégbefúvás 
Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű 
grill, kis felületű grill, kiolvasztás

–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár, 67 literes sütőtér
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra, teleüveg sütőajtó

HBB43C350 HBA43T350(nemesacél) / 320 (fehér) 
/ 360 (fekete)

HBA42S350E

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

–  EcoClean öntisztító rendszer 
(hátfal, oldalfalak, tető)

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy/kis felelületű 
grill, légkeveréses grillezés

–  62 literes sütőtér
–  Sütőkocsi
–  Gyermekzár
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra

–  EcoClean öntisztító rendszer 
(hátfal és oldalfalak) 

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy/kis felelületű 
grill, légkeveréses grillezés 

–  62 literes sütőtér 
–  Gyermekzár 
–  Süllyesztett gombok 
–  Elektronikus óra, sütővilágítás 
–  3-szintű teleszkópos sütősín 

–  EcoClean öntisztító rendszer 
(hátfal és oldalfalak)

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy/kis felelületű 
grill, légkeveréses grillezés

–  62 literes sütőtér 
–  Gyermekzár
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra, sütővilágítás
–  2-szintű teleszkópos sütősín

** 30%-kal alacsonyabb (0,69 kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)

*
Energia

-20%

Energia Energia Energia

*
Energia

-20%

**
Energia

-30%
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Beépíthető sütők

HBX53R50 HBN532E1T

Beépíthető sütő, 90 cm – 
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

–  EcoClean hát- és oldalfalak
–  Multifunkció 3D sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, külön alsó 

sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, légkeverésés grillezés, nagy 
felületű grill, kis felületű grill, pizza funkció, kiolvasztás

–  71 literes sütőtér
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok
–  1-szintű teleszkópos sütősín

–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: felolvasztás, alsó/felső sütés, 
külön alsó sütés, pizza funkció, 3D hőlégbefúvás, nagy felelületű 
grill, kis felületű grill, légkeveréses grillezés

–  Energiafogyasztás A-20%* 
–  Katalitikus hátfal
– 67 literes sütőtér
–  Gyorsfelfűtés, gyermekzár
–  Elektronikus óra, sütővilágítás
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Süllyesztett gombok

HBN431S1 (fekete) HBN231E1L HBN231E0

Beépíthető sütő, 60 cm – 
fekete

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy felelületű grill, 
kis felületű grill, légkeveréses grillezés

–  Energiafogyasztás A-20%* 
–  Gyermekzár
– 67 literes sütőtér
–  Elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok
–  Sütővilágítás
–  Katalitikus hátfal
–  Teleüveg sütőajtó

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 
felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy felelületű grill, 
kis felületű grill, légkeveréses grillezés

–  Energiafogyasztás A-20%* 
– 67 literes sütőtér
–  Gyermekzár, elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok, Sütővilágítás

HBN239E1L 
ugyan az mint HBN231E1L, 
de 1-szintű teleszkópos sütősínnel

–  Multifunkciós sütő 6 funkcióval: 
alsó/felső sütés, külön alsó sütés, 
légkeverés, kis felületű grill, nagy 
felelületű grill, légkeveréses grillezés

–  Energiafogyasztás A-20%* 
– 67 literes sütőtér
–  Gyorsfelfűtés
–  Elektronikus óra
–  Gyermekzár
–  Sütővilágítás
–  Tükörsima sütőfalak

* 20%-kal alacsonyabb (0.85 kWh) mint az A kategória határértéke (0.99 kWh)

*
Energia

-20%

*
Energia

-20%

*
Energia

-20%

*
Energia

-20%

Energia



Kompakt készülékek és mikrohullámú sütők

HBN311E1 HMT85DL53* (balra nyíló) / 
HMT85DR53* (jobbra nyíló) Új

HMT35M653

Beépíthető sütő, 60 cm – 
nemesacél Beépíthető gőzpároló – nemesacél Beépíthető mikrohullámú sütő, 45 cm, 

lehajló ajtóval

–  Multifunkciós sütő 5 funkcióval: 
alsó/felső sütés, külön alsó sütés, 
3D hőlégbefúvás, nagy felelületű grill, 
légkeveréses grillezés

–  Energiafogyasztás A-20%* 
– 67 literes sütőtér
–  Gyorsfelfűtés
–  Időzítő óra (timer)
–  Sütővilágítás
–  Tükörsima sütőfalak

–  Gőzpárolás 40 °C és 100 °C között, 
5 párolási hőmérsékleten

–  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
–  22 l-es nemesacél párolótér, 3 sütési 

magassággal
–  AutoPilot20
–  Süllyesztett gombok
–  LED világítás
–  Felfűtés-ellenőrzés; 

Automatikus forráspont-ellenőrzés
–  Felsőszekrénybe is beépíthető 

(30 cm mély)
–  Vízkőtlenítő program

–  Süllyesztett gombok
–  Nagyméretű digitális kijelző az 

elkészítési idő és a napi idő kijelzésére
–  36 literes nemesacél sütőtér
–  AutoPilot9
–  1000 W mikrohullám teljesítmény
–  5 lehetséges beállítás: 1000 W, 600 W, 

360 W, 180 W, 90 W
–  3 fokozatú programozás
–  Inverter technológiával

HMT84M651 HMT85ML53 (nemesacél, balra nyíló) / 
HMT85MR53 (nemesacél, jobbra nyíló)
HMT85ML23 (fehér, balra nyíló) / 
HMT85ML63 (fekete, balra nyíló)

HSC14652

Beépíthető mikrohullámú sütő Beépíthető mikrohullámú sütő Beépíthető melegen tartó fiók, 14 cm

–  Magasszekrénybe építhető
–  Könnyen kezelhető elektronika 

nyomógombokkal és süllyeszthető 
forgatógombbal

–  5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 
180 W, 90 W

–  AutoPilot7
–  3 főző program
–  Memória funkció (1 tárolóhellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési 

idő és napi idő jelzésére
–  25 l nemesacél
–  Üveg forgótányér

–  Üveg sütőajtó panoráma ablakkal
–  Kijelző színe: piros
–  Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
–  3 fokozatú programozás
–  AutoPilot7
–  Inverter technikával
–  Memória funkció (2 memóriahellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési 

idő és napi idő jelzésére
–  900 W mikrohullámú sütő
–  Felsőszekrénybe is beépíthető 

(32 cm mély)
–  21 literes nemesacél sütőtér

–  Terhelhető 25 kg-ig
–  Maximális terhelés, presszó csésze: 

80 darab vagy maximális terhelés, 
tányér (26 cm): 12 darab

–  Hőmérséklet-beállítás 4 szinten 
kb. 30-80 °C (Felületi hőmérséklet)

–  Teleszkópos kivitel
–  Funkciók: Élelmiszerek felolvasztása,  

Ételek melegentartása, Edények 
előmelegítése

–  Edzett üveg fűtőlap

Kompakt sütők | 7

*
Energia

-20%

* Beérkezéstől függően.
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A finom falatokhoz nemcsak megfelelő 
hozzávalókra, de kiváló főzőlapokra is szükség van.

Design

A ha gyo má nyos, ke ret tel ren del-
ke ző fő ző la pok eny hén dom bo rú 
sze gé lye le fe di a kerámialap 

élét, így biztosít védelmet a sérülésekkel 
szemben.

A praktikus, keret nélküli 
designnal kialakított lap, elől és 
oldalt is elvékonyódó éleinek 

köszönhetően a legegyszerűbben tisztít-
ható készülék.

Az elegáns, Komfort-Profillal 
rendelkező főzőlap a legmodernebb 
konyhákba is tökéletesen illeszke-

dik, oldalt nemesacél szegély, elöl elvéko-
nyodó él teszi kifinomulttá és esztétikussá.

Kezelőfelületek

SuperQuattro

SQ
SuperQuattro

•  Egy + / - szenzor minden főzőzónához
•  Főzőzóna kiválasztása külön gombbal

TouchControl

TouchControl
•  Külön + / - szenzor minden főzőzónához
•  Külön kijelző minden főzőzónához

Indukció

Még több profizmus
Az indukciós zóna felismeri a ráhelyezett 
edényt, méretét és automatikusan alkal-
mazkodik hozzá. Ebből eredően nem 
„fűti” feleslegesen konyháját, egyszóval 
maximális energiahatékonysággal működik. 
Az indukciós eljárásnak köszönhetően 
a főzőzónák nem melegszenek fel, így 
a tisztítás is gyerekjáték.

Jelentős időmegtakarítás:
az indukciós főzőlapokkal
Példa: 2 liter víz felforralásának idő-
szükséglete (15 °C-ról 90 °C-ra)
Kerámia főzőlapok: 9:54 perc
Gáz főzőlapok: 7:01 perc
Indukciós főzőlapok 
(PowerBoost funkcióval):  3:39 perc!

A Bosch indukciós főzőlapok, szenzációs 
időmegtakarítással kecsegtetnek: 2 liter 
víz felforralásához (15 °C-ról 90 °C-ra) 
csupán 3:39 perc szükséges, ami 2,5-szer 
gyorsabb a hagyományos kerámialapoknál. 
Mindemellett az indukciós zónák azonnal 
reagálnak a megváltoztatott teljesítmény-
fokozatokra, tehát a lehető leggyorsabban 
kezd növekedni, vagy csökkenni a hőmér-
séklet az edényben.

Komfort

A HighSpeed fő ző zó ná kon az edény től és 
az étel mennyi sé gé től füg gően akár 20% 
idő is meg ta ka rít ha tó, a korábbiakhoz 
képest mely az új üveg ke rá miá nak és a 
to vább fej lesz tett fű tő ele mek nek kö szön-
he tő.

A for ra ló elekt ro ni ka az étel ki fu tá sa nél-
kül biz to sít ja az au to ma ti kus for ra lás és 
to vább fő zés le he tő sé gét.
A fő ző zó na elő ször ma xi má lis tel je sít mény-
re kap csol va fel fűt, majd bi zo nyos idő el tel-
te után au to ma ti ku san vissza kap csol 
a ki vá lasz tott fo ko zat ra, és azon főz to vább.

A digitális kijelzővel
ren del ke ző fő ző la pok nál jól lát ha tó szám je-
gyek mu tat ják az egyes zó nák hoz beál lí tott 
tel je sít mény-fo ko za tokat. Az egyes fő ző me-
zők ki-/be kap cso lá sa, tel je sít mény-sza bá-
lyo zá sa és át kapcso lá sa az üveg lap alatt 
el he lye zett, érin tés re mű kö dő szenzorkap-
csolókkal könnyít he tő meg.

Körbefutó
keret

Keret nélküli
kivitel

KomfortProfil
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Indukciós főzőlapok

PIB672E14E PIA611T16E* Új

Indukciós főzőlap – fehér Indukciós főzőlap

–  Komfort-Profil
–  Komfort Design-nal rendlekező lapokkal 

összeépíthető
–  4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel,

 melyből 1 bővíthető sütőzóna
–  TouchControl érintőszenzoros kezelés
–  17 fokozat
–  HighSpeed-üvegkerámia, fehér, dekor 

nélkül
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Főkapcsoló
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Csatlakozási teljesítmény: 7 kW

–  Keret nélküli kivitel
–  4 indukciós főzőzóna, 

edényfelismeréssel
–  TouchControl érintőszenzoros kezelés
–  17 fokozat
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, 

minden főzőmezőhöz
–  countDown funkció
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Főkapcsoló
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

PIA645Q16E* Új PIF645R14E

Indukciós főzőlap Félindukciós főzőlap

–  Keretes kivitel
–  4 indukciós főzőzóna, 

edényfelismeréssel
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  17 fokozat
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  1-szeres digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Főkapcsoló
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Csatlakozási teljesítmény: 3,7 kW

–  Keretes kivitel
–  2 indukciós főzőzóna, 

edényfelismeréssel
–  2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 

melyből 1 kétkörös főzőzóna
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  17 fokozat
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, 

minden főzőmezőhöz
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  1-szeres digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Főkapcsoló
–  PowerBoost funkció az első főzőzónákhoz
–  Csatlakozási teljesítmény: 6,8 kW

* Beérkezéstől függően.
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PKN645T14 PKF651R14E

Üvegkerámia főzőlap Üvegkerámia főzőlap

–  Keretes kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 

melyből 1 bővíthető sütőzóna, 
1 kétkörös főzőzóna

–  HighSpeed-üvegkerámia, dekordíszítés
–  countDown funkció
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, 

minden főzőmezőhöz
–  17 fokozat
–  TouchControl vezérlés
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás

–  Keret nélküli kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 

melyből 1 kétkörös főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, 

minden főzőmezőhöz
–  17 fokozat
–  Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  1 fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás

PKE611E14E PKE645Q14E

Üvegkerámia főzőlap Üvegkerámia főzőlap

–  Keret nélküli kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  17 fokozat
–  TouchControl vezérlés
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Digitális kijelzés
–  Működésjelző lámpa
–  Főkapcsoló
–  Forraló elektronika

–  Keretes kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  17 fokozat
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  1-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Digitális kijelzés
–  Működésjelző lámpa
–  Főkapcsoló

Beépíthető üvegkerámia főzőlapok
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* Beérkezéstől függően.

PCR715M90E PCQ715B80E PCP615B80E

Gáz főzőlap, nemesacél, 70 cm Gáz főzőlap, nemesacél, 70 cm Gáz főzőlap, nemesacél, 60 cm

–  5 gázégő
–  Kettős kombi WOK-gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Középen: Wok-égő 5 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Főkapcsoló, gyermekzár
–  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

–  5 gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
–  Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Középen: Wok-égő 4 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

–  4 gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

PPH616B81E* Új POH616B10E PPP616B81E* Új

Gáz főzőlap, edzett üveg, fekete, 60 cm Gáz főzőlap, edzett üveg, 60 cm Gáz főzőlap, edzett üveg, fekete, 60 cm

–  4 gázégő
–  2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
–  Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: Wok-égő 3,3 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó

–  4 gázégő
–  2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
–  Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító

–  4 gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó
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NGU4151DH PBH615B80E

Gáz főzőlap, nemesacél, 60 cm Gáz főzőlap, nemesacél, 60 cm

–  4 gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

–  4 gázégő
–  2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
–  Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

PRB326B90E PKF375V14E

Domino gáz főzőlap üvegkerámián, 30 cm Domino üvegkerámia főzőlap, 30 cm

–  Komfort-Profil
–  2 gázégő
–  1 erős-, 1 normál gázégő
–  Elől: normál égő 1,9 kW
–  Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
–  Üvegkerámia Domino lappal összeépíthető

–  Komfort-Profil
–  Komfort-Profil lapokkal kombinálható
–  2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 

melyből:
–  1 kétkörös főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  9 fokozat
–  Zónaátkapcsolás kezelőgombbal
–  Felül elhelyezett kezelő gombok
–  Maradékhő kijelzés
–  2 működésjelző lámpa

Beépíthető gázfőzőlapok



Páraelszívók | 13

Páraelszívók

Fém zsírszűrő
A zsírszűrőre a páraelszívókban azért van 
szükség, hogy az elszívott szennyezett 
levegőből eltávolítsa a szilárd és folyékony 
halmazállapotú összetevőket. A fémből 
készült zsírszűrő korlátlan élettartamú, 
mivel rendszeres tisztítása esetén mindig 
tökéletes hatásfokkal távolítja el a szennye-
ződéseket. Tisztítása sem lehet probléma, 
hiszen mosogatógépben elmosogatható 
minden fáradság nélkül.

Halogén világítás 
A modern halogén világítás a páraelszívók-
ban többé nem a legdrágább fényforrást 
jelentik a konyhában, hanem valószínűleg
 a legvonzóbbat. Az egyenletes világítást 
biztosító, nagy fényerejű lámpákkal Ön 
mindig tökéletsen láthatja mi történik 
az edényben főzés közben.

CleanAir modul keringtetéses 
üzemmódhoz  
A CleanAir modul segítségével a szagok 
95 %-a kiszűrhető a levegőből, így a kive-
zetéses és keringtetéses üzemmód minden 
előnyét élvezhetjük. Mivel nincs szükség 
a kivezetésre, így a konyha levegője nem 
távozik el a helységből, így nem kell ablakot 
nyitni a friss levegő pótlása érdekében. 
Ezzel természetesen a CleanAir modul 
nagyfokú energiahatékonyságot is jelent 
hiszen télen a meleg, nyáron pedig a hűvö-
sebb levegő a konyhában marad, és nem 
vesztünk el hőt a kivezetés által.
A modul egy olyan speciális szénszűrőt tar-
talmaz, melynek felülete 50 futballpályának 
felel meg, és ez a hatalmas felület teszi 
képessé a szagok 95 %-ának eltávolítására.
A Bosch páraelszívók közül az alábbi 
típusokhoz vásárolható meg a DHZ5200 
CleanAir modul: DWB06D651, DWA06D650 
és DWA09D650.
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Páraelszívók

DIB09E850* Új DWK09E850* Új DWA09D650* Új

Sziget elszívó, 90 cm – nemesacél Kürtős páraelszívó, 90 cm – nemesacél, 
üvegernyővel

Kürtős páraelszívó, 90 cm – nemesacél, 
üvegernyővel

90
cm

90
cm

90
cm

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– Elektronikus vezérlés
– 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
– Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez
–  Nyomógombos vezérlés, digitális kijelzés
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint mérve max. 820 m³/h
–  Extrém halk működés a speciális 

hangszigetelésnek köszönhetően
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően  intenzív foko-
zaton: 66 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) re 
20 µPa hangnyomás)

–  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
4 x 20 W-os halogénlámpával

–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

–  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával

–  Elektronikus vezérlés, nyomógombos 
vezérlés digitális kijelzéssel

– 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
–  10 perces ventilátor utánfutás
–  Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 

max. 700 m³/h
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Telítettség-jelzés fém-zsírszűrőhöz
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN60704-2-13 

szabványnak megfelelően intenzív 
fokozaton: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) 
re 20 μPa hangnyomás)

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint: max. 650 m³/h
–  Munkapult megvilágítás halogén 

lámpákkal, 2 x 25 W
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban: intenzív fokozaton: 
67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 µPa 
hangnyomás)

–  Nyomógombok háttérvilágítással
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

DWA06D650* Új DWB09D651* Új DWB06D651* Új

Kürtős páraelszívó, 60 cm – nemesacél, 
üvegernyővel Kürtős páraelszívó, 90 cm – nemesacél Kürtős páraelszívó, 60 cm – nemesacél

60
cm

90
cm

60
cm

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint: max. 650 m³/h
–  Munkapult megvilágítás halogén 

lámpákkal, 2 x 25 W
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 

szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban: Intenzív fokozaton: 
67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 µPa 
hangnyomás)

–  Nyomógombok háttérvilágítással
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Teljesítmény EN 61591 szabvány szerint:

max. 680 m³/h
–  Munkapult megvilágítás halogén 

lámpákkal, 2 x 25 W
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 

is alkalmazható
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 

szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban: Intenzív fokozaton: 64 dB (A) 
re 1 pW (50 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

–  Nyomógombok háttérvilágítással
–  Extrém halk működés a speciális 

hangszigetelésnek köszönhetően

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  Munkapult megvilágítás halogén 

lámpákkal, 2 x 25 W
–  3 normál és 1 intenzív teljesítmény-

fokozat
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint: max. 650 m³/h
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban: Intenzív fokozaton: 
67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 µPa 
hangnyomás)

–  Nyomógombok háttérvilágítással
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

* Beérkezéstől függően.
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DWW062750 DHI635HX

Kürtős páraelszívó, 60 cm Kihúzható páraelszívó, 60 cm

60
cm

60
cm

–  Billenő kapcsoló
–  Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
–  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 

is alkalmazható
–  Nagyteljesítményű ventilátor
–  3 teljesítmény-fokozat
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint: max. 740 m³/h
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben 

mosható
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses
üzemmódban: Intenzív fokozaton:
71 dB (A) re 1 pW (57 dB (A) re 20 μPa
hangnyomás)

–  60 cm széles felső szekrénysorba építhető
–  Integrálható beépíthető készülék, 60 cm 

széles felső szekrénybe szerelhető
–  Teleszkópos kihúzó, nemesacél előlappal
–  Billenő kapcsoló
–  Erős, 3 fokozatú radiálventilátor
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben 

mosható
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány

szerint: max. 400 m³/h
–  Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses
üzemmódban: Intenzív fokozaton:
64 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) re 20 μPa
hangnyomás)

DWW061451 (nemesacél)
DWW061461 (fekete)

DHL545S

Kürtős páraelszívó, 60 cm Kürtőbe építhető elszívó, 50 cm

60
cm

50
cm

–  Nagyteljesítményű ventilátor
–  Tolókapcsoló
–  3 teljesítmény-fokozat
–  Teljesítmény az EN 61591 szabvány 

szerint: max. 400 m³/h
–  Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses
üzemmódban: intenzív fokozaton: 
67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 μPa
hangnyomás)

–  Előkészített felsőszekrénybe, kürtőbe 
vagy főzősziget fölé szerelhető 

–  Tolókapcsoló 
–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat 
–  Fém-zsírszűrő alumínium kerettel,

mosogatógépben mosható 
–  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 

2 x 20 W-os halogénlámpával 
–  Két motoros kivitel 
–  Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 

max. 500 m³/h 
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően kivezetéses
üzemmódban: intenzív fokozaton: 
62 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) re 20 μPa
hangnyomás)
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ActiveWater 60 cm széles beépíthető mosogatógépek

SMI53M85EU Új

Integrálható készülék – nemesacél

Energia Szárítás

VarioSpeed 12+1 44 dB Intensiv

–  13 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 
 10 l víz / 0.92 kWh energia
–  Fogyasztás melegvíz csatlakozás esetén 

(eco 50 °C): 0.7 kWh
–  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, 

auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

–  Kiegészítő opciók: IntenzívZóna, 
VarioSpeed

–  AquaSensor, töltöttségszenzor
–  AquaMix, üvegvédelmi rendszer
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-24 óra között, 

maradékidő kijelzés 
–  VarioFlex kosár (2+4 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Gyermekzár és elektronikus nyomó-

gombzár
–  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

SMV43M10EU Új

Teljesen integrálható

Energia Szárítás

VarioSpeed 12+1

–  13 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 10 l víz / 0.92 kWh energia
–  Fogyasztás melegvíz csatlakozás esetén 

(eco 50 °C): 0.7 kWh
–  4 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 

45-65 °C, eco program 50 °C, gyors 45 °C
–  Kiegészítő opciók: féltöltet, VarioSpeed
–  AquaSensor, töltöttségszenzor
–  AquaMix, üvegvédelmi rendszer
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-24 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  VarioFlex kosár (2+2 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű 

„RackMatic” rendszerrel
–  Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
–  Akusztikus programvége jelzés
–  InfoLight , program végén fénycsík a padlón
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Gyermekzár
–  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Új energiacímke 

Mosogatógépek esetében új energia- 
címkét vezet be a Bosch, mely a régihez 
képest a következőképpen változik: 
három új energiaosztály, az A+, A++ és 
A+++ kerül rá az új energiacímkére. 
A legjobb energiahatékonysági osztály 
a mosogatógépeknél (A+++) 30%-kal 
kevesebbet fogyaszt az A osztályhoz 
képest, míg az A++-os készülékek ese-
tében ez az érték 21%. A tisztítási haté-
konyság az új címkén már nem jelenik 
meg, de a minimum tisztítási hatékony-
ságot meghatározták a régi A osztály 
értékében. Az éves energiafogyasztás 
már magában foglalja a kikapcsolt, 
illetve az üzemkész állapotok éves 
energiafogyasztásait is.
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1.  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2.  Energiahatékonysági osztály
3.  Éves energiafogyasztás 

kWh-ban (a szabvány szerinti évi 280 
mosogatási ciklus alapján)

4.  Zajkibocsátási szint decibelben
5. Szabvány szerinti terítékszám
6. Szárítási hatékonysági osztály
7.  Éves vízfogyasztás literben 

(a szabvány szerinti évi 280 mosogatási 
ciklus alapján)

8. A szabvány száma

Intensiv

Intenzívebben mosogatni:
IntenzívZóna 

Az erősebben szennyezett edények számá-
ra az alsó kosárban a megnövelt víznyomás 
és a magasabb hőmérséklet segítségével 
biztosított a tökéletes eredmény.

VarioSpeed

Gyorsabban mosogatni: 
VarioSpeed

A referencia program mosogatási ideje 
átlagosan 140 perc, ami önmagában is ked-
vező érték, míg a VarioSpeed opció lehető-
vé teszi ezen időtartam felezését, ami egy 
csupán átlagos 70 perces futamidőt vesz 
igénybe.

1/2 Féltöltet mosogatási 
lehetőség

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasz-
nos segítség a féltöltet mosogatási funkció. 
Az edények a felső- illetve alsó kosár 
bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. 
A mosogatási folyamat jelentős víz és 
energia megtakarításával végezhető.

Vario kosár – a kihúzható 
extra hely

Az ActiveWater mosogatógépek egyes típu-
sai rendelkeznek egy harmadik úgynevezett 
Vario kosárral, melynek révén biztosított 
a 14 teríték mosogatógépbe való kényel-
mes behelyezése. Az evőeszközök mellett 
merőkanalak, tortalapátok, sőt a középső 
részbe, mely egy kicsit mélyebb kialakítású, 
kávéscsészék is elhelyezhetők. 
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Beépíthető 60 cm széles mosogatógépek

SGI57M95EU SGI55E75EU SGI43E45EU

Integrálható készülék – nemesacél Integrálható készülék – nemesacél Integrálható készülék – nemesacél

Energia Szárítás

VarioSpeed AquaSensor 48 dB

Energia Szárítás

AquaSensor 49 dB

Energia Szárítás

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 13 l víz / 1,15 kWh energia
–  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, 

auto 55-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, 
gyors 45 °C

–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-24 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  VarioFlex kosárrendszer 

(6+4 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 13 l víz / 1,15 kWh energia
–  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C,

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

lehetőség
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-19 óra között. 

maradékidő kijelzés
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 17 l víz / 1,15 kWh energia
–  4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 

gyors 35 °C, előmosogatás
–  LED-es programállapot jelzés
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi 

rendszer
–  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

SGV87M03EU SGV53E23EU SGV43E93EU

Teljesen integrálható Teljesen integrálható Teljesen integrálható 

Energia Szárítás

VarioSpeed AquaSensor AquaStop 48 dB

Energia Szárítás

AquaStop 49 dB

Energia Szárítás

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 13 l víz / 1,15 kWh energia
–  4 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, 

auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C
–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-19 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  VarioPlus kosárrendszer 

(3+2 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 13 l víz / 1,15 kWh energia
–  5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 

eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi 

rendszer
–  2 lehajtható rész az alsó kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Akusztikus programvége jelzés
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 17 l víz / 1,15 kWh energia
–  2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 

gyors 35 °C, előmosogatás
–  Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási 

lehetőség
–  Akusztikus programvége jelzés
–  Elektronikus só-és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Zajszint: 54 dB (re 1 pW)
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Beépíthető 45 cm széles mosogatógépek

SRI45T45EU SRI55M35EU SRI53E25EU

Integrálható készülék – nemesacél Integrálható készülék – nemesacél Integrálható készülék – nemesacél

Energia Szárítás

AquaSensor VarioSpeed 47 dB

Energia Szárítás

AquaSensor VarioSpeed 47 dB

Energia Szárítás

AquaStop 49 dB

–  9 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 11 l víz / 0,88 kWh energia
–  4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 

eco program 50 °C, gyors 45 °C
–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  VarioPlus kosárrendszer (2+2 lehajtható 

elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban
–  Időprogramozás 1-19 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

–  9 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 11 l víz / 0,88 kWh energia
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 

eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  2 lehajtható elem az alsó kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban
–  Időprogramozás 1-19 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

–  9 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C):

 11 l víz / 0,88 kWh energia
–  5 program: intenzív 70 °C, normal 65 °C, 

eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás
–  Állítható magasságú felső kosár
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

SRV45T23EU SRV53M03EU

Teljesen integrálható Teljesen integrálható

Energia Szárítás

AquaSensor VarioSpeed 47 dB

Energia Szárítás

AquaStop 49 dB

–  9 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 11 l víz / 0,88 kWh energia
–  4 program: auto 55-65 °C, eco 50 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
–  Kiegészítő opció: VarioSpeed
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Időprogramozás 1-19 óra között, 

maradékidő kijelzés
–  VarioPlus kosárrendszer (2+2 elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 

„RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  InfoLight, program végén fénycsík a 

padlón
–  Akusztikus programvége jelzés
–  Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

–  9 teríték mosogatására alkalmas
–  Fogyasztás (eco 50 °C): 

 13 l víz / 0,88 kWh energia
–  5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 

eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás
–  Hőcserélő
–  2 lehajtható rész az alsó kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Elektronikus só- és öblítőszer kijelzés
–  Akusztikus programvége jelzés
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

* Beérkezéstől függően.
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Beépíthető hűtőkészülékek

KIS34A51 KIV34X20

Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

–  Energiafogyasztás:  293 kWh/év
–  Nettó össztérfogat:  275 l (205 l + 70 l)
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
–  Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 

páratartalom-szabályozással
–  Szintenkénti fagyasztás, szuperfagyasztás
–  háromszoros biztonsági rendszer, 

memória
–  Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

–  Energiafogyasztás:  279 kWh/év
–  Nettó össztérfogat:  274 l (203 l + 71 l)
–  Könnyen tisztítható, fényes világítással 

rendelkező belső tér
–  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Krómozott palacktartó, kihúzható fiók
–  Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
–  Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

KIV38X20

Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

–  Energiafogyasztás:  276kWh/év
–  Nettó össztérfogat:  279 l (219 l + 60 l)
–  Extra csendes
–  Kivehető krómozott palacktartó rács
–  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  5 biztonsági üvegpolc, kihúzható fiók
–  Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
–  Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

Új energiacímke 

A hűtőkészülékek esetén a régi energiacím-
ke is tartalmazta az A+ és A++ kategóriákat, 
az új azonban, amelyet a Bosch újonnant 
vezet be, az A+++ kategóriával is kiegészül. 
Egy A++ energiaosztályú hűtőkészülék 40%-
kal kevesebb energiát fogyaszt egy hasonló 
méretű A energiaosztállyal rendelkező 
készüléknél. Az A+++ energiaosztály pedig 
60%-os energiamegtakarítást jelent az A-hoz 
képest – hasonló méretű készülékek esetén.

Hullámos aljzatú zöldség- 
és gyümölcstartó

A fiók alja hullámos felületű, így az élelmi-
szerekből esetlegesen távozó nedvesség 
nem érintkezhet azokkal, hiszen a hullámok 
közötti résekben gyűlik össze.

1.  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2. Energiahatékonysági osztály
3.   Éves energiafogyasztás kWh-ban 

(a szabvány szerinti 24 órás mérési 
eredmények alapján)

4.  Zajkibocsátási szint decibelben
5.  Fagyasztótér nettó össztérfogata
6.  Hűtőtér (minden nem csillag-jelöléssel 

ellátott tér) nettó össztérfogata
7. A szabvány száma
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Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

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

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

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax:(+36-1) 201-8786 
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

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

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

www.bosch-home.com/hu

© Bosch 2011. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A Bosch Csoport 2011-ben kettős 
jubileumot ünnepel: a vállalat 125 
éves fennállását, valamint alapító-
jának 150. születésnapját. Ez az 
alkalom még hatékonyabb teljesít-
ményre ösztönöz minket.

A Bosch a legmegbízhatóbb márka*

A márka termékeinek megbízhatóságát díjazva 
a fogyasztók már második alkalommal ítél-
ték oda a Boschnak a legelőkelőbb helyezést 
hazánkban: 2011-ben is elnyerte a Megbízható 
márka elismerést háztartási gép kategóriában. 

* A Reader’s Digest magazin Megbízható Márka 2011 
felmérése alapján

h a legmegbígbízhaz tóbóbb mb márka*

Háztartási kiskészülékek
2011

Kiemelkedő teljesítmény 
alacsony energiafogyasztással.
Új Bosch energiatakarékos hűtőkészülékek.
2011

Az A+++ energiaosztályos készülék akár 

60%-kal hatékonyabb mint az A 

energiaosztállyal rendelkező.


