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Igényes megjelenés – könnyű
kezelhetőség. Bosch beépíthető
készülékek a tökéletes fogásokhoz.
A Bosch válogatott beépíthető készülékei a tökéletesség új mércéjét jelentik. A készülékek magával ragadó megjelenése, ideális ergonómiája és sokszínű felhasználhatósága
teszi alkalmassá ezt az egyedülálló sorozatot arra, hogy bármilyen stílusú konyhában
kiválóan megállják a helyüket. A Bosch készülékeivel a főzés nem egy egyszerű konyhai
művelet, hanem az érzékek tánca a technikai innovációk és design elemek színpadán.
Minden készülék saját stílussal rendelkezik, melynek alapját a nemes anyagok adják,
egyediségüket pedig a precíz megmunkálásnak köszönhetik. A kijelző-koncepció tökéletes harmóniában van minden egyes készüléknél, így alkotva meg a konyha új arculatát.
A Bosch készülékei nem csak külső, hanem számos belső értékkel is büszkélkedhetnek,
melyek közül ki kell emelni az energiafogyasztást. A mai kor elvárásainak maximálisan
megfelelnek ezek a termékek, mivel alacsony áram- és vízfogyasztásuk jelentősen kíméli
természeti erőforrásainkat.
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Bosch sütők számtalan extrával –
hogy Önnek csak a vendégeivel
kelljen foglalkoznia.
AutoPilot – beépített automata programok
A súlyautomatikával ellátott automata programok szárnyas, hús- és halételekhez (7, 10, 40 és 68 programos változat típustól függően), melynek segítségével maximálisan testre szabhatók a sütési folyamatok
a tökéletes eredmény érdekében. Önnek semmi mást nem kell tenni
mint megadni a főzni kívánt étel súlyát és fajtáját, majd elindítani a
programot. A sütési módot, hőmérsékletet és időt a készülék automatikusan választja ki. A készülékkel való kommunikáció az AutoPilot68
esetében magyar nyelvű szöveges, a más automata programmal rendelkező készülékeken pedig piktogrammos kijelzőn történik.

Pirolitikus öntisztító automatika
Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gombnyomásra. A pirolitikus öntisztító funkció bekapcsolásával a sütőtérben
található szennyeződések magas hőmérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet törölni.
Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja, még az arra alkalmas tartozékokról is.

Beállítási javaslatok – hasznos tanácsok az ízletes fogások
elkészítéséhez
Az automata programok mellett a szöveges kijelzővel rendelkező
Bosch sütőkben kapott helyet ez a funkció, mellyel a sütés gyerekjátékká válik. A kívánt étel elkészítése során a sütő segít Önnek, és a
megfelelő ételfajta kiválasztása, valamint az étel súlyának megadása
után felajánlja a tökéletes végeredményhez szükséges sütési funkciót
illetve sütési időtartamot, melyet Ön természetesen igényei szerint
felülbírálhat. Így Önnek számtalan lehetősége lesz különféle ételek
elkészítésére, szakácskönyv használata nélkül.

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

SoftClose sütőajtó – Lágy, csillapított záródás.
A modern konyhabútorokból már jól ismert csillapított fiók
és ajtózáródást már a Bosch beépíthető készülékei esetén
is élvezhetjük. A sütőajtók ezen technológia segítségével záródás
során az utolsó centimétereket a csillapított zsanérnak köszönhetően lágyan és lassabban teszik meg. Így mind a sütő mind a sütőajtó
mechanikai sérülésének veszélye csökken, valamint a záródás optikai élménye harmóniát és professzionális működést sugall.

A Bosch sütők sütési módjai:

HotAir Eco hőlégbefúvás:
energiatakarékos sütési mód a Bosch-tól.
Az energiahatékonyság mindennapjaink egyik fontos eleme
így a konyhában is egy nagyon hangsúlyos szempont. Éppen ezért
a Bosch új sütőiben megtalálható a HotAir Eco hőlégbefúvás sütési
mód, melynek segítségével már a sütés során is energiát takaríthatunk meg. Kutatások szerint a sütő használata során a legtöbb esetben csak egy szinten készítjük az ételt, így tehát a sütéshez használt
energiát optimalizálni lehet. Az egy szinten való sütéshez a HotAir
Eco hőlégbefúvás egy speciális elektronikus vezérlést használ, melylyel 30% energiát lehet megtakarítani az A energiaosztály határértékéhez képest. A HotAir Eco sütési mód új funkcióként jelentkezik
a Bosch sütőknél, tehát a megszokott sütési módokról nem kell
lemondania, ellenben a sütők szélesebb funkciókínálattal segítik
Önt a tökéletes ételek elkészítésében.

Alsó/felső sütés

Légkeveréses grillezés

Külön alsó sütés

Nagy felületű grillezés

HydroBaking

Kis felületű grillezés

Légkeverés

Pizza funkció

3D hőlégbefúvás

Melegentartás

Intenzív funkció

Kiolvasztás

Edény előmelegítés

HotAir Eco
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Quartz szett
Különleges összeállítás a Boschtól.
Az elegancia és a funkcionalitás jegyében 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.

Beépíthető sütő, 60 cm –
quartz üvegfelület mögött

Kompakt beépíthető sütő-mikro
kombináció quartz üvegfelület mögött

HBG73B530

HBC84K533

Energia

-20%

– Pirolitikus öntisztítás
– Energiafogyasztás A-20%*
– Multifunkciós sütő 9 funkcióval: alsó/felső
sütés, HotAir eco, 3D hőlégbefúvás, pizza
funkció, külön alsó sütés, légkeveréses
grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill,
kiolvasztás
– 65 literes sütőtér
– Biztonsági kikapcsolás, gyermekzár
– SoftClose csillapított ajtózáródás
– Süllyesztett gombok
– Elektronikus óra, sütővilágítás
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Tető ecoClean öntisztítással
– Süllyesztett gombok
– Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési
idő és napi idő jelzésére
– 900 W mikrohullámú + grill funkció
– 3 fokozatú programozás
– Inverter technikával
– 4 sütési mód: Alsó/felső sütés, Forró levegő
befúvás, Grill, Légkeveréses grill
– AutoPilot 20
– Sütési módok mikrohullámmal kombinálhatóak

Gáz főzőlap, 60 cm
quartz üvegfelület mögött

Beépíthető melegen tartó fiók, 14 cm
quartz üvegfelület mögött

PPP618B91E

HSC140P31

–
–
–
–
–

– 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

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

* 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh) mint az A kategória határértéke (0,99 kWh)
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Beépíthető sütők

Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

HBG78S750

HBG56B550J

HBG36B620 (fehér) HBG36B660 (fekete)

Multifunkció

Energia

-30%

3D

Multifunkció

Energia

-30%

Plus

3D

Multifunkció

Energia

-30%

Plus

3D
Plus

Sütési módok

Sütési módok

Sütési módok

– Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/
felső sütés, 3D hőlégbefúvás, HotAir eco
hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció,
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy
felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás,
melegentartás, intenzív funkció, előmelegítés,
befőzés

– Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/felső
sütés, 3D hőlégbefúvás, HotAir eco
hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció,
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy
felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás,
melegentartás

– Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/
felső sütés, 3D hőlégbefúvás, HotAir eco
hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció,
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy
felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás,
melegentartás

Tisztítás

Tisztítás

Tisztítás

– Pirolitikus öntisztítás
– GranitEmail zománcbevonat

– EcoClean öntisztító rendszer
– GranitEmail zománcbevonat

– EcoClean hátfal
– GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
Magyar nyelvű szöveges kijelző
AutoPilot68
Automatikus gyorsfelfűtés
Biztonsági kikapcsolás
Gyerekzár: a sütőajtó zárolható
Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Elektronikus óra
2-szintű teleszkópos sütősín
SoftClose csillapított záródású ajtó
Hűtőventilátor

Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
Szimbólumos kijelző
AutoPilot40
Automatikus gyorsfelfűtés
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Elektronikus óra
Lehajtható grill-fűtőszál
SoftClose csillapított záródású ajtó
Hűtőventilátor

Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
Szimbólumos kijelző
AutoPilot40
Automatikus gyorsfelfűtés
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Elektronikus óra
Lehajtható grill-fűtőszál
SoftClose csillapított záródású ajtó
Hűtőventilátor

Design

Design

Design

– Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
– Teleüveg sütőajtó
– Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
– SoftLight sütővilágítás

– Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
– Teleüveg sütőajtó
– Kikapcsolható sütővilágítás

– Teleüveg sütőajtó
– Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
– Komfort sütővilágítás (két lámpa,
kikapcsolható)

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,66 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke(0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,64 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke(0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm
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Beépíthető sütők

Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

HBA63B251

HBB43C350

HBG43T450 (nemesacél)
HBG43T420 (fehér) HBG43T460 (fekete)

Multifunkció

Energia

-30%

3D

Energia

Energia

Plus

Sütési módok

Sütési módok

Sütési módok

– Multifunkciós sütő 6 funkcióval: alsó/felső
sütés, külön alsó sütés, 3D hőlégbefúvás
Plus, HotAir eco hőlégbefúvás, légkeveréses
grillezés, változtatható felületű grill

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

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

Tisztítás

Tisztítás

Tisztítás

– Pirolitikus öntisztítás
– GranitEmail zománcbevonat

– EcoClean öntisztító rendszer
– GranitEmail zománcbevonat

– EcoClean öntisztító rendszer
(hátfal és oldalfalak)
– GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
Automatikus gyorsfelfűtés
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Elektronikus óra
Hűtőventilátor

Sütőkocsi
Automatikus gyorsfelfűtés
Gyermekzár
Elektronikus óra
Hűtőventilátor

Automatikus gyorsfelfűtés
Gyermekzár
Elektronikus óra
3-szintű teleszkópos sütősín
Lehajtható grill-fűtőszál
SoftClose csillapított záródású ajtó
Hűtőventilátor

Design

Design

Design

– Süllyesztett gombok
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

– Süllyesztett gombok
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

– Süllyesztett gombok
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,66 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke(0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm
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Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

Önállóan beépíthető sütő

HBA42S350E

HBN431S1

HBN211E0

Energia

Energia

Energia

-10%

-10%

Sütési módok

Sütési módok

Sütési módok

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

– Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval:
Alsó/felső sütés, Légkeveréses grillezés,
Kis felületű grill, Légkeverés, Kiolvasztó
funkció, Nagy felületű grill, Alsó sütés

– Multifunkciós sütő 4 sütési funkcióval: Nagy
felületű variálható grill, Légkeveréses grillezés,
Alsó/felső sütés, Légkeverés

Tisztítás

Tisztítás

Tisztítás

– EcoClean öntisztító rendszer
(hátfal és oldalfalak)
– GranitEmail zománcbevonat

– Katalitikus öntisztítás: hátfal
– Tükörsima sütőfalak

– Tükörsima sütőfalak

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

–
–
–
–
–
–

– Gyermekzár
– Elektronikus óra

– Nagy méretű (67 l) sütőtér
– Időzítő óra (timer)

Design

Design

Design

– Süllyesztett gombok
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

– Süllyesztett gombok
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Energiafogyasztás: -10% -kal kevesebb
(0,89kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

– Energiafogyasztás: -10% -kal kevesebb
(0,89kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)
– Beépítési méretek: 57,5-59,7 x 56 x 55 cm

Automatikus gyorsfelfűtés
Gyermekzár
Elektronikus óra
2-szintű teleszkópos sütősín
Lehajtható grill-fűtőszál
Hűtőventilátor
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Beépíthető kompakt készülékek

Gőzpároló

Gőzpároló

Beépíthető melegen tartó fiók

HBC26D553

HMT85DL53

HSC140652

Gőzpároló

Gőzpároló

Design

Design

Design

– Kijelző szine: piros
– Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
– 38 l-es nemesacél párolótér,
4 párolási magassággal
– Teleüveg sütőajtó

– Kijelző szine: piros
– Süllyesztett gombok
– 22 l-es nemesacél párolótér,
3 párolási magassággal
– LED kijelző
– Forgóajtó, balra nyíló

– Nemesacél készülékház
– Nemesacél fogantyú

Komfort

Komfort

Komfort

– lightControl kezelőpanel
– Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási
javaslatok, memória funkció; Automatikus
forráspont-ellenőrzés
– Magyar nyelvű szöveges kijelző
– AutoPilot40
– Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás
– Víztartály telítettség-kijelzéssel
– Beállítási javaslatok
– Memória program
– SoftLight világítás

– Felfűtés-ellenőrzés; Automatikus forráspontellenőrzés
– Hűtőventilátor
– AutoPilot20

– Terlhelhető 25 kg-ig
– Max. terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy
Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
– Hideg ajtó
– Teleszkópos kivitel
– Edzett üveglap fűtőlap

Sütő típusa (sütési fokoztokkal)

Sütő típusa (sütési fokoztokkal)

Funkciók

– Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C- ig
– Regenerálás, Forralás, felolvasztás
– Gőzfejlesztés a párolótéren belül

– Gőzpárolás 40 °C és 100 °C között,
5 párolási hőmérsékleten
– Gőzfejlesztés a párolótéren belül
– Víztartály: 0,9 l

– Hőmérséklet-beállítás 4 szinten kb. 30-80 °C
(Felületi hőmérséklet)
– Funkciók: Élelmiszerek felolvasztása, Ételek
melegentartása, Edények előmelegítése

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Víztartály: 1,3 l
– Beépítési méretek: 45 x 56 x 55 cm

– 60 cm széles felsőszekrénybe is beépíthető
– Beépítési méretek: 38 x 56 x 30 cm

– Beépítési méretek: 14,1 x 56 x 55 cm

Tisztítás

Tisztítás

– Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség

– Vízkőtlenítő program
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Beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető mikrohullámú sütő

HMT35M653

HMT85ML53 Nemesacél balra nyíló
HMT85MR53 Nemesacél jobbra nyíló
HMT85ML23 Fehér balra nyíló
HMT85ML63 Fekete balra nyíló

HMT84M651 Nemesacél

Mikrohullám

Mikrohullám

Mikrohullám

Design

Design

Design

– Süllyesztett gombok
– Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő
és napi idő jelzésére

– Üveg forgó sütőajtó, panoráma ablakkal
– Süllyesztett gombok

– Üveg forgó sütőajtó, panoráma ablakkal
– Süllyesztett gombok

Komfort

Komfort

Komfort

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

– Magasszekrénybe építhető
– Könnyen kezelhető elektronika nyomógombokkal és süllyeszthető forgatógombbal
– AutPilot7
– Súlyautomatika 4 féle felolvasztó-programmal
– 3 főző program
– Memória funkció (1 tárolóhellyel)
– Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési
idő és napi idő jelzésére
– 31,5 cm Üveg forgótányér

AutoPilot 9
Digitális kijelző
3 fokozatú programozás
Inverter technikával
Memória funkció

3 fokozatú programozás
Digitális kijelző
AutPilot7
Súlyautomatika 3 féle felolvasztó-programmal
4 főző program
Inverter technikával
Memória funkció (2 memóriahellyel)
Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési
idő és napi idő jelzésére

Mikrohullámú sütő típusa
és sütési módjai

Mikrohullámú sütő típusa
és sütési módjai

Mikrohullámú sütő típusa
és sütési módjai

– 1000 W mikrohullámú sütő
– 5 beállítás: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

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

– 900 W mikrohullámú sütő tér
– 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– 36 l-es nemesacél sütőtér
– Beépítési méretek: 45 x 56 x 55 cm

–
–
–
–

– 25 l nemesacél sütőtér
– Beépítési méretek: 38 x 56 x 30 cm

21 l nemesacél sütőtér
Felsőszekrénybe építhető
Edzett üveg fűtőlap
Beépítési méretek: 38 x 56 x 30 cm
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Kiváló főzőlapok a ﬁnom
fogásokhoz.
A Bosch válogatott főzőlapjai között biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt. Legyen szó
indukciós, üvegkerámia, vagy akár gáz főzőlapokról, a logikus kezelhetőség, a barátságos
design és a tökéletes végeredmény minden esetben a Bosch főzőlapok sajátja. Fedezze
fel a Bosch új kínálatában az automatikus FlexInduction főzőlapokat és az LCD kijelzővel
rendelkező indukciós főzőlapot, melyek mind a használat, mind a megjelenés terén tökéletes segítői lehetnek a konyhában.
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A ﬁnom falatokhoz nemcsak
megfelelő hozzávalókra, de kiváló
főzőlapokra is szükség van.
Design
Körbefutó
keret

Komfort
A kerettel rendelkező főzőlapok széles, elegáns szegélye

Countdown és timer

lefedi a kerámialap élét. Ezzel védelmet biztosít az esetle-

Az időzítővel ellátott főzőlapoknál két funkció is rendelkezésünkre

ges sérülések ellen, illetve megakadályozza, hogy szennye-

áll: Egyrészt használhatjuk az időzítőt egyszerű jelzőóraként, mely

ződés kerüljön a főzőlap széle alá.

a beállított idő letelte után figyelmeztető hangot ad ki, másrészt
minden főzőzónához külön beállíthatunk egy időtartamot, amely

Keret nélküli
kivitel

A praktikus, keret nélküli designnal kialakított főzőlap

után a mező automatikusan kikapcsol.

a legegyszerűbben tisztítható készülék, mivel tökéletesen
ráfekszik a munkapultra, és annak síkjából csak minimáli-

Törlési védelem

san emelkedik ki.

Ezzel a funkcióval az érintőszenzoros kezelőpanel tisztítása válik
gyerekjátékká, hiszen aktiválása után 30 mp-ig a kezelőszervek

Csiszolt szélű
kivitel

KomfortProﬁl

A csiszolt szélű kivitel abban tér el a keret nélküli variációtól

inaktívak, de a főzőlap megtartja az éppen aktuális beállításokat.

hogy élei ferdén meg vannak csiszolva, így még elegánsabb

Így könnyedén letörölhetjük a felületet, anélkül, hogy valamit

a készülék megjelenése.

elállítanánk.

Az elegáns, Komfort-Profillal rendelkező főzőlap a legmoder-

Gyermekzár

nebb konyhákba is tökéletesen illeszkedik, oldalt nemesacél
szegély, elöl elvékonyodó él teszi kifinomulttá és esztétikussá.

Aktiválása kikapcsolt állapotban történik, és megakadályozza
Gyermekzár

a főzőlap véletlen bekapcsolását.
ReStart
A főzőlap hirtelen kikapcsolása esetén a memória 4 mp-ig

ReStart

tárolja a beállításokat, így ezen időtartamon belüli visszakapcsolással a főzést gondtalanul lehet folytatni.
QuickStart
A főzőlap bekapcsolásakor automatikusan annak a zónának

QuickStart

az aktiválása történik, amelyiken a főzőlap edényt érzékel,
így még gyorsabban el lehet kezdeni a főzést.
Elektromos fogyasztás kijelzése

Elektromos
fogyasztás kijelzése

A főzés befejeztével a főzőlap kikapcsolásakor a készülék
megjeleníti a kijelzőn az általa elhasznált elektromos
fogyasztást.

Kezelőfelületek
TouchSelect
TouchSelect

A kezelőmezőben bekapcsolás után egy gombnyomással
kiválasztható a vezérelni kívánt főzőzóna, majd pedig a „+”
és ”-„ gombokkal beállítható a teljesítmény.
DirectSelect basic
A bekapcsolás és a főzőzóna kiválasztása után a kívánt

DirectSelect basic

teljesítmény egy gombnyomással beállítható, mindössze
a megfelelő teljesítményfokozatot kell megérinteni.
DirectSelect
A DirectSelect basic kezelőfelület továbbfejlesztett változata,
mely elegáns és széles megjelenésével egyértelmű és pontos
kezelést és teljesítménybeállítást tesz lehetővé.
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Indukciós főzőlapok

Megszámlálhatatlan kombinációs
lehetőség
Az automatikus FlexInduction zónával
rendelkező főzőlapok használatakor nem
kell többé gondot fordítani az edények
gondos kiválasztására. A téglalap alakú
zónára tetszőleges méretű és alakú edény
helyezhető; a főzőlap automatikusan
felismeri, hogy a zóna mely részén kell
a kívánt teljesítményt leadnia. Az automatikus edényfelismerés mellett a főzőlapon
manuálisan is beállítható, hogy a zóna
mely részeit kívánjuk használni.

90 cm

90 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

60cm, FlexInduction, üvegkerámia főzőlap

PID975L24E

PIV675N17E

ÚJ
90
cm

Tökéletes eredmény energiaveszteség
nélkül
A FlexInduction zóna alatt két csoportban páronként két indukciós tekercs
található. A két csoport szétválasztható,
vagy összekapcsolható, attól függően,
hogy Ön milyen beállításokon kívánja
használni őket. Az automatikus edényfelismerés természetesen minden esetben
működik, tehát energia semmilyen
formában sem vész kárba. A tekercsek
ovális kialakításának köszönhetően
a főzőzónára helyezett edények teljes
felületén egyenletes hőeloszlás alakul ki,
így az ételek a lehető leghatékonyabban
készülnek el.

Biztonság
A kifinomult érzékelő technológiának
köszönhetően a véletlenül az indukciós
zónára helyezett kisméretű fémtárgyak
hatására a főzőzóna nem kapcsol be, így
óvva meg Önt az esetleges sérülésektől.

KomfortProﬁl

ÚJ
60
cm

KomfortProﬁl

Design

Design

– Komfort-Proﬁl
– Komfort Design-nal rendlekező lapokkal
összeépíthető
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Komfort-Proﬁl
– Komfort Design-nal rendlekező lapokkal
összeépíthető
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Komfort

Komfort

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
1 háromkörös főzőzóna
DirectSelect kezelőfelület
FryingSensor Plus, automatikus sütőszenzor
az első főzőzónák alatt, 4 hőmérséklettartománnyal és 36 automata programmal
17 fokozat
LCD kijelző, magyar nyelvű menüvel
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
CountDown funkció, törlési védelem

2 FlexInduction zóna edényfelismeréssel
DirectSelect kezelőfelület
17 fokozat
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– Törlési védelem

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement funkció
Főkapcsoló

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement funkció
Főkapcsoló

Gyorsaság

Gyorsaság

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához
– PowerBoost funkció a 4,4 kW teljesítményű
32 cm-es zónához is

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 10,8 kW
– Beépítési méretek: 5 x 88 x 49-50 cm

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7,2 kW
– Beépítési méretek: 5 x 56 x 49-50 cm
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60cm, FlexInduction, üvegkerámia főzőlap

60 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

60 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

PIN651F27E

PIB651F17E

PIB672F17E

ÚJ
Csiszolt szélű
kivitel

60
cm

ÚJ
Csiszolt szélű
kivitel

60
cm

DirectSelect basic

ÚJ
60
cm

KomfortProﬁl

DirectSelect basic

DirectSelect basic

Design

Design

Design

– Csiszolt szélű kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Csiszolt szélű kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Komfort-Proﬁl
– Komfort Design-nal rendlekező lapokkal
összeépíthető
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Komfort

Komfort

Komfort

– 1 automatikus FlexInduction és 2 normál
indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
– DirectSelect Basic kezelőfelület
– 17 fokozat
– Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– countDown funkció
– Törlési védelem
– QuickStart funkció
– ReStart funkció
– Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
– Sütőszenzor a jobb oldali főzőzónákhoz
(4 fokozatban állítható sütési hőmérséklettartomány)

–
–
–
–
–

4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
1 bővíthető sütőzóna
DirectSelect basic kezelőfelület
17 fokozat
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– Törlési védelem
– Qick start funkció
– ReStart funkció
– Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

–
–
–
–
–

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
PowerBoost funkció, maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
1 bővíthető sütőzóna
DirectSelect Basic kezelőfelület
17 fokozat
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– Törlési védelem
– Qick start funkció
– ReStart funkció
– Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

Gyorsaság

Gyorsaság

Gyorsaság

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7,2 kW
– Beépítési méret: 5,1 x 56 x 49-50 cm

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7 kW
– Beépítési méret: 5,1 x 56 x 49-50 cm

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7 kW
– Beépítési méret: 5,1 x 56 x 49-50 cm
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Indukciós főzőlapok

60 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

60 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

60 cm, Indukciós üvegkerámia főzőlap

PIA611F18E

PIA645B18E

PIC645F17E

60
cm

ÚJ

Keret nélküli
kivitel

60
cm

ÚJ
Körbefutó
keret

DirectSelect basic

ÚJ
60
cm

TouchSelect

Körbefutó
keret

DirectSelect basic

Design

Design

Design

– Keret nélküli kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Keretes kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Keretes kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Komfort

Komfort

Komfort

–
–
–
–

4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
DirectSelect Basic kezelőfelület
17 fokozat
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– Törlési védelem
– QuickStart funkció
– ReStart funkció
– Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

–
–
–
–

4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
TouchSelect vezérlés
17 fokozat
Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– QuickStart funkció
– ReStart funkció

– 2 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
– 2 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna,
melyből:
– 1 bővíthető sütőzóna
– DirectSelect Basic kezelőfelület
– 17 fokozat

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
PowerManagement Funkció
Főkapcsoló

Gyorsaság

Gyorsaság

Gyorsaság

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

– PowerBoost funkció, minden főzőzónához

– PowerBoost funkció, az első főzőzónákhoz

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

–
–
–
–

–
–
–
–

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7 kW
– Beépítési méret: 5,4 x 56 x 49-50 cm

Min. munkalapvastagság: 20 mm
Csatlakozási érték: 4,6 kW
Beépítési méret: 5,1 x 56 x 49-50 cm
Kizárólag 1 fázisra köthető 16 vagy 20 A-es
biztosíték használatával!

Min. munkalapvastagság: 20 mm
Csatlakozási érték: 4,6 kW
Beépítési méret: 5,4 x 56 x 49-50 cm
Kizárólag 1 fázisra köthető 16 vagy 20 A-es
biztosíték használatával!
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Üvegkerámia főzőlapok

60 cm, Üvegkerámia főzőlap

PKN645F17E
60
cm

60 cm, Üvegkerámia főzőlap

ÚJ

PKF651B17E

Körbefutó
keret

60
cm
DirectSelect basic

60 cm, Üvegkerámia főzőlap

ÚJ

PKE645D17E

Csiszolt szélű
kivitel

60
cm

TouchSelect

ÚJ

Körbefutó
keret

TouchSelect

Design

Design

Design

– Keretes kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Csiszolt szélű kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

– Keretes kivitel
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Komfort

Komfort

Komfort

– 4 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna,
melyből:
– 1 bővíthető sütőzóna
– 1 kétkörös főzőzóna
– Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
– DirectSelect Basic kezelőfelület
– 17 fokozat
– Időzítő (timer), kikapcsolás funjcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció
– Törlési védelem

– 4 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna,
melyből:
– 1 kétkörös főzőzóna
– Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
– TouchSelect vezérlés
– 17 fokozat
– Időzítő (timer), kikapcsolás funjcióval,
minden főzőmezőhöz
– CountDown funkció

– 4 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna
– TouchSelect vezérlés
– 17 fokozat

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
ReStart funkció
Működésjelző lámpa
Főkapcsoló
Energia-fogyasztás kijelzés

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
ReStart funkció
Működésjelző lámpa
Főkapcsoló

2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
ReStart funkció
Működésjelző lámpa
Főkapcsoló

Gyorsaság
– Forraló elektronika

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 7,5 kW
– Beépítési méretek: 4,9 x 56 x 49-50 cm

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 6,6 kW
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 49 cm

– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Csatlakozási érték: 6,6 kW
– Beépítési méretek: 4,9 x 56 x 49-50 cm
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Gáz főzőlapok

70 cm

70 cm

70 cm, nemesacél, beépített főkapcsolóval

70 cm, nemesacél

60 cm, nemesacél

PCR715M90E

PCQ715B80E

PCP615B80E

70
cm

70
cm

60
cm

Teljesítmény

Teljesítmény

Teljesítmény

– 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

– 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

– 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

Komfort

Komfort

Komfort

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Főkapcsoló
– Gyerekzár
– Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Zománcozott edénytartó gumilábakkal

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm
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60 cm, edzett üveg felület, fekete

60 cm, edzett üveg felület, fekete

60 cm, edzett üveg felület, fekete

PPH616B81E

POH616B10E

PPP616B81E

60
cm

60
cm

60
cm

Teljesítmény

Teljesítmény

Teljesítmény

– 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

–
–
–
–
–
–

– 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

Komfort

Komfort

Komfort

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Zománcozott egyedi edénytartó

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Zománcozott egyedi edénytartó

– Egykezes gyújtás
– Termoelektromos égésbiztosító
– Zománcozott egyedi edénytartó

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

– Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
– PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
– Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

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
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Domino készülékek

Komfort-Profil, 30 cm, Domino

Gáz főzőlap, üvegkerámia felület

PKF375V14E

PRB326B70E

30
cm

KomfortProﬁl

30
cm

KomfortProﬁl

Design

Teljesítmény

– Komfort-Proﬁl
– Komfort-Proﬁl lapokkal kombinálható

–
–
–
–

Komfort

Komfort

– 2 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna,
melyből:
– 1 kétkörös főzőzóna
– HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
– 9 fokozat
– Zónaátkapcsolás kezelőgombbal
– Dugós csatlakozókábel (1 m)
– Elöl elhelyezett kezelő kapcsolók

–
–
–
–

Környezet és biztonság

Műszaki adatok

– Maradékhő kijelzés
– 2 működésjelző lámpa

–
–
–
–

Méretek és teljesítmény
– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– Beépítési méretek: 3,8 x 27 x 49-50 cm

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
Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
Üvegkerámia Domino lappal összeépíthető
Beépítési méretek: 4,5 x 27 x 49-50 cm
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Bosch beépíthető kávéfőző, a legjobb
dolog többé nem marad a nap végére,
hanem rögtön ébredés után következik.
Amennyiben nem tudja elképzelni a reggelt forró
kávé nélkül, amennyiben nem telhet el a délelőtt egy
kellemes hosszú kávé nélkül, ha ebéd után egy erős
eszpresszóra vágyik, ha a délutáni baráti összejövetel
kötelező tartozéka az ínycsiklandozó latte macchiato,
akkor tudjuk mire van szüksége. Válassza a Bosch
beépíthető automata kávéfőzőjét!

SensoFlow System:
Ezen fűtőelem a tökéletes kávéaroma érdekében biztosítja az állandó és optimális forrázási hőmérsékletet, rendkívül rövid időn belül felfűt és a bekapcsolástól
számítva már fél percen belül elkészül az első csésze kávé. Az optimális forrázási
hőmérséklet kávékészítésnél 90-95 °C, míg az egyéb italokhoz szükséges forró víz
hőmérséklete ettől eltérhet. Az optimális határértékeken belül 3-féle kávéforrázási
és 4 különböző forró víz hőmérséklet közül választhat. A készülék csak akkor
melegít, amikor szükséges, így nincs felesleges energiafelhasználás.

My Coffee: kedvenc kávéfajta elkészítése egy gombnyomásra
Memória funkció, mely a kedvenc kávéját a már előre beprogramozott kávéfajta,
kávéerősség, és kávémennyiség kombinációjaként készíti el egyetlen gombnyomásra.

Beépíthető automata kávéfőző,
nemesacél

TCC78K751
30
cm

KomfortProﬁl

Műszaki adatok
–
–
–
–
–

Teljesítményfelvétel: max. 1700 Watt
Kivehető víztartály: 2,5 l
Vízpumpa, 19 bar nyomás
Aromamegörző kávébab tartály (1000 g)
Állítható magasságú kávé és tej kifolyó
(max. 150 mm)

Komfort
– Halk működés
– Kényelmes gyors tejrendszer tisztítás:
„Cream Cleaner”
– Innovatív „SinglePortion Cleaning” rendszer,
tisztítás minden csésze kávé után
– Automata vízkőtelenítő és tisztító program
(kombinált calc’n’clean)
– Magas minőségű LCD kijelző; programozható
nyelvek
– Figyelmeztető jelzés mielőtt a víztartály
vagy a kávébab tartály kifogy
– Automatikus öblítés a készülék be-,
és kikapcsolásakor

Felszereltség
– Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem
– Innovatív forrázórendszer: „AromaPro
Concept”
– Magas minőségű tejkezelő rendszer:
CreamPro Concept
– Magas minőségű kerámia „SilentCeram
drive” kávéörlő rendszer
– Intelligens „AutoValve System”, automatikus
átkapcsolás a gőz és a meleg víz funkció között
– „One touch” funkció: latte macchiato,
cappucino, tejeskávé és személyre szabott
„My Coffee” elkészítése egy gombnyomásra
– Egyénileg változtatható hőmérséklet kávéhoz
(3 szintű) és meleg vizhez (4 szintű); illetve
változtatható kávé őrlési fokozat (4 szintű)
– „aromaDoubleShot” – extra erős kávé egy
gombnyomásra, tökéletes aromával
– „Individual cup volume” – 3 alap kávémennyiség további egyéni 5 szintű beállítása
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Bosch páraelszívók – hogy az étel
illata csak emlékeiben maradjon
meg, ne a konyhájában.

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
szennyeződéseket. Tisztítása sem lehet probléma, hiszen mosogatógépben elmosogatható minden fáradság nélkül.

Kürtős páraelszívó, 60 cm

DWK06G620 (fehér) / DWK06G660 (fekete)
60
cm

Kivitel
–
–
–
–

Halogén világítás
A modern halogén világítás a páraelszívókban 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 kivezetéses 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 hűvösebb
levegő a konyhában marad, és nem vesztünk el hőt a kivezetés által.
A modul egy olyan speciális szénszűrőt tartalmaz, melynek felülete
50 futballpályának felel meg, és ez a hatalmas felület teszi képessé
a szagok 95%-ának eltávolítására.A Bosch páraelszívókhoz tehát
ezentúl nem csak a hagyományos, keringetéshez használható aktívszénszűrőt, hanem a sokkal nagyobb hatékonyságú CleanAir modult is
meg lehet vásárolni.

Döntött ernyős kivitel
Üveg felület
Falra szerelhető páraelszívó
Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
– Elektronikus vezérlés, TouchControl kezeléssel,
LED kijelzővel
– 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
– Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:max. normál
fokozatnál 540 m³/h, intenzív fokozaton 660 m³/h
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak
megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 63 dB (A) re 1 pW (49 dB (A)
re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 66 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) re 20
µPa hangnyomás)

Komfort
– 30 perces ventilátor utánfutás
– Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os
halogénlámpával
– Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
912-1107 x 600 x 339 mm

Keringtetéses üzemmód
– StarterKit: DHZ5315
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Páraelszívók

90 cm

90 cm

Sziget elszívó, 90 cm, nemesacél

Kürtős páraelszívó, 90 cm, nemesacél
üvegernyővel

Kürtős páraelszívó, 60 cm
üvegernyővel

DIB09E850

DWK09E850

DWA06D650

90
cm

90
cm

60
cm

Kivitel

Kivitel

Kivitel

– Sziget elszívó, 90 cm
– Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez
– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható

–
–
–
–

–
–
–
–

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

–
–
–
–
–

Elektronikus vezérlés
Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban
az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 550 m³/h,
intenzív fokozaton: 820 m³/h
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 66 dB (A) re 1 pW
(52 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

–
–
–
–
–

Elektronikus vezérlés
Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban
az EN 61591 szabvány szerint: maximális
normál fokozaton: 510 m³/h, intenzív
fokozaton: 700 m³/h
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 62 dB (A)
re 1 pW (48 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 68 dB (A) re 1 pW
(54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
– Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban
az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 430 m³/h,
intenzív fokozaton: 650 m³/h
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 67 dB (A) re 1 pW
(53 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

Komfort

Komfort

Komfort

– Külön kapcsolható munkatér megvilágítás
4 x 20 W-os halogénlámpával
– Intenzív fokozat automatikus visszaállással
– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

– Intenzív fokozat automatikus visszaállással
– Külön kapcsolható munkatér megvilágítás
2 x 20 W-os halogénlámpával
– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

– Nyomógombok háttérvilágítással
– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal,
2 x 25 W

Méretek

Méretek

Méretek

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
74,4-92,4 x 90 x 60 cm

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
86,5-115,3 x 90 x 44,1 cm

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
63,4-95,4 x 60 x 54 cm

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

– CleanAir modul: DSZ5230
– StarterKit: DHZ5385

– CleanAir modul: DSZ5200
– StarterKit: DHZ5325

– CleanAir modul: DSZ5200
– StarterKit: DHZ5325

Kürtős páraelszívó, 90 cm
Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
Üveg ernyő átlátszó üveggel
Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható

Kürtős páraelszívó, 60 cm
Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
Üveg ernyő átlátszó üveggel
Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható
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Páraelszívók

Kürtős páraelszívó,
Nemesacél

Kürtős páraelszívó, 60 cm
Nemesacél

DWB06D651 (60 cm) /DWB09D651 (90 cm)

DWW06W850

60
cm

vagy

90
cm

Kürtős páraelszívó, 60 cm
Nemesacél

ÚJ

60
cm

DWB06W452

ÚJ

60
cm

Kivitel

Kivitel

Kivitel

– Kürtős páraelszívó
– Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható
– Nyomógombos vezérlés

– Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
– Billenő kapcsoló

– Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
– Billenő kapcsoló

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

– 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban
az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 430 m³/h,
intenzív fokozaton: 650 m³/h
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 67 dB (A) re 1 pW
(53 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is
alkalmazható
– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– 3 teljesítmény-fokozat
– Max. elszívóképesség: 760 m³/h, kivezetéses
üzemmód, EN 61591szerint mérve
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 71 dB(A) re 1
pW (57 dB(A) re 20 μPa hangnyomás)

– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is
alkalmazható
– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– 3 teljesítmény-fokozat
– Max. elszívóképesség: 450 m³/h, kivezetéses
üzemmód, EN 61591szerint mérve
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 63 dB(A) re
1 pW (48 dB(A) re 20 μPa hangnyomás)

Komfort

Komfort

Komfort

– Nyomógombok háttérvilágítással
– Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal,
2 x 25 W
– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Munkatér megvilágítás (2 x 30 W)

– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Munkatér megvilágítás (2 x 30 W)

Méretek

Méretek

Méretek

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
74,4-92,4 x 60 / 90 x 60 cm

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
79,9-97,6 x 60 x 50 cm

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
64,2-95,4 x 60 x 50 cm

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

– CleanAir modul: DSZ5200 (DWB06D651-hez)
/ DSZ5240 (DWB09D651-hez)
– StarterKit: DHZ5325 (DWB06D651-hez) /
DHZ5345 (DWB09D651-hez)

– StarterKit: DHZ5275

– StarterKit: DHZ5325
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Kürtős páraelszívó, 60 cm

DWW06W450 (nemesacél)
DWW06W460 (fekete)

ÚJ

60
cm

Kihúzható páraelszívó, 60 cm,
ezüstmetál

Kürtőbe építhető páraelszívó, 50 cm

DHI635HX

DHL545S

60
cm

50
cm

Kivitel

Kivitel

Kivitel

– Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé
– Billenő kapcsoló

– Kihúzható páraelszívó
– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható
– 60 cm széles felső szekrénysorba építhető

– Kürtőbe építhető páraelszívó
– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható
– Előkészített felsőszekrénybe, kürtőbe stb,
vagy főzősziget fölé szerelhető

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

– Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is
alkalmazható
– Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
– 3 teljesítmény-fokozat
– Max. elszívóképesség: 400 m³/h, kivezetéses
üzemmód, EN 61591szerint mérve
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 65 dB(A) re
1 pW (51 dB(A) re 20 μPa hangnyomás)

– Teleszkópos kihúzó, nemesacél előlappal
– Billenő kapcsoló
– Erős, 3 fokozatú radiálventilátor
Max. elszívóképesség: 400 m³/h, kivezetéses
üzemmód, EN 61591szerint mérve
– Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint, maximális normál fokozatnál: 64 dB (A) re 1 pW (52 dB(A) re 20
µPa hangnyomás)

–
–
–
–

Tolókapcsoló
3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
Két motoros kivitel
Max. teljesítmény 500 m3/h, légkivezetésnél,
EN 61591 szerint mérve
– Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 400 m³/h, intenzív
fokozaton 500 m³/h
– Elszívási teljesítmény keringtetéses üzemmódban: normál fokozaton:max. 430 m3/h,
intenzív fokozaton max.540 m3/h
– Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak
megfelelően Normal 400 m³/h: 62 dB (A) re
1 pW hangnyomás: 50 dB (A)

Komfort

Komfort

Komfort

– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Munkatér megvilágítás (2 x 30 W)

– Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
– Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)

– Fém-zsírszűrő alumínium
kerettel,mosogatógépben mosható
– Külön kapcsolható munkatér megvilágítás
2 x 20 W-os halogénlámpával

Méretek

Méretek

Méretek

– Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):
79,9-97,6 x 60 x 50 cm

– Beépítési méretek: 32,2 x 59,8 x 26 cm

– Beépítési méretek: 25,5 x 50 x 35 cm

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

Keringtetéses üzemmód

– StarterKit: DHZ5275

– StarterKit: DHZ3405

– StarterKit: DHZ7305

24 |

Bosch beépíthető mosogatógépek
kiváló energiafelhasználással

Mosogatni, vizet és áramot megtakarítani, mindezt a Bosch beépíthető mosogatógépek
egyszerre valósítják meg. A végeredmény természetesen kiváló a sokoldalú programszerkezet, a speciális opciók és a rugalmas kosárrendszer révén.

| 25

Energia

Energia

Energia

A Bosch beépíthető mosogatógépei az elmúlt évek számos
innovatív technológiájának köszönhetően jelentős víz és árammegtakarítást értek el, melynek révén a kiváló A+++/A++/A+
energiaosztályokba taroznak.

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

TFT magyarnyelvű szöveges kijelző
A TFT szöveges kijelző gyorsan, átláthatóan és interaktívan biztosítja
a mosogatási folyamattal kapcsolatos információkat. A többszínű
képek és a jól olvasható szövegek a kiválasztott programokat,
opciókat, a mosogatás időtartamát mutatják. Ezenkívül informálnak
az optimális energia és árammegtakarítás lehetőségéről a megadott
mosogatási programnál. Mindezen felül természetesen kijelzésre

IntenzívZóna opcó
Intensiv

kerül a só- és öblítőszer hiánya is.

Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosárban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet
segítségével biztosítja a tökéletes eredményt.

VarioSpeedPlus opció
VarioSpeed

Egy gombnyomás és a VarioSpeed Plus opcióval máris 66%-

Zeolith® szárítás

kal csökkenthető a mosogatási időt! Így szabadon választha-

A zeolith ásvány a készülék alsó, zárt részében helyezkedik

tó, hogy az idő vagy a minimális fogyasztás az elsődleges szempont.

el, melynek speciális tulajdonsága, hogy megköti a vizet,
miközben hőt bocsát ki, amelynek révén akár 20% energiát takarít
meg. Mivel minden újabb mosogatási ciklusban regenerálódik,
így hatása a készülék egész élettartama alatt biztosított.

HigiéniaPlus opció
Ez a megújúlt opció biztosítja, hogy választásával szinte
100%-os biztonsággal eltávolítható minden baktérium.
Függetlenül a választott mosogatási programtól a belső hőmérséklet
nem csökken a mosogatási sőt az öblítési fázis során sem 70 °C alá.

A rugalmasság három foka – 3-fokozatú RackMatic

A HigiéniaPlus különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és bébi

Az ActiveWater mosogatógépek RackMatic kosara 3 fokozatban

eszközök alapos mosogatására.

állítható, összességében 5 cm magasságban – mindez egyetlen
mozdulattal. A szükséges magasság a bepakolásra váró edények

10 év garancia a belső tér

számára így könnyedén beállítható.

átrozsdásodása ellen
A mosogatógép belső tere minőségi felületkezeléssel ellátott nemesacélból készült, ezért
10 év garanciát vállalunk rá.

TimeLight
TimeLight

Új funkció a teljesen integrált mosogatógépekben, amely lehetővé teszi a mosogatási folyamat időbeni figyelemmel kisérését,
így növelve a felhasználó időre vonatkozó tervezési lehetőségeit.
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SpeedMatic 60 cm széles integrálható
mosogatógépek

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

100 000,- Ft*

73 000,- Ft*

79 000,- Ft*

SMI69U75EU
Energia

SMI65N05EU
Energia

Szárítás

-10%

VarioSpeed

Vario ﬁók

12+1

SMI58N75EU

Szárítás

44 dB

Energia

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

12+1

44 dB

Szárítás

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Intensiv

Vario ﬁók

12+1

Töltöttség szenzor

Intensiv

AquaStop

AquaStop

AquaStop

AquaSensor

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

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

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 262 kWh / 2 660 liter
Energia/víz2: 0,92 kWh / 9,5 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 262 kWh / 1 680 liter
Energia/víz2: 0,92 kWh / 6 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– TFT magyar szöveges kijelző
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, extra „Glanz” szárítás,
HigiéniaPlus
– Zeolith® energiatakarékos szárítás
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 2x6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C,
előöblítés
– LCD kijelző
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, féltöltet, HigiéniaPlus
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

– 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, előöblítés
– LCD kijelző
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: VarioSpeed, féltöltet,
extra szárítás
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– EmotionLight, belső készülékvilágítás
– Akusztikus programvége jelzés
– Gyermekzár

– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár
– Elektronikus nyomógombzár

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár
– Elektronikus nyomógombzár

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

1. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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SpeedMatic 60 cm széles teljesen
integrált mosogatógépek

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

100 000,- Ft*

80 000,- Ft*

79 000,- Ft*

SMV69U70EU
Energia

SMV69N00EU
Energia

Szárítás

-10%

VarioSpeed

Vario ﬁók

12+1

44 dB

SMV58N70EU

Szárítás

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Vario ﬁók

AquaStop

AquaSensor

12+2

Energia

Szárítás

44 dB

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Vario ﬁók

12+1

Töltöttség szenzor

Intensiv

AquaStop

Intensiv

AquaStop

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

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

14 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 266 kWh / 2 660 liter
Energia/víz2: 0,93 kWh / 9,5 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++/A
Energia/víz1: 262 kWh / 1 680 liter
Energia/víz2: 0,92 kWh / 6 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer, hőcserélő
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, extra „Glanz” szárítás,
HigiéniaPlus
– Zeolith® energiatakarékos szárítás
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 2x6 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C,
előöblítés
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna,
VarioSpeedPlus, féltöltet,HigiéniaPlus
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

– 2x5 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco program 50 °C, TurboSpeed 20 min,
előöblítés
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: VarioSpeed, féltöltet,
extra szárítás
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– EmotionLight, belső készülékvilágítás
– InfoLight, fényjelzés a padlón a program végén
– Akusztikus programvége jelzés
– Gyermekzár

– VarioFlexPlus kosárrendszer
– 6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár
– TimeLight, maradékidő kijelzés a padlón

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár
– InfoLight, fényjelzés a padlón a program végén

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

* Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Nagyobb mint gondolná – 45 cm széles
mosogatógépek
Energiaosztály: A++
Az ActiveWater technológiával felszerelt 45 cm mosogatógépek az
A++ kategóriába tartoznak, ami 21%-kal
kevesebb energiafogyasztást jelent a normál A kategóriához képest, ezzel a keskeny
mosogatógépek piacán nagyon előkelő
helyet foglalnak el.
Energia

DuoPower™ – dupla felső
mosogatókar
A felső kosár alján elhelyezkedő
dupla mosogatókar gondoskodik az
optimális vízelosztásról a mosogatógép
minden szegletében, ezzel garantálva
a kiváló mosogatási végeredményt.

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

65 000,- Ft*

65 000,- Ft*

SPI69T35EU
Energia

AquaSensor
A mosogatóvíz szennyezettségi fokának függvényében szabályozza az
AquaSensor a szükséges vízmennyiséget,
a mosogatási és az öblítési periódusok
időtartamát.

Új

Szárítás

VarioSpeed

Vario ﬁók

AquaStop

AquaSensor

SPV69T30EU
Energia

Töltöttség szenzor

Intensiv

Szárítás

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Vario ﬁók

AquaStop

AquaSensor

Intensiv

AquaSensor

EcoSilence motor
Az új egyenáramú motorok kb. 30%kal takarékosabbak, csendesebbek,
és hosszabb élettartammal rendelkeznek,
mint hagyományos társaik. Az új szénkefe
nélküli egyenáramú motorok alkalmazásával
tartósabb és csendesebb működés biztosítható kiemelkedő teljesítmény mellett a 45 cm
mosogatógépeknél is.
EcoSilence
Drive

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

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

10 terítékes mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 211 kWh / 2 520 liter
Energia/víz2: 0,75 kWh / 9 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Szárítási hatékonyság: A
Zajszint: 45 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

– 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna, féltöltet,
VarioSpeedPlus, HigiéniaPlus
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– DuoPower™ – dupla felső mosogatókar

– 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C,
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna, féltöltet,
VarioSpeedPlus, HigiéniaPlus
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben
– DuoPower™ – dupla felső mosogatókar

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

VarioFlexPlus kosárrendszer
3 lehajtható rész a felső kosárban
2 lehajtható rész az alsó kosárban
Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés
kijelzés
Gyermekzár
Elektronikus nyomógombzár

Készülékméret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

–
–
–
–

VarioFlexPlus kosárrendszer
3 lehajtható rész a felső kosárban
2 lehajtható rész az alsó kosárban
Vario evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés
kijelzés
Gyermekzár
TimeLight, maradékidő kijelzés a padlón

Készülékméret: 81,5 x 44,8 x 55 mm

1. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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Bosch ActiveWater Smart kompakt

Kevesebb energia- és vízfogyasztás
– Green Technology inside
Az Smart kompakt mosogatógép energiát és vizet takarít meg az
ActiveWater rendszernek köszönhetően,
amely a mosogatási folyamat során a
víz hatékonyságát a maximumig fokozza
a gyorsabb felfűtés, a jobb szivattyúteljesítmény, a célzott vízeloszlás illetve
az optimalizált szűrőrendszer révén.
Az ActiveWater Smart kompakt mosogatógép a minimális fogyasztás ellenére magas
szintű teljesítményt és komfortot kínál
használójának.
Kompakt mosogató
Kicsi, erős és rugalmas – kevesebb helyigénnyel. A 45 és 60 cm magassággal és
59 cm szélességgel a beépíthető kompakt
mosogatógép praktikusan illeszkedik minden konyhabútorba egységes konyhaképet
biztosítva az Ön számára. A 6 és 8 teríték
kedvező helykihasználásával többfajta
igényt elégít ki az egyedülállók, a kis létszámú családok vagy irodák részére.

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

42 000,- Ft*

24 000,- Ft*

SCE53M35EU
Energia

SKE53M15EU

Szárítás

Energia

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Intensiv

AquaStop

AquaSensor

Tökéletes beépíthetőség
A készülékek beépítési méretei megegyeznek a bútorgyártásban már ismert
nyílásméretekkel. A nemesacél design
tökéletes egységet biztosít a többi (sütők,
főzőlapok, páraelszívók, beépíthető kávéfőző) Bosch beépíthető készülékkel és
lehetőséget ad a harmonikus konyhakép
megvalósítására.
Új konyhatervezés
Az ActiveWater Smart kompakt mosogatógépek magas szekrénybe való beépítési
lehetősége vagy egy aljzat nélküli szigetes
kialakításba való beillesztése teljesen
új távlatokat nyit a konyhatervezésben,
miközben jól illeszkedik a modern úgynevezett panorámadesignba a többi Bosch
beépíthető készülékekkel együtt.
Kedvezőbb ergonómia
Az új Bosch ActiveWater Smart mosogatógép beépíthetőségénél teljes egészében
figyelembe vehető az Ön igénye a kényelmes ki- és bepakolás iránt, így a kedvező
ergonómia kialakítás biztosítja az Ön
komfort érzetét.

Szárítás

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

8 terítékes mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 205 kWh / 2 450 liter
Energia/víz2: 0,73 kWh / 8,7 liter
Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

AquaStop

6 terítékes mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 174 kWh / 2 100 liter
Energia/víz2: 0,62 kWh / 7,5 liter
Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

– 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C,
gyors 45 °C
– Piros színű display kijelzés
– ActiveWater vízrendszer
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Hőcserélő, aquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna, VarioSpeed
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

– 5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C,
auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C,
gyors 45 °C
– Piros színű display kijelzés
– ActiveWater vízrendszer
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
– Hőcserélő, aquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Kiegészítő opciók: HigéniaPlus, VarioSpeed
– Váltókar technika, regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– Rugalmas kosárrendszer: 2 mosogató kosár,
lehajtható tányérbetét, variálható evőeszköztartó és csészetartó az alsó kosárban
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Elektronikus nyomógombzár

– Rugalmas kosárrendszer: lehajtható elemek
variálható evőeszköztartó, csészetartó
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Elektronikus nyomógombzár

Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 50 cm

Készülékméret: 45,4 x 59,5 x 50 cm

* Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Integrálható 60 és 45 cm széles
mosogatógépek

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

73 000,- Ft*

51 000,- Ft*

51 000,- Ft*

SMI53M75EU
Energia

ÚJ

SMI50L15EU
Energia

Szárítás

VarioSpeed

12+1

Intensiv

AquaStop

Szárítás

ÚJ

VarioSpeed

SMI50E45EU
Energia

Töltöttség szenzor

AquaStop

Szárítás

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 260 kWh / 2 800 liter
Energia/víz2: 0,92 kWh / 10 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

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

AquaStop

AquaSensor

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

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 2x5 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco program 50 °C, intenzívSmart 45 °C,
gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: IntenzívZóna, VarioSpeed,
féltöltet
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 5 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco program 50 °C, gyors 45 °C,
előmosogatás
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előöblítés
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső- és 2 az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Akusztikus programvége jelzés
– Gyermekzár
– Elektronikus nyomógombzár

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Akusztikus programvége jelzés
– Elektronikus nyomógombzár

– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Gyermekzár

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

1. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

51 000,- Ft*

79 000,- Ft*

26 000,- Ft*

SMI40D05EU
Energia

Szárítás

SPI50E15EU
Energia

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

AquaStop

Szárítás

SPI40E05EU

VarioSpeed

AquaSensor

Energia

Töltöttség szenzor

AquaStop

Szárítás

Töltöttség szenzor

AquaStop

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

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

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

AquaSensor

9 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A
Energia/víz1: 249 kWh / 3 640 liter
Energia/víz2: 0,88 kWh / 13 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előöblítés
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opció: VarioSpeed
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben
– DuoPower™ – dupla felső mosogatókar

– 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– DuoPower™ – dupla felső mosogatókar

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás

– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés

– Vario kosárrendszer
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 44,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 44,8 x 57,3 mm

* Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Teljesen integrálható 60 és 45 cm széles
mosogatógépek

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

73 000,- Ft*

51 000,- Ft*

51 000,- Ft*

SMV43M10EU
Energia

SMV50M40EU
Energia

Szárítás

VarioSpeed

12+1

Szárítás

ÚJ

AquaStop

SMV40D50EU
Energia

Töltöttség szenzor

AquaStop

AquaStop

AquaSensor

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

13 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 260 kWh / 2 800 liter
Energia/víz2: 0,92 kWh / 10 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

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

ÚJ

Szárítás

AquaSensor

12 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A++
Energia/víz1: 258 kWh / 2 800 liter
Energia/víz2: 0,90 kWh / 10 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

– 2x4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: VarioSpeed, féltöltet
mosogatási lehetőség
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 2x5 Program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer
adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: féltöltet mosogatási
lehetőség
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő jelzés percben

– 2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, egyedi mosogatószer adagoló
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opciók: féltöltet mosogatási
lehetőség

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső- és 2 az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Akusztikus programvége jelzés
– Gyermekzár
– InfoLight, fényjelzés a padlón a program végén
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás

– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés
jelzés
– Akusztikus programvége jelzés
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás

– Vario kosárrendszer
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
– Akusztikus programvége jelzés
– ServoSchloss, könnyített ajtózáródás

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 mm

1. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.
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MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

51 000,- Ft*

26 000,- Ft*

SPV53M00EU
Energia

SPV40E00EU

Szárítás

Energia

Töltöttség szenzor

VarioSpeed

Intensiv

Szárítás

Töltöttség szenzor

AquaStop

AquaSensor

AquaStop

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

9 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A+
Energia/víz1: 220 kWh / 2 240 liter
Energia/víz2: 0,78 kWh / 8 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

9 teríték mosogatására alkalmas
Energiaosztály: A
Energia/víz1: 249 kWh / 3.640 liter
Energia/víz2: 0,88 kWh / 13 liter
Melegvízre köthető (max. 60 °C)
Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

– 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, intenzív eco 45 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
– AquaSensor, töltöttségszenzor
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Kiegészítő opció: VarioSpeed, féltöltet, extra
szárítás
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika
– Időprogramozás 1-24 óra között
– Elektronikus maradékidő kijelzés percben

– 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
– ActiveWater vízrendszer
– DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
– AquaMix, üvegvédelmi rendszer
– Hőcserélő
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelem
– Váltókar technika
– Regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– VarioFlex kosárrendszer
– 2 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű
„RackMatic” rendszerrel
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Gyermekzár
– Akusztikus programvége jelzés
– InfoLight, fényjelzés a padlón a program végén

– Vario kosárrendszer
– Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
– Akusztikus programvége jelzés

Készülékméret: 81,5 x 48,8 x 57,3 mm

Készülékméret: 81,5 x 48,8 x 57,3 mm

* Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Beépíthető hűtőkészülékek

Energia

Energia

A+ és A++ energiaosztályok
Többet kevesebb energiával: a teljesítményhatékony
Bosch hűtőkészülékek maximális energiahatékonyságot

nyújtanak Önnek. Az Euro-címke segítségével osztályozzuk a készülékeket
energiafelhasználásuk szerint A-tól G-ig. A Bosch kínálatában megtalálhatók az A+ és A++ energiaosztályú készülékek is. Az A++ akár 45%-kal
kevesebb energiát használ fel, mint a hasonló tudású A energiaosztályú
készülékek. Ezekkel a termékekkel egész évben, minden nap energiát
tud megtakarítani.
HydroFresh fiók

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

Speciális kialakításnak köszönhetően a HydroFresh fiók pontos

72 000,- Ft*

páratartalom-szabályzási lehetőséggel rendelkezik. Így megakadályozza a zöldségek és a gyümölcsök kiszáradását, és biztosítja azok hoszszabb ideig tartó frissességét. A hullámos aljzatnak köszönhetően
az élelmiszerek nagyobb felületen érintkeznek a levegő oxigénjével, így
ez is a frissesség megtartását segíti elő. Speciális kialakításának köszönhetően a HydroFresh fiók tökéletesen alkalmas a zöldségek és a gyümölcsök hosszabb ideig történő frissentartására. A frissen megvásárolt élelmiszert a fiókban akár kétszer hosszabb ideig is el lehet tárolni, hiszen

Beépíthető kombinált hűtő alsó fagyasztóval

KIS87AF30
Energia

a rekesz egyedülálló páratartalom-szabályzással rendelkezik. A fiók elején
található húzókapcsolót a páradús állásba csúsztatva, a fedél ráereszkedik a rekesz tetejére, így az abban található nedvesség nem tud távozni,
és segít az élelmiszer frissességének megőrzésében.

177,5
cm

világítás

BigBox

Energiatakarékosság és teljesítmény
–
–
–
–
–
–

Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafelhasználás: 226 kWh/év
Nettó össztérfogat: 272 l
Nettó hűtőtér: 211 l
Nettó ****-fagyasztótér: 61 l
Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
– TouchControl vezérlés – Elektronikus vezérlés
– FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás
– Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
– Szuperhűtés, szuperfagyasztás
– LED világítás a hűtőtérben
– Holiday-mód, Aktív ﬁgyelmeztető jelzőrendszer

TouchControl vezérlőpanel
TouchControl

Az elegáns TouchControl kezelőpanel segítségével mindig
egyszerűen ellenőrizheti és beállíthatja a kívánt hőmérsékletet

és funkciókat. A hűtő- és a fagyasztótér vezérlésének szétválasztásával
ezek a beállítások egyedileg, precízen és egyszerűen megtehetők külön

Hűtőtér
– 5 polc biztonsági üvegből, ebből 1 osztott rakodópolc,
1 kihúzható polc
– 6 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
– HydroFresh fiók páratartalomszabályzással – Zöldségek
és gyümölcsök frissentartása kétszer hosszabb ideig!

a hűtő- illetve külön a fagyasztótérre az Ön saját igényeinek megfelelően.
Különösen hasznos a Holiday funkció, melynek aktiválásával, a hűtőtér
a fagyasztótértől függetlenül teljesen kikapcsolható és így nem használ
felesleges energiát.
LED világítás a tetőn – izzócsere nélkül
A tetőn elhelyezett LED világítás ragyogó példája az energiahatévilágítás

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

Fagyasztótér
– LowFrost könyített és ritkább leolvasztás
– Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!
– 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
–
–
–
–
–

Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 26 óra
Klímaosztály: SN-T
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység):
177,5 x 56 x 55 cm
– Lapos ajtópánt rögzítés
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MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

MEGTAKARÍTÁS 10 ÉV ALATT

43 000,- Ft*

48 000,- Ft*

7 000,- Ft*

Beépíthető kombinált hűtő, alsó
fagyasztóval

Beépíthető kombinált hűtő, alsó
fagyasztóval

Aláépíthető hűtőszekrény

KIV34X20

KIV38X20

KUL15A65

Energia

177,5
cm

Energia

177,5
cm

Energia

világítás

Energiatakarékosság és teljesítmény

Energiatakarékosság és teljesítmény

Energiatakarékosság és teljesítmény

– Energiahatékonysági osztály: A+
– Energiafelhasználás: 293 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 274 l
– Nettó hűtőtér: 203 l
– Nettó ****-fagyasztótér 71 l, ajtózárás jelzéssel

– Energiahatékonysági osztály: A+
– Energiafelhasználás: 290 kWh/év
– Nettó össztérfogat: 279 l
– Nettó hűtőtér: 219 l
– Nettó ****-fagyasztótér 60 l, ajtózárás jelzéssel

–
–
–
–
–

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

– Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

– Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– SoftClose csillapított ajtózáródás

Hűtőtér

Hűtőtér

Hűtőtér

– 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható
magasságú, 1 osztott
– Kihúzható fiók
– Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
– Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
– 4 ajtórekesz, nagy méretű

– 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható
magasságú, 1 osztott
– Kihúzható fiók
– Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
– Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
– 5 ajtórekesz, nagy méretű

– 2 rakodópolc biztonsági üvegből,
ebből 1 állítható magasságú
– Kihúzható polc
– Átlátszó zöldségtartó tetővel
– 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
– Palacktartó az extra mély ajtórekeszben

Fagyasztótér

Fagyasztótér

Fagyasztótér

– *(***)-os fagyasztórész
– 3 átlátszó fagyasztófiók
– Jégkockatartó

– *(***)-os fagyasztórész
– 3 átlátszó fagyasztófiók
– Jégkockatartó

– 17 literes fagyasztórekesz

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Fagyasztókapacitás: 3.5 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 16 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
Klímaosztály: ST
Beépítési méret (magasság x szélesség x
mélység): 177,5 x 56,2 x 55 cm
– Csúszó zsanér rögzítés

Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 13 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
Klímaosztály: ST
Beépítési méret (magasság x szélesség x
mélység): 177,5 x 56,2 x 55 cm
– Csúszó zsanér rögzítés

Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafelhasználás: 140 kWh/év
Nettó hűtőtér: 110 l
Nettó ****-fagyasztótér: 15 l
Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 12 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
Klímaosztály: SN-ST
Beépítési méret (magasság x szélesség x
mélység): 82 x 60 x 55 cm
– Lapos ajtópánt rögzítés

* Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

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

Bosch Ügyfélszolgálat
– Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt
– Az egész országot lefedő szervizhálózat
– Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463

www.bosch-home.com/hu

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):
+36-30-921-2557
Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444
www.bosch-home.com/hu

© Bosch 2013. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

