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Innowacyjna technologia.
Perfekcyjny efekt.
Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.
Konsekwentne zasady
Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością
i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej w 1886 r.
przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział:
„Wolę stracić pieniądze, niż zaufanie”. Od tej zasady nie
odstąpiliśmy do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki.
Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego
najlepszym przykładem są nasze energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

Komfort i oszczędność na co dzień
W oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę
wciąż proponujemy nowe rozwiązania – aby obowiązki
domowe były coraz łatwiejsze, a w wielu wypadkach
stały się prawdziwą przyjemnością. Sprzęty domowe
Bosch kojarzone są z najwyższą funkcjonalnością
i innowacyjnością. W naszych laboratoriach nieustannie
trwają prace nad ich doskonaleniem. Dzięki temu,
możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami,
przyznawanymi co roku za doskonałe wzornictwo oraz
nasz wkład w ochronę środowiska.

Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań
Od dawna staramy się wykorzystywać w urządzeniach
domowych rozwiązania technologiczne stosowane
do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów.
Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania,
jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.

Bosch – ulubiona marka Polaków
Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo.
W latach 2007–2018 rokrocznie byliśmy nagradzani tytułem
Superbrands, przyznawanym przez ogólnoświatową organizację do badań konsumenckich. W ramach jej działań w
Polsce, każdego roku ocenie poddawanych jest ponad 2000
marek – zarówno tych zgłaszanych do konkursu, jak i pozostałych. Przy tak dużej konkurencji tym bardziej cieszy nas
fakt, że od lat znajdujemy się w gronie najwyżej ocenianych
przez polskich konsumentów laureatów Superbrands.

Mistrzowskie wzornictwo
Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wieloma
nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo, np.:
iF product design award, czy red dot International
Design Award. Produkty uhonorowane tymi wyróżnieniami
łączą najnowsze trendy w światowym wzornictwie
z wyjątkową jakością wykonania.

„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie.
			Robert Bosch
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Najlepsze dla Ciebie, oszczędne
i przyjazne dla środowiska.

Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch udostępnia gospodarstwom
domowym sprzęt spełniający najbardziej
rygorystyczne światowe normy, stworzone
z myślą o ochronie zasobów naturalnych.
Większość z naszych urządzeń szczyci się
najwyższą klasą efektywności energetycznej
oraz rekordowo niskim zużyciem wody.
Dobrym tego przykładem są zmywarki
PerfectDry z systemem suszenia Zeolith®.
Modele te należą do klasy energetycznej
A+++*, co oznacza 30% oszczędność wobec
urządzeń klasy A. Również nasze chłodziarki z klasą energetyczną A+* i A++* są jednymi
z najoszczędniejszych na świecie. Stale
pracujemy nad polepszaniem efektywności
swoich produktów, a około 40% naszych
zgłoszeń patentowych dotyczy właśnie
oszczędności zasobów naturalnych.

Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch
Pralki

Suszarki

Zużycie energii i wody
na 1 kg prania,
program Bawełna 60°C*
Energia

Woda

2019

do

–50%

Zmywarki

Chłodziarki

Piekarniki elektryczne

Zużycie energii i wody
na 1 cykl*

Zużycie energii na 100 l
pojemności w ciągu 24h*

Zużycie energii wg normy
DIN EN 50304/DIN EN 60350

Energia
0,10
kWh

6,34l

0,10
kWh
1998

Energia
0,61
kWh

9,8 l

0,20
kWh

Zużycie energii
na 1 kg prania*

2019

do

–35%

* Porównanie danych zużycia wody i energii
pralki WAY 24742PL w 2019 r. z danymi
porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.

1998

2019

do

–77%

* Porównanie danych zużycia energii
suszarki WTX 87EHOEU w 2019 r.
z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1998 r. w programie Bawełna
suszenie do szafy.

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

1,33 l

0,06
kWh

0,14
kWh
1998

Woda

1998

2019

do

–40%

Zamrażarka

Chłodziarkozamrażarka
0,55
kWh

0,48
kWh

Energia
1,10
kWh
0,69
kWh

0,58 l

1998

2019

do

–56%

* Porównanie danych zużycia wody i energii zmywarki
SMV 88TX36E w 2019 r. z danymi porównywalnych
urządzeń Bosch z 1998 r., w przeliczeniu na komplet
naczyń w programie Eco50.

1998

0,17
kWh
2019

do

–65%

1998

0,15
kWh
2019

do

–73%

* Porównanie danych zużycia energii zamrażarki
GSN 51AW45, chłodziarko-zamrażarki
KGN 36XLDP w 2019 r. z danymi
porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.

2019

1999

do

–37%

* Porównanie danych zużycia energii
piekarnika HBG 6764S1 w 2019 r.
z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1999 r.
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Kryteria świadomego wyboru.
Etykieta energetyczna
dla chłodziarek i zamrażarek*
Urządzenia AGD produkowane przez
wiodących producentów stają się coraz
bardziej energooszczędne. Chłodziarko-zamrażarki w klasie energetycznej A++ zużywają o 40% mniej energii niż porównywalne
urządzenia klasy A. Sprzęt oznakowany
klasą A+++ zapewnia nawet 60% oszczędności. Zużycie energii podane jest w skali
roku. Na etykietach pokazywana jest też
deklaracja o poziomie hałasu.

Etykieta energetyczna
dla pralek*
Etykieta energetyczna dla pralek uwzględnia
trzy najwyższe klasy efektywności A+, A++
i A+++. A++ oznacza o 24% mniejsze zużycie
energii w porównaniu z klasą A, natomiast
A+++ nawet o 32% mniejsze. Roczne wartości zużycia wody i energii podane są dla
rożnych trybów pracy: programu bawełna
60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C
przy załadunku częściowym. Wartość
zużycia energii obejmuje także pobór mocy
w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.

1

2

3

Etykieta energetyczna
dla zmywarek do naczyń*
W etykiecie do zmywarek również dostępne
są trzy klasy efektywności: A+, A++ i A+++.
Zmywarki w najwyższej klasie wydajności
A+++ zużywają nawet do 30% mniej energii,
niż modele klasy A, a urządzenia w klasie
A++ do 21% mniej. Roczną wartość zużycia
energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania, z uwzględnieniem
poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.

1

1

2

2

3
3

7

6

5

6

5
7

4

6

5

4

4

7

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 24-godzinnych testów)
Poziom emisji dźwięku w decybelach
Całkowita pojemność przestrzeni
użytkowej na zamrożoną żywność
Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej bez stref oznaczonych gwiazdkami
Podstawa prawna

1
2
3

4

5
6
7
8

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

8

8

Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 220 standardowych cykli
prania rocznie)
Poziom emisji dźwięku w decybelach
podczas prania i wirowania w standardowym programie bawełna 60°C przy pełnym
załadunku
Klasa efektywności wirowania
Ładowność w kilogramach
Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie
220 standardowych cykli prania rocznie)
Podstawa prawna

1
2
3

4
5
6
7

8

Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 280 standardowych cykli
zmywania rocznie)
Poziom emisji dźwięku w decybelach
Ładowność w przeliczeniu
na standardowe komplety naczyń
Klasa efektywności suszenia
Roczne zużycie wody w litrach
(na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania rocznie)
Podstawa prawna
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Spełnimy Twoje potrzeby.
Bez straty czasu na poszukiwania.
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie:
Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi
do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Serie | 8

Cenisz doskonałą jakość i perfekcyjną harmonię funkcji i
formy? Twój dom z pewnością odzwiercie wysokie wymagania właściciela i jest urządzony na najwyższym poziomie.
Powinno dotyczyć to również sprzętu domowego. Idealnie
pasowałyby tu urządzenia premium, wyróżniające się
świetną jakością oraz stylem. Szybko docenisz ich komfortowo łatwą obsługę, zaskakującą szybkość, sprawność
i perfekcyjne rezultaty działania. Sięgnij zatem po sprzęt
z Serie | 8.

Serie | 6

Prowadzisz aktywny i ustabilizowany styl życia? Liczą
się dla Ciebie realne korzyści i ponadczasowy styl, a nie
przemijające, sezonowe trendy? Jeśli tak, zaufaj doświadczeniu marki z tradycjami i zdecyduj się na sprzęt domowy
z Serie | 6.

Serie | 4

Cenisz domowe ognisko, dbasz o rodzinę i wykazujesz
prawdziwy talent organizacyjny? Jeśli zawsze starasz się
zachować równowagę i zatroszczyć o porządek, warto
zdać się na urządzenia, które precyzyjnie spełnią Twoje
potrzeby i praktycznie wypełnią konkretne zadania: sprzęt
z Serie | 4.

Serie | 2

Jeśli kochasz przyjemności i poświęcasz cały wolny czas
na realizowanie swoich pasji, nie wystarcza Ci zapewne
sił na prace domowe. Dlatego warto poszukać sprzętu
domowego, który szybko i bezproblemowo wyręczy Cię
w każdym domowym obowiązku. Zdaj się na nasze niezawodne, nieskomplikowane urządzenia domowe, z dobrą
proporcją jakości do ceny: wybierz sprzęt z Serie | 2
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Precyzyjna
inżynieria Bosch.
Każde urządzenie opracowane przez markę Bosch potwierdza
naszą niezłomną wiarę w znaczenie jakości oraz innowacyjności
w misji ułatwiania życia. Nowatorska, precyzyjna inżynieria jest siłą
napędową firmy Bosch od momentu jej założenia w 1886 roku.
Działamy z wiarą w fundamentalne znaczenie innowacyjności
dla postępu w poprawie komfortu życia. Tak więc, dla usprawnienia
prania, stworzyliśmy szereg nieocenionych rozwiązań, jak np.
i-DOS 2.0, nasz Inteligentny system dozujący. Dzięki precyzyjnej
mechanice, pralka automatycznie odmierza właściwą, dostosowaną
do każdego załadunku ilość detergentu i wody, redukując tym
samym ich nadmierne zużycie. Podobnemu celowi służy AutoClean,
zastosowany w suszarkach system automatycznego oczyszczania
urządzenia z osadów przy każdym cyklu. Innowacja ta gwarantuje
utrzymanie doskonałej wydajności suszenia bez wysiłku ze strony
użytkownika. Taka jest precyzyjna inżynieria Bosch.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Sterowanie na odległość.
Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do pralki i suszarki w Twoim domu.
Zarządzanie ich pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest
wyjątkowo łatwe i wygodne. Zdalnie sterowane urządzenie zrealizuje wybrany program zgodnie
z Twoimi zaleceniami, a świeżo zrobione pranie będzie czekać na Twój powrót do domu.

Zdalne sterowanie: nowe pralki i suszarki
oferują możliwość monitorowania
i zarządzania ich pracą przez smartfon.
Powiadomienia: na życzenie urządzenie
prześle Ci informacje o swoim stanie, dzięki
czemu będziesz zawsze na bieżąco.

Easy Start: przydatna pomoc przy dobraniu
najwłaściwszego programu prania i suszenia.
Smart Dry: autmatyczna optymalizacja
suszenia dzięki komunikacji między
pralką a suszarką*.
Usługi online: dane urządzenia
zakodowane w aplikacji ułatwiają kontakt
online z serwisem oraz sklepem z częściami
i akcesoriami.
Zdalna diagnostyka: zadzwoń na Gorącą
Linię Home Connect i porozmawiaj z jednym
przedstawicieli działu obsługi klienta. Może
on razem z Tobą na linii zdalnie sprawdzić
pralkę.

*W wybranych urządzeniach.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Skorzystaj z rad
swojej pralki.
Nie musisz już szukać porad w sprawie
prania. Teraz możesz zwrócić się
bezpośrednio do swojej pralki i życie od
razu staje się łatwiejsze. Funkcja Easy
Start w aplikacji Home Connect
zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni
program.
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W końcu mamy pralkę,
która robi wszystko sama.
W pełni automatycznie.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pozwól Twojej pralce decydować, ile detergentu i wody
powinna użyć do każdego załadunku – zrobi to całkowicie
automatycznie. Efekt: idealny rezultat prania i mniej
zmarnowanej wody oraz detergentu.
Jak działa i-DOS
System i-DOS oferuje precyzyjne dozowanie detergentu z dokładnością
co do mililitra za naciśnięciem jednego przycisku. Jego aktywność rozpoczyna się od oceny sytuacji przez zintegrowane czujniki. Sensory rozpoznają ilość prania w bębnie. Dodatkowo brana jest pod uwagę twardość
wody, rodzaj użytego środka piorącego oraz specyfika programu prania.
W wybranych programach system i-DOS analizuje również rodzaj tkanin
i stopień ich zabrudzenia. Na podstawie wszystkich tych danych określona
zostaje idealna dawka płynnego detergentu oraz parametry całego cyklu
prania. Na podobnych zasadach odbywa się też dozowanie płynu zmiękczającego przy ostatnim płukaniu.

i-DOS bierze pod uwagę:

1
kg

Obciążenie
bębna

Stopień
twardości
wody

2

Rodzaj
3
detergentu

Auto
kg

Rodzaj
tkanin

Stopień
zabrudzenia
załadunku

4
Na podstawie dokonanych analiz:
Odmierza
płynny
detergent
z dokładnością
do 1 ml

Atuty i-DOS:






perfekcyjny efekt prania
oszczędność wody
mniejsze zużycie detergentów
ochrona delikatnej skóry przed uczuleniami
ochrona tkanin

Dobiera
optymalną
ilość wody
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i-DOS 2.0. Idealne i ekologiczne pranie.
Mniej detergentu – mniej chemii.

i-DOS
Łatwiej się nie da! Nowy wariant systemu automatycznego dozowania – i-DOS 2.0
to najprostszy sposób na perfekcyjne pranie. Dokładnie dozując płyn, dosłownie
co do mililitra, i-DOS 2.0 zapobiega nadmiarowi piany i tym samym eliminuje
dodatkowe cykle płukania, znacząco oszczędzając wodę. W ten sposób i-DOS 2.0
nie tylko automatycznie chroni pranie, ale także nasze środowisko, a w porównaniu
z ręcznym dozowaniem, pozwala zaoszczędzić do 38% detergentu* i około 7 062
litrów wody.
Jakie czynniki uwzględnia i-DOS 2.0 w programach standardowych i automatycznych?

i-DOS 2.0 w programach standardowych
W takich programach jak np. „Bawełna”, i-DOS 2.0 ocenia
wielkość załadunku, jego stopień zabrudzenia. Uwzględnia
również rodzaj detergentu oraz twardość wody
i adekwatnie do potrzeb dozuje automatycznie optymalną
ilość detergentu i wody.

Jaka ilość
detergentu
jest
potrzebna?

i-DOS 2.0 w programach automatycznych
ocenia wielkość oraz stopień zabrudzenia
załadunku, a także rodzaj tkanin.

Jaka ilość
wody
jest
potrzebna?

Na podstawie ustalonych danych
i rozpoznaniu ustawionej twardości wody,
i-DOS 2.0 automatycznie dobiera
optymalny przebieg cyklu prania.

Jaki rodzaj
tkanin
jest prany?

Ile prania
jest w
bębnie?
Jaki jest
stopień
zabrudzenia
prania?

Czy obroty
bębna
są płynne?

i-DOS 2.0 w programach automatycznych
W programach automatycznych i-DOS 2.0 ocenia zarówno
wielkość i stopień zabrudzenia załadunku, jak i rodzaj
tkanin. Na podstawie analizy dozowana jest odpowiednia
ilość detergentu i wody, co powoduje optymalizowanie
mechaniki cyklu prania, wirowania oraz płukania.

Na końcu i-DOS 2.0 odmierza odpowiednią, dokładną co do mililitra, ilość
detergentu i płynu do płukania tkanin.

i-DOS 2.0 – ochrona dla alergików
Dzięki optymalnym warunkom prania, tekstylia zostają
zawsze idealnie wypłukane, bez śladu pozostałości detergentu. Dlatego pralki z tym systemem skutecznie chronią skórę
przed podrażnieniami i uczuleniami.

* Średnia oszczędność płynu piorącego przy korzystaniu z i-DOS w porównaniu z dozowaniem ręcznym. International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Dozowanie ręczne

3

Dozowanie automatyczne

2

1

Automatyka i komfort dozowania z i-DOS 2.0.
i-DOS 2.0 to najnowsza generacja inteligentnych systemów dozowania marki Bosch. Komory 1 i 2 napełnione
detergentami lub detergentem i płynem do płukania tkanin wystarczają na około 20 cykli prania. Do dyspozycji są w sumie
3 komory dozujące:
1 Pojemnik 1: do automatycznego dozowania, wypełniany dowolnym płynem do prania (ok. 1,0 l).
2 Pojemnik 2: do automatycznego dozowania, wypełniany dowolnym płynem do prania lub do płukania tkanin (ok. 0,5 l).
3 Pojemnik 3: do dozowania okolicznościowego, wypełniany proszkiem lub innymi specjalnymi środkami czy dodatkami
do prania, np. wybielającymi lub zmiękczającymi wodę.

System i-DOS 2.0 dozuje
najwłaściwszą ilość detergentu
zapewniając perfekcyjną czystość
prania.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zbyt mała dawka detergentu
może utrudniać dopranie ubrań
lub nawet utrwalić uporczywe
plamy na powierzchni tkanin.

Przedawkowanie detergentu
może pozostawiać na odzieży
widoczne ślady środka piorącego
i powodować podrażnienia skóry.
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Delikatne i higieniczne
pranie od 20°C.

Active
Oxygen

Twoje ulubione rzeczy wykonane są często z delikatnych materiałów o specjalnych
wymaganiach. Zdarza się też, że ubrania przesiąkną mocnymi zapachami np. z kolacji
przy grillu. I to właśnie dla nich stworzyliśmy technologię ActiveOxygen™, dostępną
w naszej pralce. Inteligentne programy i funkcje zajmą się z troską każdą tkaniną.
Ubrania będą jak nowe po odświeżeniu z użyciem aktywnego tlenu.
Higieniczna czystość.
Technologia ActiveOxygen™, oparta na oddziaływaniu aktywnego tlenu, optymalizuje proces prania,
zapewniając pełną ochronę koloru oraz struktury ubrań i zapobiegając deformacji delikatnych tkanin.
Jedwabna bluzka odzyska higieniczną czystość w temperaturze poniżej 30°C, a nieprzyjemny zapach
koszuli sportowej zniknie już w temperaturze 20°C. Poza odzyskaniem czystości, ubrania zostają
uwolnione od 99,99%* bakterii i mikroorganizmów, a wszystko odbywa się w niskiej temperaturze
i bez udziału dodatkowych środków chemicznych.

Pranie z ActiveOxygen™ jest naprawdę bardzo proste:
Wybierz odpowiedni program
prania i wciśnij przycisk funkcji
ActiveOxygen™ **.

Przycisk funkcji
ActiveOxygen™

Generator
aktywnego tlenu

Na początku cyklu do bębna
emitowany jest aktywny tlen,
wytwarzany w generatorze.

Przed ostatecznym wirowaniem, do prania ponownie
dostarczany jest aktywny tlen
w celu wyeliminowania drobnoustrojów i bakterii.
Te dwa procesy zajmują w sumie
30 minut. W efekcie uzyskujemy
higienicznie czyste pranie.

Bęben
WaveDrum™

* Likwidacja do 99,99% bakterii coli, salmonelli, gronkowców, paciorkowców, grzybów i bakteriofagów w programie Mix 20°C przy 4 kg załadunku i adekwatnej ilości płynnego detergentu
– wynik badania MB 8626/16 z 19.08.2016 r., zrealizowanego w Institut für Angewandte Forschung GmbH na zlecenie BSH Hausgeräte GmbH.
** Aktywacja dostępna prawie we wszystkich programach z wyjątkiem: Superk rótki 15, Wełna i Płukanie
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Odświeżanie bez wody.
ActiveOxygen™ Refresh: funkcja odświeżania bez wody.
Odzież, która nadal jest czysta, ale nie pachnie już zbyt ładnie,
można odświeżyć w zaledwie 45 minut przy użyciu funkcji
ActiveOxygen™ Refresh. Cykl ten nadaje się również
do pielęgnacji ubrań nienadających się do prania w wodzie.
Ten sposób odświeżania ubrań pozwala zaoszczędzić czas
i energię, zapewniając przy tym pełną ochronę tkanin.

Odświeżanie ubrań bez użycia wody i detergentu.
Podczas działania funkcji ActiveOxygen™ Refresh do
bębna emitowana jest odpowiednia ilość aktywnego tlenu,
który skutecznie usuwa z tkanin wszelkie niepożądane
zapachy. Dzięki pralkom z tą funkcją oszczędzisz na wizytach
w specjalistycznej pralni.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Perfekcja w Twoim rytmie.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Autorski system VarioPerfect® Bosch umożliwia dostosowanie cyklu
prania do Twoich wymagań. Jeśli goni Cię czas – rekord szybkości pobijesz
włączając opcję TimePerfect, która skraca czas prania nawet o 65%*.
A jeśli dbasz o ekologię i domowy budżet – skorzystaj z opcji EcoPerfect,
z którą oszczędzisz do 50%** energii. Za każdym razem osiągniesz
perfekcyjną czystość prania w najwyższej klasie efektywności z gwarancją
100% jakości.

VarioPerfect®
Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubrania tak, jak jest mu
najwygodniej: wyjątkowo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli
zależy Ci na czasie, włącz opcję TimePerfect; jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne, zastosuj opcję
EcoPerfect. VarioPerfect® pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania. Teraz nie musisz wybierać
między pralką szybką, a oszczędną – to pralka dostosuje się
do Twojego rytmu!

Jak to działa? Pralka zużywa najwięcej energii do podgrzania
wody. Jeśli chcemy skrócić czas, grzałka musi pracować z większą mocą. Jeśli wydłużymy pranie, pralka do podgrzania wody
będzie potrzebowała mniej energii. To tak jak z jazdą samochodem. Jeśli chcesz dojechać gdzieś szybko – auto spala więcej
paliwa. A jeśli jedziesz ekonomicznie, to zajmie Ci to więcej czasu.

* W porównaniu do programu „Bawełna 40°C”.
** W porównaniu do programu „Bawełna 60°C” z włączoną opcją TimePerfect na kilogram prania.
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4D Wash System.
Nadzwyczajna wydajność prania,
nawet przy maksymalnym obciążeniu.
Wypierze wszystko do czysta – nawet przy pełnym bębnie.
Innowacyjny 4D Wash System gwarantuje doskonałą wydajność prania nawet przy maksymalnym, 10-kilogramowym
obciążeniu bębna.

Wysokoefektywny 4D Wash System marki Bosch wzbogaca
pranie o całkiem nowy, czwarty wymiar. Woda i detergent
jeszcze intensywniej penetrują prane tekstylia, zapewniając
im niezrównaną czystość i bezwzględnie rozprawiając się
z plamami.
Wyjątkowa pompa cyrkulacyjna oraz dodatkowa dysza, centralnie wtryskująca do bębna wodę z detergentem, znacząco
polepszają aktywne i równomierne rozprowadzanie mieszanki
po tkaninach. W ten sposób moc detergentu zostaje optymalnie
wykorzystana, a czas prania ulega skróceniu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Intensive Plus.
Intensywny sposób na mocno
zabrudzoną odzież.

Bosch opracował wyjątkowy sposób na bardzo
zabrudzone pranie: wystarczy włączyć funkcję
Intensive Plus*.
Funkcja Intensive Plus przedłuża cykl prania do 30 minut.
Działanie funkcji uwidacznia większa ilość piany i aktywna
praca bębna.

Jedno dotknięcie i bardzo brudne pranie staje się
naprawdę czyste.
Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie pralki Bosch oferują
efektywność prania klasy A, jednak te z funkcją
Intensive Plus są bezkonkurencyjne w praniu nawet
wyjątkowo brudnych i poplamionych rzeczy. Dzięki
intensywnej metodzie działania przywracają im idealną
czystość za naciśnięciem jednego przycisku.

* Niedostępna w programach: Delikatne/Jedwab, Wełna, a także w programach automatycznych i skróconych.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Niezawodne usuwanie
najczęstszych plam.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Automatyczne odplamianie
i Automatyczne odplamianie Plus.

Automatyczny system odplamiania niezawodnie
usuwa 4 lub 16 najczęściej występujących plam.
Przed rozpoczęciem programu pralka dopasowuje
do wybranych plam temperaturę, specyfikę ruchów
bębna oraz czas namaczania w kąpieli piorącej.

Automatyczne odplamianie – 4 plamy

Automatyczne odplamianie Plus – 16 plam

• Krew
• Masło/Olej
• Trawa
• Czerwone wino

• Dziecięca żywność
• Krew
• Masło/Olej
• Jajka
• Truskawki
• Błoto/Piach
• Trawa
• Krew

• Kosmetyki
• Pomarańcze
• Czerwone wino
• Czekolada
• Pot
• Zadeptane skarpetki
• Herbata
• Pomidory
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Dbamy o pranie i Twój spokój.
Atuty zaawansowanej technologii.
AquaStop – gwarancja Bosch w przypadku zalania, przez cały
okres eksploatacji urządzenia
Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa AquaStop zapewniają
ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie
się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę
lub nieszczelności wewnątrz pralki. Dla zapewnienia pełnego spokoju
użytkownikom pralek produkowanych przez markę Bosch Urządzenia
Gospodarstwa Domowego, wybrane modele zostały wyposażone w system
bezpieczeństwa AquaStop. System poparty jest dożywotnią gwarancją
producenta* obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym
wyciekiem wody z urządzenia.
AquaStop

AquaSecure – ochrona przed wyciekiem z węża
System ten skutecznie chroni przed wyciekiem wody w przypadku ewentualnej nieszczelności węża doprowadzającego wodę
do pralki. Dzięki zastosowanie specjalnej osłony asekuracyjnej pokrywającej wąż, wyciekająca woda wypełnia przestrzeń
pomiędzy wężem, a osłoną. Usytuowana tuż pod zaworem warstwa gąbki pęcznieje w kontakcie z wodą, podnosząc tłok
zamykający dopływ wody. Wraz ze spęcznieniem gąbki, w okienku powłoki pojawia się kolor czerwony, jednoznacznie
sygnalizujący konieczność wymiany węża.
Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
Urządzenia marki Bosch wyposażone są w wielostopniową ochronę przed zalaniem, na którą składają się m. in. wąż dopływowy
sprawdzany pod ciśnieniem 7-krotnie wyższym niż ciśnienie zasilania oraz elektroniczna blokada drzwi pralki w przypadku
zbyt dużej ilości wody. Po włączeniu pralki w przypadku wykrycia nieoczekiwanego wypełnienia wodą elektroniczny system
automatycznie uruchomi pompę. System sprawdza również poziom wody w trakcie napełniania, w przypadku wykrycia braku
wody pozostała część zostanie wypompowana ponieważ mogła nastąpić awaria lub spadek ciśnienia.
ActiveWater™ Plus – oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko
dzięki funkcji precyzyjnego zarządzania poborem wody.
Istnieją pralki, które pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek użytkownika,
ale często kosztem nadmiernego zużycia wody. Nasza technologia
ActiveWater™ Plus zapewnia doskonałe rezultaty, zużywając przy tym
tylko tyle wody, ile potrzeba. Wbudowane czujniki dostosowują zużycie wody
do rodzaju tkaniny i automatycznego pomiaru wielkości wsadu, a nasz
opatentowany bęben oraz systemy doprowadzania wody umożliwiają szybsze
namaczanie. Wybierz sposób prania, który pomagając w zarządzaniu zużyciem
wody, uwolni domowników od kolejnego problemu.
ActiveWaterTM
Plus

Efektywne zużycie wody. Wszystko to dzięki technologii
ActiveWater™
Większość pralek troszczy się o nasze ubrania, ale tylko niektóre zostały
skonstruowane z myślą o oszczędnym zużyciu energii. Funkcja ActiveWater™
dostosowuje pobór wody do pełnego i połowicznego zapełnienia bębna,
dzięki czemu pobierana jest tylko taka ilość energii elektrycznej i wody,
która faktycznie zostanie wykorzystana. Wystarczy nacisnąć przycisk,
aby uzyskać doskonałe efekty bez dodatkowych zmartwień przy każdym
praniu.
ActiveWater

TM

* Warunki gwarancji znajdziesz w instrukcji obsługi oraz na www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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EcoSilence Drive™ – zielona technologia
Innowacyjny silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive™ wykorzystuje
Energia*
najnowsze zdobycze technologii, łącząc wielką moc z minimalnymi
stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność
**
i oszczędność energii – pralka zużywa nawet o 30% mniej prądu
od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++*!
Silnik EcoSilence Drive™ jest też wyjątkowo trwały i szybki. Oszczędzasz
więc nie tylko prąd, ale i czas!
TM

Bęben VarioDrum – inżynieria idealnego prania
W tak dużym bębnie kąpiel piorąca działa na bieliznę o wiele
skuteczniej. Ponadto, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają traktować tkaniny w odpowiedni sposób. Oznacza to mniej
zagnieceń, ochronę włókien ubrań i przede wszystkim – doskonałe
rezultaty prania. Dodatkowym atutem jest specjalnie ukształtowane
okno, kierujące pranie w głąb bębna
VarioDrum

AntiVibration Design™
Dzięki innowacyjnemu silnikowi EcoSilence Drive™ z hermetyczną
obudową, nasze pralki są wyjątkowo ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia
izolacja ścian a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia AntiVibration Design™ na ścianach
bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.
TM

SpeedPerfect. Przyspieszone pranie.
W niektórych programach można zaoszczędzić nawet do 68% czasu.
Przy doskonałych rezultatach prania. W celu zilustrowania oszczędności
czasu posłużyliśmy się danymi pralki WAX 32EHOEU:
224 minut

Przy załadunku 5 kg
2
Przy załadunku 4 kg
1

Program Bawełna1

87 minut

Program Bawełna1
+ funkcja SpeedPerfect

152 minut

Program Syntetyki2

48 minut

Program Syntetyki2
+ funkcja SpeedPerfect

** Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe
zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Rożne programy i funkcje
na wszelkie okazje.
Start/Pauza z opcją dołożenia prania
Zapomniałeś o dziecięcej skarpetce, swoim podkoszulku? Nie przejmuj się. Kiedy ostatnio
załadowałeś pralkę, uruchomiłeś cykl prania i wtedy uświadomiłeś sobie, że zapomniałeś
o podkoszulku lub skarpetce dziecka? Funkcja Start/Pauza z opcją dołożenia prania w naszych
pralkach umożliwia dołożenie zapomnianych ubrań lub wyjęcie ich nawet w trakcie cyklu prania*.
Wystarczy zapauzować bieżący cykl i otworzyć drzwiczki, aby dołożyć zapomnianą sztukę odzieży
do bębna i kontynuować pranie.
Start/Pauza

*Dokładanie nie jest możliwe, gdy temperatura jest wyższa niż 50°C lub gdy poziom wody jest zbyt wysoki.)
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Drum Clean – program do czyszczenia bębna
Jego cykliczne stosowanie zapewni Twojej pralce idealną kondycję i świeży
zapach, chroniąc urządzenie przed skutkami częstego prania w niskich temperaturach (40°C i mniej). Program skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wnętrza,
„piorąc” pusty bęben przy użyciu proszku do białych tkanin w temperaturze 90°C
(bez możliwości zmiany). Drum Clean warto też włączyć przed pierwszym uruchomieniem pralki i po dłuższej przerwie w użytkowaniu. W wybranych modelach
urządzenie samo zasugeruje potrzebę uruchomienia cyklu czyszczącego.
Niklowana grzałka z powłoką antykorozyjną – ograniczenie osadzania się
kamienia
W pralkach Bosch zastosowaliśmy grzałkę pokrytą specjalną powłoką niklowo-cynkową, która znacząco ogranicza osadzanie się na niej kamienia. Dzięki temu
pralka będzie służyć przez długie lata.

Programy Super15 i Super30 – najkrótsze kompletne pranie
Te wyjątkowo krótkie programy doskonale nadają się do bieżących przepierek
lekko zabrudzonej bawełny lub innych, łatwych w pielęgnacji tekstyliów.
Program Super15 oferuje kompletny program prania 2 kg załadunku,
a Super30 upierze i odwiruje w pół godziny do 3,5 kg bielizny.

EcoInfo i EcoInfo Plus
Funkcje te pozwalają ocenić poziom zużycia wody i energii w wybranym
programie i ustawieniach. Informacje pojawiają się na wyświetlaczu razem
z innymi danymi dotyczącymi konkretnego prania: parametrami programu
oraz aktywnymi funkcjami dodatkowymi. EcoInfo pokazuje poziom zużycia
energii, a EcoInfo Plus – poziom zużycia energii i wody.
Program AntyAlergia
Program ten dopasowany jest do potrzeb użytkowników ze skłonnością
do uczuleń. Delikatna mechanika i bardzo dokładne płukanie sprawia,
że tkaniny będą nie tylko skutecznie pozbawione resztek detergentu,
ale też wolne od zagnieceń.

Funkcja Woda Plus
Przy opcji Woda Plus pralka pobiera o 3 litry wody więcej oraz uzupełnia
program dodatkowym cyklem płukania w celu skutecznego usunięcia resztek
detergentu.
Pranie wstępne
Opcja ta przeznaczona jest dla ubrań mocno zabrudzonych,
które wymagają dłuższego cyklu prania oraz dłuższego kontaktu z detergentem.

Programowanie czasu startu
Dzięki elektronicznemu sterowaniu czas prania można nastawić tak, by pranie
było gotowe na konkretną godzinę, np. po Twoim powrocie do domu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Niezmiennie energooszczędne
i bezwysiłkowe suszenie,
cykl po cyklu.
AutoClean

W suszarkach z pompą ciepła, przy braku dbałości o regularne
czyszczenie filtrów, wydajność urządzenia z czasem ulega
pogorszeniu. Prowadzi to do zwiększonego zużycia energii
i wydłużenia cyklu suszenia. Nasze suszarki AutoClean są inne.
Samodzielnie utrzymują niezmiennie niskie zużycie energii
oraz zwalniają Cię z obowiązku usuwania mikrowłókien
z filtra po każdym suszeniu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pożegnaj konieczność czyszczenia filtra w drzwiach
po każdym cyklu!
Suszarki nowej generacji nie mają już w drzwiach tradycyjnego filtra,
który należało czyścić po każdym cyklu. Dzięki zaawansowanemu systemowi AutoClean, osady są odprowadzane do specjalnego kolektora,
wymagającego opróżnienia raz na 20 cykli suszenia, co przy średnim
użytkowaniu wynosi około 8 razy w roku. Inteligentne czujniki sygnalizują, kiedy należy to zrobić.

Minimum wysiłku dzięki automatycznemu usuwaniu mikrowłókien.
W przeciwieństwie do tradycyjnego filtra w drzwiach, czyszczonego
zwykle po każdym cyklu, nowy kolektor osadów wymaga opróżnienia
tylko 8 razy w roku.
Częstotliwość czyszczenia w roku*
160

160 x

120
80
40
8x

0
Tradycyjna suszarka
z filtrem drzwiowym

Suszarka
AutoClean

Niezmiennie niskie zużycie energii.
W tradycyjnych suszarkach z pompą ciepła
efektywność energetyczna urządzenia spada wraz
z zaleganiem osadów w filtrze, co skutkuje większym zużyciem prądu. W suszarkach AutoClean
zużycie energii utrzymuje się na stałym, niskim
poziomie przez cały okres użytkowania urządzenia,
dzięki zaawansowanym systemom automatycznego
czyszczenia wymiennika ciepła.

W suszarkach z filtrem w drzwiach
brak regularnego oczyszczania filtrów
powoduje wzrost zużycia energii.

Suszarka AutoClean bez filtra
w drzwiach utrzymuje niezmiennie
niski, wydajny poziom zużycia
energii.

* Przy 160 cyklach/rok w standardowym programie suszenia bawełny zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012. Dane mogą się różnić w zależności od częstotliwości i sposobu użytkowania.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Smart Dry. Optymalne suszenie
dzięki komunikacji sieciowej.

Działamy dziś. Dla jutra. Home Connect.
Jesteśmy przekonani, że inteligentny dom powinien dostosowywać się do rosnących potrzeb klientów. Home Connect
pozwala zdalnie sterować działaniem urządzeń gospodarstwa domowego Bosch za pośrednictwem urządzeń mobilnych
(Android i iOS) – z każdego miejsca i o każdej porze. Dla zapewnienia, że zakupiony dziś sprzęt domowy
jest gotowy na inteligentne rozwiązania jutra, wciąż opracowujemy i wprowadzamy nowe, innowacyjne funkcje i systemy.
Automatyczna optymalizacja suszenia.
Nasze najnowsze suszarki bębnowe oferują teraz innowacyjny program
Smart Dry. Wybranie tej opcji aktywuje połączenie pomiędzy pralką
i suszarką i umożliwia ich wzajemną współpracę dzięki inteligentnemu
powiązaniu sieciowemu oraz nowatorskiej technologii Sensortech.
Za pośrednictwem Home Connect pralka wysyła do suszarki dane
z ostatniego cyklu prania: wybrany program, wielkość załadunku i parametry
wirowania. Na tej podstawie suszarka automatycznie dobiera odpowiedni cykl
suszenia. Smart Dry działa w interakcji z dowolną pralką z Home Connect
marki Bosch poprzez połączenie sieciowe WiFi.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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IronAssist. Usuwanie zagnieceń
i wygładzanie suchej odzieży
parą wodną.
Redukcja, a nawet eliminacja prasowania.
IronAssist powstał z myślą o ułatwieniu, a nawet
wyeliminowaniu prasowania. Umieszczona w bębnie
sucha odzież zostaje delikatnie podgrzana, a następnie
spryskana mgiełką wodną: powstała w ten sposób para
skutecznie wygładza zagniecenia. Dostosowana do
potrzeb ilość pary zapewnienia optymalną pielęgnację.

Koszula leżąca z innymi rzeczami po praniu jest zwykle
mocno pognieciona, ale bez problemu odzyska gładkość po użyciu programu IronAssist. To dobry sposób
na uniknięcie lub znaczną redukcję prasowania.

Bez użycia IronAssist

Z użyciem IronAssist

Dostępne są trzy programy IronAssist:
– Biznes: idealny do krótko noszonej odzieży biznesowej, np. garniturów, spodni, żakietów, marynarek itp.
– 5 koszul: od 2 do 5 koszul lub bluzek
– 1 koszula: dla 1 koszuli lub bluzki
Dla aktywacji działania programu IronAssist wystarczy
po prostu napełnić wodą z kranu wbudowany zbiornik.
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Perfekcyjne suszenie.

SelfCleaning CondenserTM
Zwykłe wymienniki ciepła w suszarkach wymagają regularnego oczyszczania z włókien i osadów, aby uniknąć zahamowania przepływu powietrza, mocno
obniżającego wydajność urządzenia. Rozwiązaniem problemu jest SelfCleaning
CondenserTM – pierwszy wymiennik ciepła z systemem automatycznego samoczyszczenia podczas każdego cyklu. Efekty są doskonałe: niezakłócona cyrkulacja
powietrza pozwala utrzymać zużycie energii na niezmiennie niskim poziomie
przez cały czas eksploatacji suszarki.

Pompa ciepła
Suszarki Bosch HomeProfessional, Serie | 8, Serie | 6 i Serie | 4 są wyposażone
w najnowocześniejszą technologię: pompę ciepła, która przynosi dodatkowe
istotne oszczędności i pozwala suszyć w niższej temperaturze niż konwencjonalne suszarki. W praktyce oznacza to jeszcze lepszą ochronę tkanin. Pompa pracuje
na podobnych zasadach jak sprężarki w chłodziarkach, które „odbierają” ciepło
z żywności i oddają je do pomieszczenia. Dzięki takiemu „recyklingowi ciepła”
nasze suszarki z pompą ciepła są dużo bardziej energooszczędne niż klasa
A – nawet do 60%!

AutoDry
System zapewnia doskonałą ochronę tkanin pod kontrolą automatyki
sensorowej. Za dobór właściwych warunków i zakończenie cyklu odpowiadają
czujniki monitorujące temperaturę i stan wilgotności bielizny podczas całego
procesu suszenia. Efekt jest zawsze zgodny z żądanym trybem, np.: Do prasowania, Do szafy czy Ekstra suche. Program nadaje się do suszenia większości tekstyliów, poza wyrobami z tkanin dwuwarstwowych, jak np. kurtki z membraną,
dla których odpowiednie są programy czasowe.

SensitiveDrying System
System SensitiveDrying dopasowuje sposób suszenia do typu tekstyliów,
zapewniając Twoim ubraniom wyjątkowo subtelne traktowanie. Dzięki niemu
bez obaw wysuszysz nawet jedwabną bieliznę i wełnę. Zawartość bębna jest
delikatnie obracana przez zabieraki w kształcie fali, a o kondycję tkanin dba
strumień powietrza o stałej sile i stabilnej temperaturze. Równomierne suszenie
redukuje zagniecenia i nadaje bieliźnie miękkość i świeżość.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Dbałość o ekologię
Marka Bosch bardzo rygorystycznie traktuje ekologiczną użyteczność swoich
produktów. W trosce o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w większości
naszych suszarek stosowany jest czynnik chłodzący R290, charakteryzujący się
wyjątkowo niskim wskaźnikiem GWP (Global Warming Potential), określającym
wpływ danej substancji na efekt cieplarniany.

Kosz do suszenia wełny i obuwia
Kosz zapewnia stabilne suszenie rzeczy, którym nie służą obrotowe ruchy bębna.
Brak mechanicznego oddziaływania na tkaniny doskonale chroni włókna i strukturę wyrobów z wełny czy aksamitu, jest też świetnym sposobem na pluszowe
zabawki i obuwie tekstylne. Umieszczone na półkach kosza buty wyschną idealnie
bez hałaśliwej zmiany pozycji.

Programy czasowe
Programy te doskonale sprawdzają się przy suszeniu tekstyliów, wykonanych
z różnego rodzajów materiałów, jak np. kurtki z membraną wodoodporną.
Programy czasowe charakteryzują się umiarkowaną temperaturą, a dobranie
odpowiedniego czasu sprzyja skutecznemu dosuszeniu wolniej schnącej warstwy
w optymalny sposób, bez szkody dla innych rodzajów tkanin, wchodzących
w skład danego wyrobu.

Łącznik z wysuwaną szuﬂadą
Przy braku miejsca na instalację suszarki obok pralki, doskonałym rozwiązaniem
jest wariant pionowy, polegający na ustawieniu jednego urządzenia na drugim.
Stabilne usytuowanie suszarki na pralce zapewnia specjalny łącznik z wysuwaną
szufladą, dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

DrainSet
Zestaw ten umożliwia odprowadzanie wody bezpośrednio z suszarki do kanału
odpływowego. To wygodne rozwiązanie pozwala oszczędzić czas przeznaczony
na opróżnianie pojemnika ze skroploną wodą, a także wyeliminować przestoje
w pracy suszarki, spowodowane jego zapełnieniem. DrainSet jest dostępny jako
wyposażenie dodatkowe do suszarek bez systemu SelfCleaning CondenserTM
lub AutoClean, natomiast większość suszarek z tymi systemami oferuje ten
zestaw w standardzie.
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Programy suszenia
dostosowane do wszelkich potrzeb.
Suszarki marki Bosch oferują szeroki zakres programów dostosowanych
do najróżniejszych wymagań, opartych nie tylko na specyfice tkanin, ale także
na szczególnych potrzebach użytkowników. Krótko mówiąc, są najlepszym
sposobem na dopełnienie komfortu domowego prania.

Wybrane programy dostępne w zależności od modelu

Koszule/Bluzki
Program z kontrolowaną wilgotnością, wygładzający
skutecznie koszule i bluzki przy optymalnym stopniu
wysuszenia. Ułatwia lub nawet eliminuje prasowanie.

Program czasowy ciepły
Specjalny sposób na rozluźnienie i podsuszenie małego
prania przed dalszym postępowaniem.

Ręczniki
Program z kontrolą wilgotności, zarządzaną przez sensory.
Dzięki stałemu pomiarowi wilgotności gwarantuje całkowite wysuszenie grubszych tekstyliów z pełną dbałością
o ich kondycję. Znakomity do suszenia ręczników, płaszczy
kąpielowych i miękkich, puszystych dzianin.

Pierze/Puch
Znakomicie wysuszy do 2 kg tekstyliów z puchowym
wypełnieniem bez konieczności wspomagania poprzez
dodawanie np. piłek tenisowych. Tak wysuszone rzeczy
będą puszyste, miękkie i lekkie jak piórko.

Super 40’
W tym specjalnym programie można szybko i skutecznie
wysuszyć 1 lub 2 kg bielizny – przy jej optymalnej ochronie.
Odpowiedni dla prania w programie Super 15’.

Sport/Fitness
Program specjalnie przystosowany do suszenia odzieży
sportowej wykonywanej obecnie z wrażliwych, nowoczesnych włókien syntetycznych, wymagających pielęgnacji
w odpowiedniej temperaturze.

AntyAllergia Plus
Szczególnie przydatny dla osób o wrażliwej skórze.
Utrzymywanie podwyższonej temperatury podczas całego
procesu suszenia niszczy skutecznie alergeny, takie jak
zarazki, roztocza i bakterie.

Wełna wykończenie
Nie służy całkowitemu wysuszeniu, a rozluźnieniu i nadaniu
puszystości upranym właśnie rzeczom z wełny.

Mix
Przeznaczony do szybkiego wysuszenia niewielkich
tekstyliów z różnych tkanin.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralki marki Bosch.
Innowacyjne rozwiązania
przyjazne dla środowiska.

System VarioPerfect®
to oszczędność energii
z funkcją EcoPerfect
i szybsze pranie z funkcją
TimePerfect.

TM

Trwały i niezwykle cichy silnik
bezszczotkowy
EcoSilence Drive™.

AquaStop
Pralki wyposażone w ten
system bezpieczeństwa zapewniają ochronę przed zalaniem
przez cały cykl życia pralki.

ActiveOxygenTM

i-DOS

Start/Pauza

ActiveOxygen™
Technologia prania i odświeżania
z wykorzystaniem siły aktywnego
tlenu.

i-DOS
Precyzyjne dozowanie detergentu
z dokładnością co do mililitra
za naciśnięciem jednego przycisku.

Start/Pauza
Przycisk Start/Pauza umożliwia
dokładanie rzeczy do bębna
w każdym momencie, jeśli tylko
cykl prania na to pozwala.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.
Więcej informacji o pralkach Bosch znajdziesz na stronie www.bosch-home.pl.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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ActiveWater

VarioDrum

Wyświetlacz TFT

TM

ActiveWater™ Plus
Oparty na technologii
sensorowej system
automatycznie dostosowuje
potrzebną ilość wody
do każdego załadunku.

Nowatorski bęben VarioDrum
gwarantuje oszczędność wody
oraz skuteczne i delikatne pranie.

Wyświetlacz TFT z czytelnymi
symbolami bardzo ułatwia programowanie z uwzględnieniem
indywidualnych zmian ustawień.

SpeedPerect
W wybranych programach
można zaoszczędzić do 69%
czasu. Przy doskonałych
rezultatach prania.

Programy na wszelkie
potrzeby
Szeroki wybór programów
zapewnia najwłaściwszą
i najskuteczniejszą pielęgnację
wszelkich tekstyliów.

Funkcja Automatyczne
Odplamianie
Skutecznie usuwa nawet
16 najbardziej popularnych
rodzajów zabrudzeń.
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Suszarki marki Bosch.
Innowacyjne rozwiązania
przyjazne dla środowiska.

TM

ActiveAir Technology™
Technologia obiegu powietrza dla
maksymalnej oszczędności energii.
– znakomite wyniki dzięki niezwykle
wydajnej pompie ciepła.

AutoClean
System oczyszczania bez filtra
w drzwiach, z dużym kolektorem
na mikrowłókna, wymagającym
opróżnienia tylko 8 razy w roku.

Smart Dry
Automatyczny dobór optymalnego
trybu suszenia dzięki komunikacji
sieciowej między pralką a suszarką
za pośrednictwem Home Connect.

IronAssist
Ułatwienie a nawet wyeliminowanie
prasowania dzięki oddziaływaniu
na suszoną odzież podgrzaną parą.

AutoDry
Ochrona tkanin dzięki automatycznemu dostosowaniu parametrów
programu do danego załadunku
na podstawie sensorowej oceny
wilgotności.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.
Więcej informacji o suszarkach Bosch znajdziesz na stronie www.bosch-home.pl.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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SelfCleaning
CondenserTM

SelfCleaning CondenserTM
Automatyczne oczyszczanie
kondensatora przy każdym
cyklu pozwala utrzymać niskie
zużycie energii.

SensitiveDrying System
Delikatne suszenie tkanin
dzięki zaletom bębna,
kontrolowanej temperaturze i optymalnemu przepływowi powietrza .

Programy
Szeroki wybór programów
pozwala dostosować tryb
suszenia do najróżniejszych
potrzeb.

Wyświetlacz TFT
Intuicyjne sterowanie ułatwia
wyraźny wyświetlacz
z logicznie skonfigurowanym
menu.

Kosz do suszenia wełny
Służy stabilnemu suszeniu
wełny i innych wymagających
tekstyliów, zapobiega deformacji wyrobów z wełny.
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Czynnik chłodzący R290
Dla przeciwdziałania efektowi
cieplarnianemu w suszarkach
Bosch stosowany jest czynnik
chłodzący R290 o wyjątkowo
niskim wskaźniku GWP.
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Klasa efektywności
wirowania 2

Zużycie
energii
[kWh / rok] 2

Zużycie
wody
[l / rok ]2

Maksymalna
załadunek
[kg]

Maksymalna
prędkość
wirowania 3

Wyświetlacz

Zabezpieczenie
przed otwarciem
przez dzieci

4D Wash System

Intensive Plus

SpeedPerfect /
TimePerfect

EcoPerfect

Klasa
efektywności
energii 1, 2

Seria

Symbol
produktu

Pralki – przegląd funkcji.

A

167

12100

10

1600

TFT









–

B

152

11220

9

1200

TFT



–

–





B

152

11220

9

1200

LED



–

–





B

152

11220

9

1200

LED



–

–







–

–





Energia¹

Pralki pełnowymiarowe 60 cm
WAX 32EH0EU

NOWOŚĆ!

HomeProfessional

WAY 24742PL

HomeProfessional

WAW 24740PL

Serie | 8

WAW 24440PL

Serie | 8

A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–30%)
A+++
(–20%)

B

152

11220

9

1400

DirectSelect

B

152

11220

9

1200

LED



–

–





B

137

9900

8

1200

LED



–

–





B

119

8800

6,5

1200

LED



–

–





A+++

B

164

9680

7

1200

LED



–

–





Serie | 4

A+++

C

164

9680

7

1000

LED



–

–





Serie | 2

A+++

C

153

10560

6

1000

LED



–

–





WAT 28640PL

Serie | 6

WAT 24441PL

Serie | 6

WAT 24340PL

Serie | 6

WLT 24440PL
pralka płytka

Serie | 6

WAN 24240PL

Serie | 4

WAN 20140PL
WAB 2021JPL4

Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
 a podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
N
Wartość w zaokrągleniu.
4
Do wyczerpania zapasów.
1
2
3

Maksymalny
załadunek
[kg]

Wyświetlacz

IronAssist

Smart Dry

AutoClean

A+++

193

9

TFT







HomeProfessional

A++

259

9

TFT

–

–

–

WTW 85562PL

Serie | 8

A++

258

9

LED

–

–

–

WTW 85465PL

Serie | 6

A++

259

9

LED

–

–

–

Serie | 6

A+++

176

8

LED

–

–

–

Serie | 4

A++

235

8

LED

–

–

–

Seria

Klasa
efektywność
energetyczna1

HomeProfessional

Symbol
produktu

Zużycie energii
[kWh]2

Suszarki – przegląd funkcji.

Energia1

Suszarki kondensacyjne
WTX 87EH0EU

NOWOŚĆ!

WTY87783PL

WTR 84TL0PL

NOWOŚĆ!

WTR 85V05PL
WTG 86401PL

NOWOŚĆ!

Serie | 6

B

561

8

LED

–

–

–

WTN 86203PL

NOWOŚĆ!

Serie | 4

B

499

7

LED

–

–

–

Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia..

1
2

Strona





/–

/–

/–





2.0

–



40











/–

/–

/–



–

–

–

–

40











/–

/–

/–

–

–

–



–

41











/–

/–

/–

–

–

–

–

–

41











/–

/–

/–

–





–

–

42











/–

/–

/–

–

–

–

–

–

42











/–

/–

/–

–

–

–

–

–

43











/–

–/

/–

–

–

–

–

–

45











/–

–/–

–/

–

–

–

–

–

43











/–

–/–

–/

–

–

–

–

–

44



–



–

–

–/

–/–

–/

–

–

–

–

–

44

TM

–











48



–









–

48



–









–

49



–









–

49

–











–

50

–











–

50

–

–

–







–

51

–

–

–







–
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SelfCleaning
CondenserTM

Pompa ciepła
ActiveAir

–

SelfCleaning
CondenserTM

Strona

i-DOS

Home Connect

AquaSensor

Sensor AutoDry

AntiVibration Design

Bęben
SensitiveDrying

EasyCleaning Filter

Automatyczne Odplamianie

i-DOS



TM

TM

AquaSensor



Automatyczne
odplamianie



Start/Pauza

VarioDrum /
VarioSoft

Home Connect

ActiveOxygen™

ActiveWater Plus /
ActiveWater

AquaStop /
Wielostopniowa
ochrona przed
zalaniem

Antivibration Design™

Silnik
EcoSilence Drive™

Grzałka
antykorozyjna

Start / Pauza
z opcją
dołożenia prania

24 h programowanie
cyklu prania
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ActiveAir
Technology

TM

TM
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Pralki pełnowymiarowe
cm

cm

ActiveWaterTM
Plus

10
kg

9
kg
TM

AquaSensor

TM

VarioDrum

VarioDrum

Wyświetlacz TFT

Wyświetlacz TFT

Automatyczne Odplamianie

AquaSensor

Automatyczne Odplamianie

Start/Pauza

Start/Pauza

AquaStop

Model

ActiveWaterTM
Plus

Wirowanie

Wirowanie

i-DOS

TM

TM

WAX 32EH0EU

NOWOŚĆ!

HomeProfessional

AquaStop

WAY 24742PL

HomeProfessional

Zalety
Home Connect,
Automatyka dozowania i-DOS 2.0,
16 automatycznych programów
do odplamiania, 4D Wash System,
SpeedPerfect, Intensive Plus,
EcoSilence Drive™, Bęben VarioDrum,
AquaStop, wyświetlacz TFT

16 automatycznych programów
do odplamiania,
VarioPerfect®, EcoSilence Drive™,
Bęben VarioDrum, AquaStop,
AntiVibration Design™, wyświetlacz TFT

Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy:

10
1600
12100 / 167
47 / 72

9
1200
11220 / 152
48 / 74

Automatyczne programy odplamiania
Opcje
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop / EcoInfo Plus
Bęben VarioDrum / 4D Wash System
AntiVibration Design™
EcoSilence Drive™
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

16
SpeedPerfect / Intensive Plus

16
TimePerfect / EcoPerfect

n /n

n /n

n /n

n /–

n

n

n

n

Przyciski TouchControl:

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Wskaźnik zapełnienia bębna
AquaSensor badający stopień przejrzystości wody
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

n

n

i-DOS, SpeedPerfect,
Podstawowe ustawienia, Włączenie/wyłączenie,
Gotowe za, Intensive Plus, Opcje, Zdalny start,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania,
Temperatura, Zmiana prędkości wirowania/
Wstrzymanie wirowania
n /–

TimePerfect, EcoPerfect,
Wybór plam (Automatyczne Odplamianie),
Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Opcje,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

n

n

n

n   

n

n

n

n

n /–

n

n

TFT

TFT

n

n

848 x 598 x 590 mm

848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralki pełnowymiarowe
cm

cm

TM

9
kg

VarioDrum

9
kg

VarioDrum

Wirowanie

Wirowanie

Start/Pauza

TM

ActiveWaterTM
Plus

Start/Pauza

ActiveWaterTM
Plus

TM

TM

AquaStop

Model

TM

WAW 24740PL

Serie | 8 VarioPerfect®

AquaStop

WAW 24440PL

Serie | 8 VarioPerfect®

Zalety
ActiveOxygen™,
VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™,
Bęben VarioDrum, AquaStop,
AntiVibration Design™

VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™,
Bęben VarioDrum,
AquaStop,
AntiVibration Design™

Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy automatyczne
Programy specjalne:

9
1200
11220 / 152
48 / 74

9
1200
11220 / 152
48 / 74

Automatyczne programy odplamiania
VarioPerfect®
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop
Bęben VarioDrum
AntiVibration Design™
EcoSilence Drive™
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

–
TimePerfect / EcoPerfect

–
TimePerfect / EcoPerfect

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ActiveOxygen, TimePerfect, EcoPerfect,
Pranie wstępne, Woda Plus,
Mniej zagnieceń, Temperatura,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

TimePerfect, EcoPerfect,
Woda Plus, Mniej zagnieceń,
Temperatura, Wirowanie,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki

n /–

n /–

n

n

n

n

n

n

Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

LED

LED

Przyciski TouchControl:

n

n

848 x 598 x 590 mm

848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

42 | www.bosch-home.pl

Pralki pełnowymiarowe
cm

cm

TM

9
kg

VarioDrum

9
kg

VarioDrum

Wirowanie

Wirowanie

Start/Pauza

i-DOS

ActiveWaterTM
Plus

Start/Pauza

ActiveWaterTM
Plus

TM

TM

AquaStop

Model

AquaStop

TM

WAT 24441PL

WAT 28640PL

Serie | 6 VarioPerfect®

Serie | 6 VarioPerfect®

Zalety
Automatyka dozowania i-DOS,
VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™
AntiVibration Design™,
Bęben VarioDrum,
AquaSensor, AquaStop

VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™,
AntiVibration Design™,
Bęben VarioDrum,
AquaStop

Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy automatyczne
Programy specjalne:

9
1400
11220 / 152

9
1200
11220 / 152

48 / 73

50 / 73

VarioPerfect®
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop
Bęben VarioDrum
AntiVibration Design™
EcoSilence Drive™
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

TimePerfect / EcoPerfect

TimePerfect / EcoPerfect

n

n

n

n

n

n

n

n

Przyciski TouchControl:

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

n

n

i-DOS, TimePerfect,
EcoPerfect, Mniej zagnieceń,
Temperatura, Wirowanie,
Gotowe za, Woda Plus,
Pranie wstępne, Memory,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

TimePerfect, EcoPerfect,
Pranie wstępne,
Woda Plus, Temperatura,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

n /–

n /–

n

n

n

n

n

n

LED MultiTouch

LED

n

n

848 x 598 x 590 mm

848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralki pełnowymiarowe
cm

cm

VarioDrum

8
kg

7
kg

Wirowanie

Wirowanie
Start/Pauza

ActiveWaterTM
Plus

TM
TM

TM

AquaStop

Model

AquaStop

TM

WAT 24340PL

Serie | 6 VarioPerfect®

WAN 24240PL

Serie | 4 VarioPerfect®

Zalety
VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™,
AntiVibration Design™,
Bęben VarioDrum,
AquaStop

VarioPerfect®,
AquaStop,
EcoSilence Drive™,
AntiVibration Design™

Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy automatyczne
Programy specjalne:

8
1200
9900 / 137
49 / 72

7
1200
9680 / 164
55 / 75

VarioPerfect®
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop
Bęben VarioDrum
AntiVibration Design™
EcoSilence Drive™
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

TimePerfect / EcoPerfect

TimePerfect / EcoPerfect

n

n

n

–

n

n

n

n

n

n

TimePerfect, EcoPerfect,
Dodatkowe płukanie,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

TimePerfect, EcoPerfect,
Pranie wstępne,
Woda Plus, Temperatura,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki

n /–

–/n

n

n

n

n

n

n

Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

LED

n

Przyciski TouchControl:

n

n

848 x 598 x 590 mm

848 x 598 x 550 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Start/Pauza

44 | www.bosch-home.pl

Pralki pełnowymiarowe

cm

cm

Start/Pauza

7
kg

6
kg

Wirowanie

Wirowanie

TM

TM

Start/Pauza

Wielostopniowa
ochrona przed zalaniem

AquaStop

Do wyczerpania zapasów.

Model

WAN 20140PL

Serie | 4 VarioPerfect®

WAB 2021JPL

Serie | 2 VarioPerfect®

Zalety
VarioPerfect®,
AquaStop,
EcoSilence Drive™,
AntiVibration Design™,

VarioPerfect®

Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

7
1000
9680 / 164
55 / 75

6
1000
10560 / 153
57 / 73

VarioPerfect®
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
AntiVibration Design™
EcoSilence Drive™
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

TimePerfect / EcoPerfect

TimePerfect / EcoPerfect

n

–/n
–
–

Przyciski TouchControl:

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu
i czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

n
n
n

n

TimePerfect, EcoPerfect,
Woda Plus, Temperatura,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

TimePerfect, EcoPerfect,
Woda Plus,
Temperatura, Wirowanie,
Start/Pauza

–/n

–/n

n /n

n /n

n

n

n

n

n

–

n

LED

n

n

848 x 598 x 550 mm

848 x 598 x 550 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralka kompaktowa

45
cm

TM

6,5
kg
Start/Pauza

Wirowanie
ActiveWaterTM
Plus

TM

Model

AquaStop

WLT 24440PL

Serie | 6 VarioPerfect®

Zalety
VarioPerfect®,
EcoSilence Drive™,
Bęben VarioSoft, AquaStop,
AntiVibration Design™
Maksymalny załadunek (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom hałasu**** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]
Programy automatyczne
Programy specjalne:

6,5
1200
8800 / 119
52 / 76

VarioPerfect®
Komfort i bezpieczeństwo
AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
Bęben VarioSoft
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy

TimePerfect / EcoPerfect

Przyciski:

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu
i czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Pralka kompaktowa
Pralka o spłyconej do 45 cm
obudowie stanowi idealne
rozwiązanie dla właścicieli
niewielkich łazienek, którzy
preferują klasyczny załadunek
od frontu. Pralka ta oferuje taki
sam komfort prania oraz wszelkie
programy i funkcje dostępne
w pralkach pełnowymiarowych.

n  / –
n
n

TimePerfect, EcoPerfect,
Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura,
Wirowanie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

n/–
n /n
n
n
n

Bęben VarioSoft
– siła kropli wody
Unikatowa struktura bębna
VarioSoft wzorowana jest na
kształcie kropli wody. W połączeniu
z asymetrycznymi zabierakami
stwarza doskonałe warunki
zarówno do prania delikatnej
bielizny, jak i silnie zabrudzonych
ubrań z grubszych tkanin.
VarioSoft

LED
n

848 x 598 x 446 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
****Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

46 | www.bosch-home.pl

Pralko-suszarka
cm

ActiveWaterTM
Plus

7
kg

VarioSoft

TM

TM

Model

WVG 30460PL

Serie | 6 VarioPerfect®

Zalety
TimePerfect, EcoPerfect, EcoSilence Drive™,
Bęben VarioSoft,
AntiVibration Design™
Maksymalna wielkość wsadu: pranie / suszenie (kg)
Obroty wirowania (obr./min)**

7/4
1500

Zużycie energii** w programie bawełna 60°C:
pranie i suszenie / tylko pranie (kWh)

4,76 / 0,73

Całkowite zużycie wody (l)
Poziom hałasu***: prania / wirowania / suszenia
[db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

103
47 / 74 / 59

Ochrona przed zagnieceniami
Komfort i bezpieczeństwo
EcoSilence Drive™
AquaStop
Technologia AirCondensation
Bęben
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy
Przyciski TouchControl:

–
n

–
–
VarioSoft
n

Speed/EcoPerfect, Woda Plus, Temperatura,
Wirowanie, Suszenie, Gotowe za,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania

ActiveWater™ Plus / ActiveWater™
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Automatyka suszenia AutoDry
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Samoczyszczący kondensator

n /–

Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową

LED

Wymiary urządzenia (WxSxG)
*Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.
**Wartość w zaokrągleniu.
***Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralko-suszarka
Jest niezastąpiona przy braku
miejsca na dwa urządzenia.
Czas suszenia regulowany jest
automatycznie według wskazań
czujników temperatury i wilgotności.
Komfort eksploatacji polepsza duży
wyświetlacz z wygodnym
sensorowym sterowaniem
dotykowym.

n/n
n
n
n

–

n

850 x 600 x 590 mm

Bęben VarioSoft
– siła kropli wody
Unikatowa struktura bębna
VarioSoft wzorowana jest na
kształcie kropli wody. W połączeniu
z asymetrycznymi zabierakami
stwarza doskonałe warunki
zarówno do prania delikatnej
bielizny, jak i silnie zabrudzonych
ubrań z grubszych tkanin.
VarioSoft
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Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła
cm

cm

9
kg

9
kg

TM

IronAssist

ActiveAir
Technology

SelfCleaning
CondenserTM

TM

ActiveAir
Technology

Model

TM

TM

WTX 87EH0EU

NOWOŚĆ!

HomeProfessional

WTY 87783PL

HomeProfessional

Zalety
Home Connect, AutoDry,
System Mniej zagnieceń, Pompa ciepła,
ActiveAir Technology™, IronAssist – usuwanie
zagnieceń za pomocą pary, AutoClean – system
samoczyszczenia i brak konieczności
czyszczenia filtra przy drzwiach po każdym
suszeniu, Smart Dry – optymalny dobór
parametrów suszenia
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)
Roczne zużycie energii** (kWh)
Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

System Mniej zagnieceń
Komfort i bezpieczeństwo
Sensitive Drying System
Oświetlenie bębna
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)
System samoczyszczenia
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
czasie do zakończenia programu
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Przyciski TouchControl:

Zestaw odprowadzający wodę
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany
Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)
Hermetycznie zamknięta jednostka
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego
Wyposażenie dodatkowe

9

9

193
62

259
64

n

n

n

n

LED

n

ok. 55
AutoClean
TFT

ok. 55
SelfCleaning CondenserTM
TFT

n

n

Ustawienia podstawowe, Gotowe za,
Mniej zagnieceń, Memory 1, Memory 2,
Opcje, Zdalny start, Start / Pauza /
Dodanie prania, Cel suszenia, 24 h Gotowe za

Opcje, Memory 1/2,
Cel suszenia,
Mniej zagnieceń, Gotowe za,
Start/Pauza

n

n

–

–

0,000 t

0,0005 t

n

n

R290 / 149 g

R290 / 149 g

WTZ 27400 – łącznik pralki z suszarką,
z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)

SelfCleaning Condenser™,
AutoDry, System Mniej zagnieceń,
Pompa ciepła, ActiveAir Technology™,
Kosz do suszenia wełny / butów

842 x 598 x 599 mm

WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką,
z wysuwaną szufladą
842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła
cm

cm

9
kg

9
kg

TM

ActiveAir
Technology

TM

ActiveAir
Technology

TM

SelfCleaning
CondenserTM

Model

TM

SelfCleaning
CondenserTM

WTW 85465PL

WTW 85562PL
Serie | 8

Serie | 6

Zalety
SelfCleaning Condenser™,
AutoDry,
System Mniej zagnieceń,
Pompa ciepła ActiveAir Technology™

Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)
Roczne zużycie energii** (kWh)
Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

System redukcji zagnieceń
Komfort i bezpieczeństwo
Bęben SoftDry
Oświetlenie bębna
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)
SelfCleaning CondenserTM – samoczyszczacy kondensator
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
czasie do zakończenia programu
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Przyciski TouchControl:

Zestaw odprowadzający wodę
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany
Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)
Hermetycznie zamknięta jednostka
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego
Wyposażenie dodatkowe

SelfCleaning Condenser™,
AutoDry,
System redukcji zagnieceń,
Pompa ciepła ActiveAir Technology™

9

9

258
65

259
64

n

n

n

n

–
ok. 55

n   

ok. 55
n

n

LED

LED

n

n

Cel suszenia,
Mniej zagnieceń,
Delikatne, Suszenie Plus,
Gotowe za, Start/Pauza

Czas suszenia, Redukcja zagnieceń,
Delikatne, Stopień suszenia,
Gotowe za, Start/Pauza,
Sygnał

n

n

n

–

0,315 t

0,0005 t

n

n

R134a / 220 g

R290 / 145 g

WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)

842 x 598 x 599 mm

842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła
cm

cm

8
kg

8
kg

TM

TM

ActiveAir
Technology

Model

ActiveAir
Technology

TM

WTR 84TL0PL

NOWOŚĆ!

Serie | 6

TM

WTR 85V05PL
Serie | 4

Zalety
AutoDry,
System redukcji zagnieceń,
Pompa ciepła ActiveAir Technology™

Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)
Roczne zużycie energii** (kWh)
Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

System redukcji zagnieceń
Komfort i bezpieczeństwo
Bęben SoftDry
Oświetlenie bębna
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)
SelfCleaning CondenserTM – samoczyszczacy kondensator
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
czasie do zakończenia programu
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Przyciski TouchControl:

Zestaw odprowadzający wodę
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany
Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)
Hermetycznie zamknięta jednostka
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego
Wyposażenie dodatkowe

AutoDry,
System redukcji zagnieceń,
Pompa ciepła ActiveAir Technology™

8

8

176
64

235
65

n

n

n

n

–

–

ok. 55
–
LED

ok. 55
–
LED

n

n

Czas suszenia, Redukcja zagnieceń,
Delikatne, Stopień suszenia,
Gotowe za, Start/Pauza

Czas suszenia, Mniej zagnieceń,
Delikatne, Suszenie Plus,
Gotowe za, Start/Pauza

–
–

–
–

0,0005 t

0,0005 t

n

n

R290 / 145 g

R290 / 120 g

WTZ 1110 – zestaw odprowadzający wodę do przewodów kanalizacyjnych
WTZ 27400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)

842 x 598 x 599 mm

842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Suszarki kondensacyjne
cm

cm

8
kg

7
kg

TM

Model

TM

WTG 86401PL

NOWOŚĆ!

Serie | 6

WTN 86203PL

NOWOŚĆ!

Serie | 4

Zalety
AutoDry,
System Mniej zagnieceń

Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)
Roczne zużycie energii** (kWh)
Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]
Programy i funkcje
Programy specjalne:

System Mniej zagnieceń
Komfort i bezpieczeństwo
Bęben SoftDry
Oświetlenie bębna
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)
SelfCleaning CondenserTM– samoczyszczacy kondensator
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
czasie do zakończenia programu
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

AutoDry,
System Mniej zagnieceń

8

7

561

499

65

65

n
n

n

–
ok. 85

–
ok. 85

–
LED

–
LED

n

n

Stopień suszenia, Czas suszenia, Gotowe za,
Redukcja zagnieceń, Delikatne suszenie,
Sygnał, Start/Dodanie prania

Stopień suszenia, Czas suszenia, Gotowe za,
Redukcja zagnieceń,
Delikatne suszenie, Start/Dodanie prania

Zestaw odprowadzający wodę
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany

–
nie dotyczy

–
nie dotyczy

Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

nie dotyczy

nie dotyczy

Hermetycznie zamknięta jednostka
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego
Wyposażenie dodatkowe

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Przyciski TouchControl:

WTZ 1110 – zestaw odprowadzający wodę do przewodów kanalizacyjnych
WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)

842 x 598 x 599 mm

842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wiele zmywarek potrafi myć plastik.
Pudełka śniadaniowe, miski, butelki dla niemowląt – te praktyczne przedmioty z tworzyw
sztucznych są obecne w kuchni od lat. Ich użyteczność jest bezdyskusyjna, ale wymagają jednak pewnego wysiłku przy pielęgnacji. Większość zmywarek nie radzi sobie z ich
suszeniem: plastik po zakończeniu cyklu pozostaje mokry i wymaga ręcznego wytarcia.
A jak wiadomo, nikt nie przepada za dodatkowymi pracami w domu. Teraz mamy na to
sposób.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Ale tylko ta potrafi go wysuszyć.
PerfectDry – najlepsza suszarka wśród zmywarek
Nowe zmywarki PerfectDry z technologią Zeolith® nastawione są na perfekcyjne suszenie.
Doskonała wydajność suszenia naczyń to zasługa silnego, ale delikatnego, wielokierunkowego
strumienia powietrza 3D. Nowe modele wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które zwykle wymagały dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu. Przy użyciu funkcji
Suszenie Extra Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko idealnie czyste, ale też zupełnie suche
i gotowe do wyjęcia ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu. W ten sposób zwalniają Cię
z dodatkowego wysiłku przez cały okres użytkowania urządzenia.
Suszenie Extra
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PerfectDry.
Nie tylko idealne suszenie.
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Dla pięknego szkła
i spokojnego domu.

Glass Care – pielęgnacja i ochrona szkła
Przy codziennym użytkowaniu, utrzymanie dobrej kondycji domowego szkła nie jest łatwe. Nasze zmywarki
PerfectDry potrafią temu zaradzić, otaczając szkło szczególną troską. W nowym programie Szkło 40°C oferują
ostrożne mycie i suszenie delikatnego szkła z gwarancją doskonałych rezultatów. O bezpieczeństwo wysokich
kieliszków do wina zadba dodatkowo specjalny stojak GlassSecure Tray, utrzymując je w stabilnej, zapobiegającej
zarysowaniom pozycji. Ale to nie wszystko. System ochrony szkła GlassCare zapewnia szklanym naczyniom długotrwały blask poprzez specjalny zawór regulujący twardość wody. Dzięki temu szkło zachowuje lśniącą przejrzystość
nawet po wielu cyklach zmywania.
Glass Care

Program Cichy 50°C – zmywanie bez hałasu
Kuchnia od dawna jest czymś więcej niż tylko miejscem do gotowania. Teraz stanowi fragment przestrzeni
domowego życia, gdzie odpoczywamy, czytamy, pracujemy, śpimy, słuchamy muzyki, bawimy się z dziećmi lub jemy
kolację z naszymi gośćmi. Stąd powstała idea wyposażenia naszych zmywarek w tryb szczególnie cichej pracy.
Program Cichy 50°C pozwala obniżyć głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności
programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną
z salonem.
Cichy 50º
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Jaką wybierasz – 60, 45 czy kompakt?
Różnorodność potrzeb inspiruje do ciągłego urozmaicania oferty. Na rynku jest dostępny
imponujący wybór naszych klasycznych modeli o szerokości 60 cm, ale amatorzy mniejszych
zmywarek o szerokości 45 cm też nie będą zawiedzeni. Jest jeszcze zmywarka do aneksów
kuchennych: niewielkie rozmiary nie redukują możliwości naszego przenośnego kompaktu
– ten model również godnie reprezentuje innowacyjność marki Bosch.

Klasyka o szerokości 60 cm – dla większej rodziny
Są bardzo szybkie, wyjątkowo oszczędne, komfortowe w eksploatacji i świetnie wiedzą, jak dbać o każdy rodzaj naczyń.
Od Ciebie wymagają jedynie załadunku – mają wyjątkowo pojemne i wygodne w zagospodarowaniu wnętrze, zdolne pomieścić
zastawę dla kilkunastu osób. Rozwiązaniami funkcjonalnymi dorównują zastosowanym innowacjom technologicznym, kontrolującym cały proces zmywania. Dzięki nim Twoje naczynia lśnią czystością, a szkło nie traci przejrzystości i blasku.

Moc XL w rozmiarze S
Innowacyjne zmywarki marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności przy minimalnym zużyciu
wody i energii. Wspomagane przez autorskie patenty
DuoPower™ i EcoSilence Drive™ umyją i wysuszą nawet
10 kompletów naczyń.

Do aneksów kuchennych w studiach i biurach
Nasza kompaktowa zmywarka w eleganckiej, prostej obudowie zadowoli każdy gust. Ustawiona na dowolnej, wygodnej
wysokości, umożliwi ergonomiczną obsługę i wyręczy Cię
w umyciu 6 kompletów naczyń. Bardzo oszczędnie gospodaruje wodą i energią elektryczną: szczyci się klasą energooszczędności A+ oraz zapewnia skuteczność zmywania i suszenia klasy
A. Dzięki wysokim notowaniom we wszystkich kategoriach,
należy do ekskluzywnej grupy produktów przyjaznych dla
środowiska.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Czyste wzornictwo, błyskotliwe rozwiązania.
Piękno i wygoda nowych rozwiązań
W nowych zmywarkach Bosch zainstalowane zostały wyjątkowo estetyczne i funkcjonalne panele sterowania z wyświetlaczami. Logiczna konfiguracja menu zapewnia intuicyjnie łatwy wybór ustawień, a ekran wyświetlacza pokazuje wybrane opcje
oraz informację o aktywności zmywarki.

Wyświetlacz TFT
Wyświetlacz z zegarem udostępnia łatwe korzystanie
z tekstowego menu i pokazuje wszystkie informacje
dotyczące aktywności zmywarki.

Wyświetlacz LED
Nasz nowy wyświetlacz LED oferuje prosty wybór
programów. Na ekranie z zegarem widać pozostały
czas i krótkie informacje o przebiegu cyklu.

Wyświetlacz 7-segmentowy
Na tego typu wyświetlaczu widoczny jest pozostały
czas do końca cyklu oraz podstawowe informacje
o aktualnym etapie zmywania.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Technologia wydajności i komfortu.
Zdalnie sterowane zmywanie z kompletem informacji
Są ważniejsze rzeczy w życiu niż mycie naczyń. Wystarczy włączyć Home Connect i przejść do EasyStart, żeby wybrać
najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Twoja zmywarka, jeśli to konieczne, może wysyłać Ci informacje
o przebiegu programu. Dzięki zdalnej kontroli możesz poświęcić swój czas na bardziej istotne działania.

Energooszczędne suszenie Zeolith® nie tylko w dużych modelach
Teraz technologia suszenia Zeolith® dostępna jest zarówno w zmywarkach
o szerokości 60 cm, jak i o szerokości 45 cm. Modele z tą technologią wyznaczają
nowe standardy zmywania, korzystając z właściwości minerału zeolit, który ma
naturalną zdolność przetwarzania wilgoci w energię. Podczas procesu suszenia,
wilgotne powietrze przechodzi przez pojemnik wypełniony granulkami minerału,
które wchłaniają wilgoć, a następnie uwalniają energię w postaci ciepła. Ciepło
skierowane do komory zmywarki z powodzeniem suszy naczynia. I w tym tkwi
sekret rekordowo niskiego zużycia energii naszych zmywarek. Ich efektywność
energetyczna przewyższa o 30% normę wymaganą w klasie A.

Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™
Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje wyjątkowo cichą
i energooszczędną pracę zmywarki. W odróżnieniu od silników konwencjonalnych, EcoSilence Drive™ pracuje bez szczotek, redukując tarcie. To właśnie
dlatego jest tak niewiarygodnie cichy i zużywa niewiele energii. Bez względu
na wybrany program, zmywarka z tym silnikiem zapewnia uzyskanie najlepszego
rezultatu, najmniejszym kosztem.
TM

Zmywarki Bosch – w 100% nieprzemakalne
Elektroniczny system bezpieczeństwa AquaStop stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa
się z elektrozaworu na wężu doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we
wnętrzu. Wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się
wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka
jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki marki Bosch z systemem AquaStop
objęte są specjalną dożywotnią gwarancję producenta* obejmującą likwidację
szkód spowodowanych ewentualnym wyciekiem wody z urządzenia.
AquaStop

Wymiennik ciepła dla higieny suszenia
Dzięki wymiennikowi ciepła naczynia suszone są w bardzo higienicznych warunkach. Wymiennik pozwala też wykorzystywać ogrzaną wodę do kolejnych etapów zmywania, oszczędzając znaczną ilość energii.
*Warunki gwarancji znajdziesz w instrukcji obsługi zmywarki oraz na www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Sensor załadunku
Zmywarki Bosch nastawione są na optymalizację zmywania, dlatego wyposażone zostały w czujniki mierzące
minimalną, niezbędną ilość wody w urządzeniu. Niezależnie od wielkości załadunku poziom wody w zmywarce będzie
zawsze optymalny.

AquaSensor – oszczędna czystość
Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Czujnik AquaSensor wielokrotnie podczas
jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste,
a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.
AquaSensor

Technika naprzemiennego mycia
Strumienie wody spryskują naczynia bardzo precyzyjnie: na przemian w górnym i dolnym koszu. Przedłuża to działanie
środka myjącego oraz oszczędza do 20% wody. Falisty kształt ramion spryskujących dodatkowo poprawia efekt zmywania.

System DuoPower™ – patent na dokładne mycie*
Rozbudowany system zraszania DuoPower™ w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim
woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia.
Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie
lśniące mycie, a doskonała cyrkulacja wody zapewnia ochronę delikatnego szkła
i porcelany.
DuoPowerTM

Asystent Dozowania
Służy optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada
prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej
sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą
detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt
zmywania każdego załadunku.
Asystent Dozowania

Spokój na lata

10 lat Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przerdzewieniu wnętrza, możemy zapewnić użytkownikom
wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki online na www.bosch-home.pl
* System dostępny w zmywarkach 45 cm.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

60 | www.bosch-home.pl

Futurystyczna wygoda użytkowania.
Kosze VarioFlex Pro – komfort i elastyczność załadunku
VarioFlex Pro

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami VarioFlex Pro zapewniają jeszcze

większą elastyczność załadunku. Dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu
oraz 6 w górnym, bez trudu przystosujesz przestrzeń do konkretnych potrzeb.
Dodatkowym udogodnieniem jest dwurzędowy system uchwytów służący
bezpiecznemu ustabilizowaniu 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich
ruchomych elementów w obu koszach sprzyja wygodnemu rozmieszczeniu
i skutecznemu myciu garnków, waz czy patelni.
Również mniejsze modele zmywarek o szerokości 45 cm wyposażone są w kosze
VarioFlex Pro. W tym przypadku w dolnym koszu mamy do dyspozycji 4,
a w górnym 3 składane elementy. Zadbano też o bezpieczne mycie szkła, umieszczając w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.

Touchpoints – elastyczność widoczna na pierwszy rzut oka
Touchpoints

We wszystkich koszach VarioFlex Pro oraz niektórych koszach

VarioFlex ruchome elementy zostały oznakowane czerwonymi punktami
Touchpoints, dzięki czemu użytkownik od razu dostrzega, które miejsca podlegają regulacji. Wykorzystując składane stelaże oraz zmieniając wysokość górnego kosza, szybko znajdziesz optymalny sposób na rozmieszczenie naczyń i najlepiej wykorzystasz przestrzeń całej komory.

Dodatkowy poziom załadunku
Vario 3

W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki
wprowadzeniu dodatkowego poziomu załadunku. Każdy z wariantów

Vario 3 Pro

szuflady: Vario3 lub Vario3 Pro z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce,

a w zmywarce o standardowych wymiarach zmieścisz teraz do 14 kompletów
naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich
akcesoriów kuchennych. W szufladzie Vario3 Pro oznakowano czerwonym kolorem wszystkie ruchome elementy: składane uchwyty i boki o regulowanej
wysokości. W ten sposób z łatwością rozlokujesz w niej jeszcze więcej sztućców
i drobnych naczyń.

Łatwa regulacja góra-dół z 3-stopniowym systemem RackMatic
System regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy RackMatic, służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb.
System pozwala ustawić kosz na 3 różnych wysokościach, a wybraną pozycję można łatwo zmienić, nawet gdy kosz jest pełen.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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EmotionLight™ – lśniąca czystość w nowym świetle
EmotionLightTM

W modelach SMS 88UI36E i SPS 66TI01E, SPS 66TI00E zastosowaliśmy wbudowane diody, emitujące łagodne, białe

światło. Wnętrze zmywarki rozświetla się automatycznie przy otwieraniu urządzenia.

Łatwa pielęgnacja z AntiFinger Print
AntiFinger Print

Powierzchnia drzwi zmywarek ze stali szlachetnej pokryta jest specjalną powłoką AntiFinger Print. Dzięki niej

na urządzeniu nie zostają odciski palców, a front jest znacznie łatwiejszy w czyszczeniu.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Bosch pomyślał także o bezpieczeństwie dzieci. Specjalne systemy zabezpieczające blokują możliwość zmiany wybranego
programu, a także uniemożliwiają otwarcie drzwi podczas pracy zmywarki. Zamek EasyLock zapewnia wygodne i lekkie
otwieranie oraz zamykanie drzwi zmywarki.

Wyświetlacz TFT – wyrazista precyzja
Wyświetlacz TFT

Prosty i logiczny wyświetlacz TFT bardzo poprawia jakość obsługi – jest teraz bardziej intuicyjna i szybsza, a kolorowy

ekran z doskonałym kontrastem i dużą rozdzielczością pozwala na odczytanie danych z każdej pozycji, nawet pod dużym
kątem. Potwierdzenie ustawień pojawia się na wyświetlaczu w postaci symboli i tekstu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Mistrzowskie dostosowanie do potrzeb.
Nowy program MachineCare
MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie

z programów krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się
osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec,
wprowadziliśmy program MachineCare, służący cyklicznemu czyszczeniu
zmywarki. Teraz, po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa!
Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent i uruchomić program,
a po zaledwie 90 minutach wnętrze zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni o konieczności stosowania nowego
programu – dla przedłużenia bezusterkowego i wydajnego działania zmywarki.
Funkcja przypominania dostępna tylko w zmywarkach Serie | 8 i | 6*.
Funkcja Suszenie Extra
Suszenie Extra

W nowych modelach PerfectDry można skorzystać z funkcji Suszenie

Extra, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje plastikowe
naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do
wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego
wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.

Strefa Intensywna – sposób na mieszany załadunek
Strefa Intensywna

W nowych zmywarkach Bosch dzięki automatyce możemy teraz myć

w jednym cyklu naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki
razem ze szkłem i porcelaną. Uruchomienie funkcji aktywuje intensywne mycie
(z ciśnieniem wody podwyższonym o 20%) w dolnym koszu, a w tym samym
czasie zawartość górnego kosza traktowana jest odpowiednio delikatnie.

Funkcja Higiena Plus
Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania, z gwarancją

wyeliminowania wszelkich bakterii. Funkcja Higiena Plus z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylną czystość. Można ją
dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.

Funkcja HalfLoad, czyli połowa załadunku
HalfLoad

Dzięki tej funkcji nie musisz czekać na pełny załadunek zmywarki. Teraz możesz umyć nawet niewielką ilość naczyń

bez obawy o marnowanie zasobów. Cykl zmywania zostanie dopasowany do zmniejszonego załadunku – przy znacznej
oszczędności wody i energii.

** W zależności od modelu.
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Programy i funkcje na każdą okazję.
System ActiveWater
System hydrauliczny ActiveWater ma na celu polepszenie wydajności zmywarki. Na skuteczność systemu ma wpływ
kilka czynników: przyspieszone grzanie wody, jej ukierunkowana dystrybucja, nowy sposób filtrowania oraz zwiększona moc
pompowania. Modyfikacja obiegu wody pozwoliła znacząco obniżyć zużycie wody i energii, przyczyniając się tym samym
do ochrony środowiska.

Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed i VarioSpeed Plus
Vario Speed

Dzisiaj liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na nowe funkcje redukujące czas trwania cyklu. Funkcję VarioSpeed
i VarioSpeed Plus można dołączyć do każdego programu*. Funkcja VarioSpeed przyspiesza dwukrotnie jego przebieg.
Natomiast VarioSpeed Plus pozwala skrócić czas mycia nawet do 66%, co oznacza, że naczynia będą czyste 3 razy

szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu! Wystarczy wcisnąć jeden przycisk.

Auto
45-65°C

Program Skrócony 45°C

Program automatyczny – auto 45-65°C
Program auto dba o jak najbardziej ekonomiczną

Skrócony 45º

Gwarantuje najlepszy efekt zmywania w klasie A

eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów

(przy 6 kompletach naczyń) w czasie krótszym niż 30 minut.

mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automa-

Taki sposób mycia sprawdza się podczas przyjęć i spotkań

tycznie dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych

ze znajomymi.

potrzeb.

Program Przyspieszony 60°C
W zmywarkach PerfectDry jest do dyspozycji wiele
programów o zróżnicowanej temperaturze i czasie trwania.
Jednym z nich jest program Przyspieszony 60°C, który
pozwala uzyskać świetne wyniki – zarówno mycia, jak
i suszenia, przy zdecydowanie obniżonym zużyciu energii.
Program trwa 89 minut i zapewnia imponująco wysoką
skuteczność suszenia w klasie A.

1h 65ºC

Przyśpieszony 60°

Program Godzinny 65°C
W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko

godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od
standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program
stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po
codziennych domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja
oszczędności czasu i energii.

Program Szkło 40°C
Szkło 40

Cienkie szkło wymaga szczególniej troski. W specjalnym programie

Szkło 40°C usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo
ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają blask i nieskazitelną
przejrzystość, zachowując dobrą kondycję o wiele dłużej.

Program Cichy 50°C
Cichy 50º

Program Cichy 50°C pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu,

bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy urządzenia
co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego
Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną
z salonem.

* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

64 | www.bosch-home.pl

Zmywarki Bosch.
Połączenie komfortu i ekologii.

PerfectDry
Innowacyjny system suszenia
strumieniem ciepłego powietrza
3D z wykorzystaniem technologii
Zeolith®.

Zeolith®
Niskie zużycie energii
i idealny połysk naczyń dzięki
zastosowaniu naturalnego
minerału zeolitu oraz funkcji
Suszenie Extra.

Suszenie Extra

Suszenie Extra
Funkcja zwiększająca moc
suszenia w zmywarkach
marki Bosch.

VarioSpeed Plus
Zmywaj 3 razy szybciej dzięki
funkcji VarioSpeed Plus!
Teraz Twoje naczynia mogą być
idealnie czyste i suche
już po niecałej godzinie.

Higiena Plus

Woda

6,7 L

* Zużycie 6,7 l w programie referencyjnym Eco 50°C.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Funkcja Higiena Plus
Dodatkowa funkcja zapewniająca
wyjątkową higienę naczyń. Jest
szczególnie ważna dla alergików
i rodzin z małymi dziećmi.

6,7 litra*
Optymalne wykorzystanie wody
pozwala na zużycie zaledwie 6,7 l
wody na cykl mycia.
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Glass Care

Szkło 40

MachineCare

Cichy 50º

Strefa Intensywna

Vario 3 Pro

VarioFlex Pro

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich
urządzeniach. Więcej informacji o zmywarkach Bosch znajdziesz
na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Glass Care
Program Szkło 40°C
do delikatnego, lecz dokładnego
mycia w niskiej temperaturze,
wraz ze stojakiem GlassSecure
Tray chroni cienkie szkło.

MachineCare
Służy do cyklicznego czyszczenia
zmywarki z osadów tłuszczu
i wapnia. Po naciśnięciu jednego
przycisku, zmywarka będzie czysta
jak nowa.

Program Cichy 50°C
Program pozwala umyć naczynia
przy minimalnej emisji hałasu, bez
zakłócania spokojnej atmosfery
domu.

Strefa Intensywna
Zapewnia optymalne zmywanie
mocno zabrudzonych garnków
i patelni w dolnym koszu
przy jednoczesnym delikatnym
zmywaniu w górnym koszu.

Szuﬂada Vario3 Pro
W tej szufladzie z oznakowanymi
kolorem, ruchomymi elementami
zmieścisz jeszcze więcej sztućców
i drobnych naczyń – szybko, łatwo
i wygodnie.

System koszy VarioFlex Pro
Umieścisz w nich jeszcze więcej
naczyń niż dotychczas. Łatwiejszy
i bardziej wydajny załadunek
zawdzięczamy modyfikacji
uchwytu do szkła w dolnym koszu
oraz oznakowaniu ruchomych
elementów na wszystkich
poziomach zmywarki.
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Która z naszych zmywarek
najlepiej spełnia Twoje potrzeby?
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie: Serie | 8, 6, 4 i 2.
Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb.
Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Serie | 8

SMS 88UI36E

• Technologia suszenia Zeolith®
• Kosze VarioFlex Pro
• Trzeci poziom załadunku Vario3 Pro
• 2 kolorowe wyświetlacze TFT

Serie | 6

SMS 68UI02E

SPS 66TI00E

• Kosze VarioFlex
• Trzeci poziom załadunku Vario3*
• 3-poziomowy Rackmatic

Serie | 4

SMS 46NI05E

SPS 46IW01E

• Kosze o regulowanej wysokości
• Czytelny wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do ukończenia programu

Serie | 2

SMS 25KI00E

SPS 25CI03E

• System AquaStop, gwarantujący 100% ochronę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę.
*W zależności od modelu.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wyposażenie dodatkowe.

2014

Stojak do mycia 4 wysokich
kieliszków do wina
GlassSecure Tray
SMZ 5300
do modeli SMS..., SPS...
Nadaje się tylko do zmywarek ze
składanymi elementami w dolnym
koszu. Stojak uhonorowany
został nagrodą IF design 2014
za wyjątkową funkcjonalność
konstrukcji.

Aluminiowa kaseta do mycia
srebrnych sztućców
SGZ 3003 do modeli SKS...
SMZ 5002 do modeli SMS...,
SPS..., bez dodatkowego
poziomu załadunku Vario3 Pro
i Vario3.
Aby uniknąć nalotów na srebrnych
sztućcach, wystarczy zastosować
odpowiednią kasetę. Chroni ona
srebrne sztućce przed niepożądanym działaniem detergentów.

Dodatkowy kosz Vario
na sztućce SMZ 5100
do modeli SMS..., które mają
dodatkowy poziom załadunku
Vario3 Pro i Vario3

Dodatkowy kosz Vario
na sztućce SPZ 5100
do modeli SPS... z szufladą
Vario3 Pro i SKS...

Kosz do mycia wysokich
szklanek i kieliszków
SMZ 2014
do zmywarek o szerokości 60 cm.
Tylko do zmywarek o szerokości
60 cm ze składanymi półkami
w dolnym koszu
.

Zestaw 4 elementów
SMZ 5000
do modeli SMS…, SPS...
Głowica do mycia blach:
nadaje się do zamontowania
na tylnej ścianie zmywarki
po wyjęciu górnego kosza.
Uchwyt do mycia butelek:
specjalny uchwyt nadaje się
do zamontowania w dolnym
koszu; pomocny przy bezpiecznym myciu wazonów i karafek.
Mały koszyk na sztućce:
pomocny w przypadku większej
ilości sztućców; do ustawienia
w dowolnym miejscu.
Uchwyty do mycia kubków:
pomocne przy wygodnym
i bezpiecznym myciu kubków
i małych pojemniczków.

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki – przegląd funkcji.

Szuflady 3- poziom załadunku
Vario3 Pro/Vario3

Rackmatic – regulacja wysokości
górnego kosza

Składane elementy w koszu
górnym/dolnym

Półki na filiżanki w koszu
górnym/dolnym

/

–/

/–/–

/–
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2/2
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Serie | 6

A++

6,7

42

–
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2/2
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Serie | 4

A++
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2/2
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Serie | 4

A++
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Serie | 4

A++
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Serie | 4
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Serie | 2
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Serie | 2
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48

–

–

–



/

–/–

–/–/

–/–

–

–/2

2/–

SMS 50D62EU
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Serie | 2

A+

11,7

52

–

–

–



/–

–/–

zwykłe

–/–

–

–/–

2/–

9,5

43









/

/–

/–/–

/–



3/4

1/1

/

/–

/–/–

/–



3/4

1/1

2/2

2/–

Linia

AquaStop/AquaSensor



Asystent Dozowania

2 x TFT

Wyświetlacz



EmotionLightTM



Woda

Suszenie Zeolith®

42

Energia*

Poziom hałasu
w db [A] re 1 pW

7,7

Zużycie wody [l]

A+++

Klasa efektywności
energetycznej*

Serie | 8

Symbol produktu

Kosze
VarioFlex Pro/ VarioFlex/Vario

Kosze

Blokada urządzenia
elektroniczna/mechaniczna

Technologia

AquaStop
EmotionLightTM

Asystent Dozowania

AquaSensor

Zmywarki o szerokości 60 cm
SMS 88UI36E

NOWOŚĆ!

Zmywarki o szerokości 45 cm
SPS 66TI01E

Serie | 6

A+++

SPS 66TI00E

Serie | 6

A++

9,5

44

–
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Serie | 4

A+
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A+
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A+

8,5

46

–

–





/

–/–

–/–/

–/–

–

–/2

2/–
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Serie | 2

A+

8,5
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/
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–

–/2
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SPS 25CI00E

Serie | 2

A+

8,5

48
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/
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–

–/2

2/–

A+

8

48

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–/–

–

–

2

Zmywarka kompaktowa
SKS 51E22EU

Serie | 2

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
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Strona



MachineCare



Mycie wstępne

–

Szkło 40 ºC
Szkło 40

Eco 50 ºC

Skrócony 45º

1h 65ºC

Garnki 70º

Auto 45-65 ºC

Cichy 50º

Garnki 70 ºC

eco 50º

HalfLoad

Przyśpieszony 60°

VarioSpeed

45-65°C

Home Connect

Skrócony 45 ºC

Strefa Intensywna

Cichy 50 ºC

Higiena Plus

Przyśpieszony 60 ºC

Strefa Intensywna

Suszenie Extra

Godzinny 65 ºC

Higiena Plus

Programy

Suszenie Extra

Funkcje dodatkowe

eco

Auto

MachineCare
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Zmywarki 60 cm
60
cm

AquaStop

60
cm
Suszenie Extra

EmotionLightTM

Asystent Dozowania

MachineCare

Energia*

Energia*
Asystent Dozowania

Higiena Plus

Vario 3 Pro

AquaSensor

Szkło 40

Woda

Woda

7,7 L

MachineCare

6,7 L

AntiFinger Print

Cichy 50º

1h 65ºC
Vario 3 Pro

42 dB

Cichy 50º

Strefa Intensywna

MODEL

42 dB

Szkło 40

AquaStop

Przyśpieszony 60°

SMS 88UI36E

Serie | 8, PerfectDry

NOWOŚĆ!

Strefa Intensywna

Suszenie Extra

AquaSensor

Higiena Plus

AntiFinger Print

SMS 68UI02E

Serie | 6, SuperSilence

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Home Connect, Suszenie Zeolith®,
Super cicha – 42 db, Szuflada Vario3 Pro,
EmotionLightTM, Suszenie Extra

Niskie zużycie wody – 6,7 l,
Super cicha – 42 db, Szuflada Vario3 Pro,
Suszenie Extra

13
211
2156
0,836
7,7
42
9 programów
Garnki 70°C
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C
Eco 50°C, Cichy 50°C
Skrócony 45°C, Szkło 40°C
Mycie wstępne, MachineCare
5 funkcji
Home Connect
Suszenie Extra, Higiena Plus
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus

13
262
1876
0,94
6,7
42
9 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Cichy 50°C
Skrócony 45°C, Szkło 40°C
Mycie wstępne, MachineCare
4 funkcje
Suszenie Extra, Higiena Plus
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

n

n

n

–

2x TFT / 24 h

n / 24 h

n

n

n

n

n

–

–

n

n
n

–
–

Szuflada Vario3 Pro
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex Pro
6/8
2/2
n/n
–/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

Szuflada Vario3 Pro
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex Pro
6/8
2/2
–/n
–/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 60 cm
60
cm

60
cm

Szkło 40

Asystent Dozowania

Energia*

Asystent Dozowania

Cichy 50º

Energia*
1h 65ºC

Cichy 50º

Vario 3

Woda

Woda

6,7 L
44 dB

AquaStop

MODEL

1h 65ºC

Suszenie Extra

AquaSensor

Higiena Plus

AntiFinger Print

9,5 L

Suszenie Extra

AquaSensor

44 dB

Higiena Plus

AntiFinger Print

MachineCare

AquaStop

MachineCare

SMS 46NI05E

Serie | 4, SuperSilence

Szkło 40

SMS 46JI04E

Serie | 4, SuperSilence

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Niskie zużycie wody – 6,7 l,
Suszenie Extra,
Higiena Plus

Suszenie Extra

13
262
1876
0,94
6,7
44
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Cichy 50°C
Szkło 40°C, MachineCare

13
262
2660
0,94
9,5
44
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Cichy 50°C
Szkło 40°C, MachineCare

3 funkcje
Suszenie Extra, Higiena Plus
VarioSpeed Plus

3 funkcje
Suszenie Extra, Higiena Plus
VarioSpeed Plus

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

–
–
n / 24 h

–
–
n / 24 h

n

n

n

n

–

–

n

n

–
–

–
–

Szuflada Vario3
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/4
2/2
–/–
–/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

–
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/4
2/–
–/–
n/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 60 cm
60
cm

60
cm

1h 65ºC

1h 65ºC
Asystent Dozowania

Asystent Dozowania

Energia*

Energia*

AquaSensor

AquaSensor

Woda

Woda

Suszenie Extra

Higiena Plus

46 dB

Higiena Plus

MachineCare

12

MachineCare

AquaStop

Szkło 40

Suszenie Extra

46 dB

12
AquaStop

MODEL

7,5 L

7,5 L

AntiFinger Print

Szkło 40

SMS 46HI04E

Serie | 4, Silence Plus

SMS 46HW04E

Serie | 4, Silence Plus

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Suszenie Extra,
Higiena Plus

Suszenie Extra,
Higiena Plus

12
258
2100
0,92
7,5
46
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Szkło 40°C
Mycie wstępne, MachineCare

12
258
2100
0,92
7,5
46
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Szkło 40°C,
Mycie wstępne, MachineCare

3 funkcje
Suszenie Extra, Higiena Plus
VarioSpeed Plus

3 funkcje
Suszenie Extra, Higiena Plus
VarioSpeed Plus

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

–
–
n / 24 h

–
–
n / 24 h

n

n

n

n

–

–

n

n

–
–

–
–

–
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/4
2/–
–/–
–/n
srebrnym
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

–
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/4
2/–
–/–
–/n
srebrnym
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 60 cm
60
cm

60
cm
Asystent Dozowania

AquaSensor

Asystent Dozowania

Energia*

Energia*

Suszenie Extra

AntiFinger Print

Vario 3

Woda

Woda

9,5 L

9,5 L

Cichy 50º

1h 65ºC

46 dB

Suszenie Extra

46 dB

Cichy 50º

12

AquaSensor

AquaStop

AntiFinger Print

1h 65ºC

AquaStop

MODEL

SMS 25KI00E

Serie | 2, Silence Plus

SMS 25AI03E

Serie | 2, Silence Plus

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Suszenie Extra,
Higiena Plus

Suszenie Extra

13
262
2660
0,92
9,5
46
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Cichy 50°C,

12
258
2660
0,90
9,5
46
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C
Eco 50°C, Cichy 50°C

2 funkcje
Suszenie Extra
VarioSpeed Plus

1 funkcja
Suszenie Extra

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

–
–
n / 24 h

–
–
n / 24 h

n

n

n

n

–
–
–
–

–
–
–
–

Vario3
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/4
2/–
–/–
–/–
srebrny
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

–
n

Vario
–/2
2/–
–/–
–/–
srebrny
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm
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Zmywarki 60 cm
60
cm

60
cm

Asystent Dozowania

Energia*

Energia*

Woda

Woda

Asystent Dozowania

Vario Speed

9,5 L

Suszenie Extra

46 dB

Szkło 40

12
AquaStop

MODEL

11,7 L

AquaSensor

48 dB

AntiFinger Print

1h 65ºC

12
AquaSensor

AquaStop

SMS 25AW02E

Serie | 2, Silence Plus

SMS 50D48EU

Serie | 2, AquaStop

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Suszenie Extra,
VarioSpeed Plus

VarioSpeed,
EcoSilence Drive™

12
258
2660
0,90
9,5
46
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Szkło 40°C
2 funkcje
Suszenie Extra
VarioSpeed Plus

12
290
3300
1,02
11,7
48
5 programów
Garnki 70°C
Normalny 65°C
Eco 50°C
Skrócony 45°C
Mycie wstępne
1 funkcja
VarioSpeed

n

n

n/n/n

n/n/n

n

–

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

–
–
LED / 24 h
n

–
–
3/6/9h
–

n

n

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

n

n

Vario
–/2
2/–
–/–
–/–
srebrny
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

Vario
–/2
2/–
–/–
n/–
srebrny
Na stronie 67
845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 60 cm
60
cm

60
cm
Asystent Dozowania

Asystent Dozowania

Energia*

Energia*

1h 65ºC
HalfLoad

Woda

Woda

11,7 L

11,7 L

52 dB

52 dB

12

12
AquaStop

AquaStop

Model

SMS 50D62EU

Serie | 2, AquaStop

SMS 24AW00E
Serie | 2, Silence

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Panel sterowania TouchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz / Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
EmotionLightTM
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

HalfLoad,
EcoSilence Drive™

EcoSilence Drive™

12
290
3300
1,02
11,7
52
5 programów
Garnki 70°C
Normalny 65°C
Eco 50°C
Skrócony 45°C
Mycie wstępne
1 funkcja
HalfLoad

12
290
3300
1,02
11,7
52
4 programy
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Eco 50°C
Mycie wstępne

n

n

– /n/n
–

–/n/n
–

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

–
–
3/6/9h
–

–
–
–
–

n

n

–
–
–
–

–
–
–
–

–
Vario
–/2
2/–
–/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

–
–
zwykłe
–/–
2/–
–/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

845 x 600 x 600 mm

845 x 600 x 600 mm

n

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 45 cm
45
cm

AquaStop

Higiena Plus

45
cm

AquaSensor

Energia*
Asystent Dozowania

MachineCare

AntiFinger Print

Asystent Dozowania

Woda

MODEL

9,5L

Szkło 40

Szkło 40

Vario 3 Pro

Cichy 50º

1h 65ºC
Vario 3 Pro

10
DuoPowerTM

MachineCare

Woda

9,5L
43 dB

AquaStop

Energia*

Suszenie Extra

Cichy 50º

44 dB

Przyśpieszony 60°

10

Suszenie Extra

EmotionLightTM

DuoPowerTM

Higiena Plus

SPS 66TI01E

Serie | 6, PerfectDry

EmotionLightTM

AquaSensor

SPS 66TI00E

Serie | 6, SuperSilence

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
DuoPower™ / EasyLock
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Suszenie Zeolith®,
EmotionLightTM,
Szuflada Vario3 Pro,
Duży, czytelny wyświetlacz

Większa pojemność,
EmotionLightTM,
Szuflada Vario3 Pro,
Duży, czytelny wyświetlacz

10
188
2660
0,66
9,5
43
7 programów
Garnki 70°C
Auto 45-65°C
Przyśpieszony 60°C
Eco 50°C
Cichy 50°C
Szkło 40°C
MachineCare
3 funkcje
Suszenie Extra
Higiena Plus
VarioSpeed Plus

10
211
2660
0,75
9,5
44
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Cichy 50°C
Szkło 40°C
MachineCare
3 funkcje
Suszenie Extra
Higiena Plus
VarioSpeed Plus

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

24 h

24 h

n

n

n

n

n

n

–

–

Szuflada Vario3 Pro
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex Pro
3/4
1/1
n/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67

Szuflada Vario3 Pro
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex Pro
3/4
1/1
n/n
srebrno-czerwony
Na stronie 67

845 x 450 x 600 mm

845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 45 cm
45
cm

AquaStop

45
cm

Szkło 40

AquaStop

AquaSensor

Asystent Dozowania

AntiFinger Print

Energia*

Energia*
Asystent Dozowania

Cichy 50º

Woda

Woda

8,5L

1h 65ºC

8,5L

46 dB

Suszenie Extra

Higiena Plus

9

Szkło 40

MachineCare

DuoPowerTM

44 dB

Suszenie Extra

9
DuoPowerTM

AquaSensor

1h 65ºC

MODEL

SPS 46IW01E

Serie | 4, SuperSilence

SPS 25CI03E

Serie | 2, Silence Plus

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
DuoPower™ / EasyLock
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

Niskie zużycie wody – 8,5 l,
Bardzo cicha – 44 dB

VarioSpeed Plus,
Wygodne pokrętło ze zintegrowanym
przyciskiem Start

9
220
2380
0,78
8,5
44
7 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Cichy 50°C
Szkło 40°C
MachineCare
3 funkcje
Suszenie Extra
Higiena Plus
VarioSpeed Plus

9
220
2380
0,78
8,5
46
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Szkło 40°C

2 funkcje
Suszenie Extra
VarioSpeed Plus

n

n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n/n

n/n

n

n

n/n

n/n

n

n

n

n

24 h

24 h

n

n

n

n

n

–
–

–
–
3-poziomowy RackMatic
VarioFlex
2/2
2/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

Vario
–/2
2/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

845 x 450 x 600 mm

845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki 45 cm
45
cm

AquaStop

45
cm

AquaSensor

45
cm

AquaStop

Energia*

Energia*

Asystent Dozowania

Asystent Dozowania

System koszy
VarioFlex

8,5L

Woda

8,5L

Suszenie Extra

8,5L

Suszenie Extra

Cichy 50º

48 dB

Cichy 50º

46 dB

Suszenie Extra

48 dB

9

Szkło 40

9

AntiFinger Print

Asystent Dozowania

Woda

Woda

AquaStop

Energia*

1h 65ºC

1h 65ºC

9

1h 65ºC

DuoPowerTM

DuoPowerTM

MODEL

SPS 25CW03E

Serie | 2, Silence Plus

DuoPowerTM

AquaSensor

SPS 25CW00E

Serie | 2, Silence Plus

AquaSensor

SPS 25CI00E

Serie | 2, Silence Plus

Zalety

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™
Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
DuoPower™ / EasyLock
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia
Panel sterujący
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wnętrze
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości górnego kosza
System koszy
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints
Kolor koszy
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

VarioSpeed Plus,
Wygodne pokrętło
ze zintegrowanym
przyciskiem Start

Suszenie Extra,
Wygodne pokrętło
ze zintegrowanym
przyciskiem Start

Suszenie Extra,
Wygodne pokrętło
ze zintegrowanym
przyciskiem Start

9
220
2380
0,78
8,5
46
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Szkło 40°C

9
220
2380
0,78
8,5
48
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Cichy 50°C

9
220
2380
0,78
8,5
48
5 programów
Garnki 70°C
Godzinny 65°C
Auto 45-65°C
Eco 50°C
Cichy 50°C

2 funkcje
Suszenie Extra
VarioSpeed Plus

1 funkcja
Suszenie Extra

1 funkcja
Suszenie Extra

n

n

n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n/n

n

n

n

n/n

n/n

n/n

n

n

n

n
n

–
3/6/9h
–

–
3/6/9h
–

n

n

n

–
–

–
–

–
–

24 h

–

–

–

n

n

n

Vario
–/2
2/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

Vario
–/2
2/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

Vario
–/2
2/–
–/–
srebrny
Na stronie 67

845 x 450 x 600 mm

845 x 450 x 600 mm

845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarka kompaktowa

45
cm

Suszenie Extra

Energia*

48 dB
Woda

8L

Model

6

SKS 51E22EU
Serie | 2, biała

Zalety
Wielostopniowa ochrona przed zalaniem,
Suszenie Extra

Parametry techniczne
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh] / rok**
Zużycie wody [l] / rok**
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
Programy i funkcje

6
174
2240
0,61
8
48
5 programów
Garnki 70°C
Normalny 65°C
Eco 50°C
Delikatny 40°C
Skrócony 45°C

Funkcje dodatkowe

Automatyka
System hydrauliczny ActiveWater
AquaSensor / Sensor załadunku / Wymiennik ciepła
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja
Technika naprzemiennego zmywania
EasyLock
Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
Panel sterujący
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wnętrze
Regulacja wysokości kosza
System koszy
Składane elementy w koszu
Półki na filiżanki w koszu
Specjalne uchwyty na kieliszki w koszu
Uchwyt do mycia długich noży w koszu
Kolor kosza
Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)

1 funkcja
Suszenie Extra

–
–/n/–
n

–
n

–
–
n

–
–
–
n

–
–
–
–
–
2
–
n

srebrny
Na stronie 67
450 x 551 x 500 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki Bosch.
VitaFresh – inteligentne chłodzenie.
Chłodziarki NoFrost z systemem VitaFresh w klasie energetycznej A+++ i A++*, gwarantują
wyjątkową oszczędność energii. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne
chronią środowisko, a także dbają o zdrowie Twojej rodziny. Specjalne szuflady stwarzają idealne
warunki przechowywania żywności, a ergonomiczne rozwiązania zastosowane we wnętrzu
gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Dla smaku i zdrowia
W komorach chłodziarek Bosch znajdują się specjalne szuflady z miejscową regulacją temperatury, dopuszczającą jej znaczne
obniżenie wobec wartości ustawionej dla całego wnętrza. Obniżenie temperatury i utrzymanie odpowiedniej wilgotności
skutecznie ochroni jakość, kondycję i cenne wartości Twoich zapasów – dla smaku i zdrowia.

VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość
Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy
klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem temperaturze
(z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu
mięsa i ryb. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla
owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem,
wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.
VitaFresh 0°C

VitaFresh plus – dwukrotnie dłuższa świeżość
Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą
zachować świeżość żywności do dwóch razy dłużej. W strefie VitaFresh plus
można obniżyć temperaturę w stosunku do ustawionej dla całej komory.
Przesunięcie suwaka w pozycję „ekstra cool” otwiera nawiew chłodnego
powietrza do szuflady z mięsem i rybami (z możliwością obniżenia
temperatury aż do 0°C), skutecznie przedłużając ich świeżość. W drugiej
szufladzie ze specjalnie ukształtowanym dnem przechowasz w doskonałej
kondycji świeże owoce i warzywa dzięki dwupoziomowej regulacji wilgotności.
VitaFreshplus

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Klasyka, Side by Side, chłodziarka do wina...
Wiele możliwości, zawsze trafny wybór.
Różnorodna gama urządzeń chłodzących marki Bosch pozwala wybrać wariant idealnie
dostosowany do potrzeb. Oferujemy chłodziarko-zamrażarki najrozmaitszej wielkości
i szerokości, dwudrzwiowe kombinacje Side by Side, zamrażarki szufladowe oraz specjalną
witrynę chłodzącą do wina. Wszystkie modele są wyjątkowo oszczędne, gwarantują
maksymalny komfort użytkowania oraz długotrwałe utrzymanie zapasów w doskonałej kondycji.

Piękne i zadziwiająco pojemne – Side by Side
na wielkie zapasy
Dwudrzwiowe chłodziarko-zamrażarki Side by Side
to doskonały przykład wyjątkowej funkcjonalności
i nowatorskiego wzornictwa Bosch. Piękna forma i specyfika
użytkowania wyznaczają im specjalne miejsce w nowoczesnych
kuchniach. Elegancka obudowa kryje komfortowe rozwiązania:
pojemne szuflady, półki i schowki, które pozwolą wygodnie
ulokować nawet największe zakupy.

Lód na wyciągnięcie ręki
Komfort użytkowania Side by Side widoczny jest od razu: kostkarka
do lodu, dyspenser wody oraz mini bar dostępne są bez otwierania
drzwi. O krystaliczną czystość wody dba wbudowany filtr. Wystarczy
wybrać odpowiednią funkcję, podstawić szklankę i już po chwili
możemy cieszyć się świeżą wodą albo dodać do napoju lód kruszony
lub w kostkach.

Wino w idealnej temperaturze
To specjalistyczne urządzenie służy wyłącznie przechowywaniu
wina. Wyposażone w odpowiednie elementy komory chłodziarka
jest w stanie utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność dzięki
stałym pomiarom z systemem regulacji. Do dyspozycji są dwie
izolowane komory dla konkretnych gatunków win, z niezależną
kontrolą temperatury. O stały dopływ świeżego powietrza dba
aktywny filtr węglowy, a przyciemniana szyba skutecznie izoluje
butelki od światła. Nowoczesny model marki Bosch, utrzymuje
wino w pełnej gotowości do serwowania – zawsze w idealnej dla
danego gatunku temperaturze.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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ColorGlass Edition – perfekcja formy i funkcji
Szlachetna obudowa modelu ColorGlass kryje wyjątkowo
funkcjonalne wnętrze. Urządzenie wyposażone jest w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewniające najwyższy komfort obsługi oraz idealne warunki przechowywania
żywności. Szuflady VitaFresh plus 0°C dwukrotnie przedłużą
świeżość warzyw, owoców, mięsa i ryb. Chłodziarko-zamrażarka
ColorGlass to także symbol oszczędnej eksploatacji – przy swojej klasie efektywności energetycznej A++* skutecznie ochroni
środowisko i Twoją kieszeń. Model ColorGlass Edition szczyci
się nagrodą iF product design award.

Jeszcze więcej miejsca na duże zakupy
Jeśli nie lubisz częstych zakupów i cenisz dużą
przestrzeń ustaw perfekcyjnie dopasowaną chłodziarkę
PerfectFit bez odstępów w ciągu mebli kuchennych i zyskaj
aż do 69 l więcej pojemności**.

Szuflady pełne mrożonek
W naszych pojemnych zamrażarkach szufladowych
o szerokości 70 cm przechowasz wielkie ilości wszelkich
produktów. Znajdziesz tu wszelkie innowacje: NoFrost,
doskonałe oświetlenie LED, regulowaną przestrzeń
szuflad VarioZone oraz elektroniczne sterowanie.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W porównaniu do modelu KGN 39VWEP.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Technologia idealnego chłodzenia.
Dla komfortu, zdrowia i ekologii.

Pokazane w katalogu zdjęcia
urządzeń są poglądowe.
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Coraz lepsze wyniki!
Urządzenia chłodzące pracują w naszych domach bez przerwy: 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ich nieustanna
eksploatacja każe nam szukać oszczędności, szczególnie w czasach rosnących cen energii. W wyniku zastosowania szeregu
innowacji: zmodyfikowanej izolacji, niezwykle wydajnego kompresora oraz inteligentnej elektroniki sensorowej nasze urządzenia
zyskały nieznany dotąd potencjał. Wraz z nowymi chłodziarko-zamrażarkami o efektywności energetycznej A ++ i A +++*,
Bosch ustanawia nowy standard oszczędzania energii.
Energia*

Dwa obiegi chłodnicze
Dwa oddzielne obiegi chłodzenia umożliwiają niezależne sterowanie
komorą chłodzenia i zamrażania. Proste w użyciu elektroniczne elementy obsługi
pozwalają na indywidualną regulację temperatury i zapobiegają przenoszeniu się
zapachów.
2 obiegi chłodnicze

NoFrost – bez rozmrażania
NoFrost Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących Bosch skutecznie
zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki
rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten
sposób zaoszczędzisz czas i energię.

LowFrost – mniej rozmrażania
Znaczne ograniczenie tworzenia się lodu w zamrażarce chroni produkty i nie podnosi zużycia energii, a co najważniejsze
– pozwala rozmrażać urządzenia o wiele rzadziej.

Superchłodzenie
Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja Superchłodzenie
czasowo obniża temperaturę. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia
i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.
Superchłodzenie

Supermrożenie
Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia
wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia,
co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się
automatycznie na normalny tryb pracy.
Supermrożenie

Tryb eco i tryb wakacyjny
Tryb eco automatycznie ustawia optymalną temperaturę chłodzenia obniżając pobór prądu. Tryb wakacyjny oszczędza
energię, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas. W chłodziarce temperatura zostaje podwyższona
do 14°C, a zamrażarka działa normalnie.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Łatwość i elastyczność użytkowania.
Innowacyjne rozwiązania dla Twojej wygody.
PerfectFit – idealne dopasowanie bez odstępu
Nowa technologia PerfectFit zmieniła specyfikę instalowania
chłodziarko-zamrażarek NoFrost, umożliwiając postawienie urządzeń
bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych
bez konieczności zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór,
umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.
PerfectFit

Ważne informacje – odbierz wiadomość
Modele chłodziarek oznaczone Home Connect Ready umożliwiają
sprawdzenie stanu urządzenia poprzez innowacyjną aplikację Home Connect
(po zakupie przystawki z modułem WLAN*). W razie jakiegoś problemu,
np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz
zawiadomienie za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu.
W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania
o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.
Home
Connect
Ready

Pełna elastyczność z VarioZone
Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania dzięki
wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi frontami. Dzięki temu
przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości – nawet duże torty,
czy długie bagietki.

Półki EasyAccess Shelf
Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie
wysuwać nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd zawartości
chłodziarki i sięganie po głębiej umieszczone produkty.
EasyAccess
Shelf

*Wyposażenie dodatkowe dostępne w serwisie fabrycznym.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wygodna regulacja z górnym panelem kontrolnym
Panel z wyświetlaczem TouchControl służący regulacji obu komór
urządzenia położony jest na poziomie oczu, powyżej komory chłodziarki.
Pozwala to wygodnie sprawdzić temperaturę oraz zmienić ustawienia dla części
chłodzącej i zamrażalnika – za naciśnięciem pojedynczych przycisków.
Osobne przyciski aktywują przydatne, optymalizujące pracę urządzenia funkcje,
jak np. Superchłodzenie czy Tryb wakacyjny.

Oświetlenie LED
Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie
LED
dwóch źródeł światła. Górny reflektor LED świetnie uwidacznia świeżą żywność
w szufladach VitaFresh, natomiast świetlówki LED ukryte w listwie bocznej
gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych poziomów
i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu,
stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.

MultiAirflow – optymalne chłodzenie na wszystkich poziomach
Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają
do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie
– niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim
zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach
wnętrza, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami
temperatury przy otwieraniu drzwi.

AntiFingerprint – łatwość czyszczenia
Drzwi niektórych chłodziarek ze stali szlachetnej pokryte są powłoką
AntiFingerprint, ułatwiającą czyszczenie i chroniącą przed śladami odcisków
palców.
AntiFingerprint

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Poznaj chłodziarko-zamrażarki Bosch.
Najlepsze dla żywności
i środowiska.

Energia*

VitaFresh

VitaFresh 0°C

VitaFreshplus

Urządzenia z klasą efektywności
energetycznej A+++
są najbardziej oszczędne.

VitaFresh – szuflada z pofalowanym
dnem przeznaczona dla warzyw
i owoców.

VitaFresh 0°C – specjalna
szuflada do przechowywania
mięsa i ryb z możliwością
obniżenia temperatury.

VitaFresh plus 0°C – szuflady
dwukrotnie przedłużające
świeżość produktów
przez obniżenie temperatury
i ustawienie przyciskiem
odpowiedniej wilgotności.

NoFrost – definitywny
koniec z rozmrażaniem.
Z bezszronową technologią
NoFrost oszczędzasz czas,
energię i pieniądze.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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LowFrost – w zamrażarkach
wyposażonych w technologię
LowFrost tworzy się minimalna ilość lodu, dzięki temu
można je rozmrażać o wiele
rzadziej.

Supermrożenie

Superchłodzenie

Funkcja Supermrożenie
i Superchłodzenie
obniża temperaturę
przy wkładaniu nowych
produktów, bez naruszenia
kondycji starych zapasów.

VarioZone – komory
zamrażarek umożliwiają
tworzenie dowolnych
podziałów wnętrza
dzięki wyjmowanym
półkom i szufladom.

2 obiegi chłodnicze

2 obiegi chłodnicze
– komfortowe rozwiązanie
chroniące przed przenikaniem
się zapachów.

MultiAlarm – informacja
o ewentualnych zakłóceniach
w pracy urządzenia
np. o nagłym wzroście
temperatury.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.
Więcej informacji o urządzeniach chłodzących Bosch znajdziesz na stronie www.bosch-home.pl.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki – przegląd funkcji.

Symbol
produktu

Seria

Wysokość
w mm

Szerokość
w mm

Klasa
efekt.
energ.

Zużycie
Poziom
Pojemność
energii
hałasu
całkowita
[kWh/rok] [db(A) re 1 pW]
[l]

NoFrost

LowFrost PerfectFit

Kolor drzwi

AntiFinger- Oświetlenie
print
LED

Energia*

NoFrost

AntiFingerprint

LED

Chłodziarko–zamrażarki Side by Side
KAD 90VI20

Serie | 6

1770

910

A+

436

43

533



–

–

stal szlachetna
szlachetna





KAD 90VB20

Serie | 6

1770

910

A+

436

43

533



–

–

czarny

–



KAG 90AI20

Serie | 6

1770

910

A+

432

43

522



–

–

stal szlachetna







Chłodziarki z dolną zamrażarką, NoFrost
KGN 39VLDA

Serie | 4

2030

600

A+++

182

36

366



–



biały

–

KGN 36XLDP

Serie | 4

1860

600

A+++

173

36

324



–



inox

–



KGN 36KW30

Serie | 2

1860

600

A++

235

42

302



–



biały

–





Chłodziarko–zamrażarki z dolną zamrażarką, LowFrost
KGE 49KL4P

Serie | 6

2010

700

A+++

190

38

412

–



–

inox

–

KGE 396I4A

Serie | 6

2010

600

A+++

168

38

337

–



–

stal szlachetna





KGV 58VL31S

Serie | 4

1910

700

A++

292

40

500

–



–

inox

–



KGV 39VW31

Serie | 4

2010

600

A++

237

39

343

–



–

biały

–



KGW 36XL30S

Serie | 6

1860

600

A++

226

39

307

–



–

inox

–



KGV 36KL32

Serie | 4

1860

600

A++

226

39

308

–



–

inox

–



KGV 33VL31E

Serie | 4

1760

600

A++

219

39

287

–



–

inox

–



KGV 33VW31E

Serie | 4

1760

600

A++

219

39

287

–



–

biały

–



Chłodziarko–zamrażarka ColorGlass Edition, NoFrost
KGN 39LB35

Serie | 6

2030

600

A++

273

39

366



–



czarny,
glassdoor

–



Serie | 8

1860

595

B

212

42

368

–

–

–

szklane

–



Chłodziarka do wina
KSW 38940

Zamrażarki szufladowe
GSN 51AW45

Serie | 6

1610

700

A+++

174

41

286



–

–

biały

–



GSN 51AW30

Serie | 6

1610

700

A++

261

42

286



–

–

biały

–



Serie | 6

1460

600

A++

183

42

173

–



–

biały

–

–

GSV 24VWEV

NOWOŚĆ!

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
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VitaFresh
plus

VitaFresh
0°C

MultiBox

Elektro–
niczne
sterowanie

Tryb
wakacyjny

Tryb Eco

MultiAirflow

Kostkarka

VitaFreshplus

VitaFresh 0°C

–

–





–

–





–

–





–

–







–





–

–



–



–



–



–



–



–



–

–





–

–



–



–



–

–



–



–

Dozownik
wody

Super–
chłodzenie

Super–
mrożenie

BigBox

VarioZone

Home
Connect
Ready

Strona

Superchłodzenie

Supermrożenie







–

–

–

92







–

–

–

92









–

–

–

93



–

–





–



–

94



–

–





–



–

94





–

–

–



–

–

–

95



–

–

–

–









–

96





–

–

–

–









–

96

–



–

–

–

–

–

–







–

97

–



–

–

–

–

–

–







–

97



–



–

–

–

–



–







–

98

–



–



–

–

–

–

–

–







–

98

–



–



–

–

–

–

–

–







–

99

–



–



–

–

–

–

–

–







–

99



–

–









–

–





–





100

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

102

–

–

–



–

–

–

–

–

–







–

103

–

–

–



–

–

–

–

–

–







–

103

–

–

–



–

–

–

–

–

–



–

–

–

103

Home
Connect
Ready
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Chłodziarko-zamrażarki Side by Side
Energia*
Energia*

177
cm

177
cm

NoFrost

NoFrost

LED

LED

AntiFingerprint

Model

KAD 90VB20

KAD 90VI20
Serie | 6

Serie | 6

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD
Tryb wakacyjny / Tryb eco
Filtr węglowy AirFresh
Dozownik wody / Kostkarka do lodu
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Funkcja Memory
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka (strona prawa)
Pojemność [l]
Superchłodzenie
MultiAirflow / Wentylator
Ilość półek

Stelaż na butelki
Mini bar
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka MultiBox
Oświetlenie
Zamrażarka (strona lewa)
Pojemność [l]
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość półek
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Oświetlenie
Inne
Stałe podłączenie do wody
Możliwość regulacji wysokości
Wentylacja od frontu
Rysunek montażowy
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

Kostkarka

Kostkarka

stal szlachetna
szare
533
436
43
SN-T

czarne
czarne
533
436
43
SN-T

n

n

n/n

n/n

–/–
–
n/n

–/–
–
n/n

n

n

n

n

n

n

370

370

n

n

n/n

n/n

4 / w tym 1 o regulowanej
wysokości

4 / w tym 1 o regulowanej
wysokości

–
–

–
–

2 / na rolkach
4

2 / na rolkach
4

n

n

LED

LED

163

163

n

n

10
4
3 / w tym 2 o regulowanej wysokości
2
4
LED

10
4
3 / w tym 2 o regulowanej wysokości
2
4
LED

n

n

n

n

n

n

www.bosch-home.pl

www.bosch-home.pl

1770 x 910 x 720 mm

1770 x 910 x 720 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki Side by Side
Energia*

177
cm

NoFrost

VitaFreshplus

LED

AntiFingerprint

Model

KAG 90AI20

Serie | 6

Zalety
VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość,
Mini bar, Kostkarka
Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD
Tryb wakacyjny / Tryb eco
Filtr węglowy AirFresh
Dozownik wody / Kostkarka do lodu
Kostkarka IceTwister
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Funkcja Memory
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka (strona prawa)
Pojemność [l]
Superchłodzenie
MultiAirflow / Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Mini bar
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło, sery / półka MultiBox
VitaFresh plus
Oświetlenie
Zamrażarka (strona lewa)
Pojemność [l]
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość półek
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Oświetlenie
Inne
Stałe podłączenie do wody
Możliwość regulacji wysokości
Wentylacja od frontu
Rysunek montażowy
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

stal szlachetna
szare
522
432
43
SN-T
n
n/n

–/–
–
n/n
–
n
n
n

359
n
n/n

3 / w tym 1 o regulowanej wysokości
–
n

3
4
–/n
n

LED
163
n

11
4
3 / w tym 2 o regulowanej wysokości
2
4
LED
n
n
n

www.bosch-home.pl
1770 x 910 x 720 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh
Energia*

Energia*

LED

LED

186
cm

203
cm

PerfectFit

Model

PerfectFit

NoFrost

NoFrost

VitaFresh 0°C

VitaFresh 0°C

KGN 39VLDA

KGN 36XLDP

Serie | 4

Serie | 4

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Tryb wakacyjny / Tryb eco
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
MultiAirflow / Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka
Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

Strefa świeżości VitaFresh 0°C,
Oświetlenie LED,
Sterowanie TouchControl,
Bardzo cicha – 36 dB,
PerfectFit

Strefa świeżości VitaFresh 0°C,
Oświetlenie LED,
Sterowanie TouchControl,
Bardzo cicha – 36 dB,
PerfectFit

inox
inox
366
182
36
SN-T

inox
inox metalic
324
173
36
SN-T

n

n

n

n

n / LED

n / LED

–/n

–/n

n

n

n

n

279

237

n

n

n/–

n/–

5 / w tym 3 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf

4 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
3 EasyAccess Shelf

n

n

3
4
–

3
3
–

n

n

–/n
LED

–/n
LED

87

87

n

n

14
16
3

14
16
3

n

n

prawostronny
3
1
–
2030 x 600 x 660 mm

prawostronny
3
1

–
1860 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarka NoFrost
Energia*
PerfectFit

186
cm

NoFrost

LED

MultiBox

Model

KGN 36KW30

Serie | 2

Zalety
NoFrost,
Oświetlenie LED,
Szuflada MultiBox,
PerfectFit

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Tryb wakacyjny / Tryb eco
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
MultiAirflow / Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka
Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

biały
biały
302 l

235
42
SN-T
n

–
n / LED

–/n
n
n

215
–
n/–
4/ w tym 3 o regulowanej wysokości
–
1 MultiBox
4
–
–
–/–
LED
87 l
n

11
19
3
n

prawostronny
2
–
–
1860 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki LowFrost
Energia*

Energia*

201
cm

201
cm

LED

LED

AntiFingerprint

VitaFresh 0°C

VitaFresh 0°C

Model

KGE 49KL4P

KGE 396I4A

Serie | 6

Serie | 6

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
Tryb eco / Tryb wakacyjny
Filtr węglowy AirFresh
Uchwyty
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Technologia LowFrost
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
VarioZone
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

A +++ super oszczędna,
Duża pojemność,
LowFrost

A +++ super oszczędna,
Powłoka AntiFingerprint,
Szuflada z dividerem,
LowFrost

inox
inox metalic
413
190
38
SN-T

stal szlachetna
inox metalic
337
168
38
SN-T

n / LED

TouchControl / LED

n

n

–/n
zewnętrzne

–/n
–
zintegrowane

n

n

n

n

302

249

n

n

n

n

n

5 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf

5 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf

n

n

2
4
–

2
4
n

n

n

–/n
LED

–/n
LED

111

88

n

n

n

n

15
44
3 / w tym BigBox

14
35
3 / w tym BigBox

n

n

n

n

prawostronny
3/–
2
2010 x 700 x 650 mm

prawostronny
3/–
2
2010 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki LowFrost
Energia*

Energia*

191
cm

201
cm
LED

VitaFresh

VitaFresh

Model

KGV 39VW31

KGV 58VL31S

Serie | 4

Serie | 4

Zalety
A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
LowFrost,
Pojemność XXL

A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
LowFrost

inox
inox metalic
500

białe
biały
343

Zużycie energii** [kwh/rok]

292

237

Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
Uchwyty
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
Wentylator
Ilość półek

40
SN-T

39
SN-T

n / LED

n / LED

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]

n

n

zintegrowane
–
–

zintegrowane
–
–

376
–
5 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf

249
–
–
5 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf

Stelaż na butelki

n

n

Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Technologia LowFrost
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
VarioZone
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

1
4

1
4

n

n

n

–/–
LED

–/–
LED

124

94

n

n

n

n

14
26
2 / w tym BigBox

7
23
3 / w tym BigBox

n

n

n

n

prawostronny
3/1
–
1910 x 700 x 770 mm

prawostronny
3/1
–
2010 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

LED
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Chłodziarko-zamrażarki LowFrost
Energia*

Energia*

186
cm

186
cm

LED

VitaFresh

VitaFresh

Model

KGV 36KL32

KGW 36XL30S

Serie | 6

Serie | 4

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
Uchwyty
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Dystrybutor wody, filtr Brita
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Technologia LowFrost
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
VarioZone
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
LowFrost,
Dystrybutor wody 2,5l

A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
Szuflada z dividerem,
LowFrost

inox
inox metalic
307
226
39
SN-T

inox
inox metalic
308
226
39
SN-T

n / LED

n / LED

n

n

zintegrowane
–

zintegrowane
–

213
–

214
–
–
4 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
3 EasyAccess Shelf

n

4 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
3 EasyAccess Shelf
n

n

1
3

1 z DividerBox
3
–

n
n

n

–/–
LED

–/–
LED

94

94

n

n

n

n

7
23
3 / w tym BigBox

7
23
3 / w tym BigBox

n

n

n

n

prawostronny
3/1
–
1860 x 600 x 650 mm

prawostronny
3/1
–
1860 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki LowFrost

Energia*

176
cm

Energia*

176
cm

LED

VitaFresh

Model

VitaFresh

KGV 33VW31E

KGV 33VL31E
Serie | 4

Serie | 4

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
Uchwyty
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Technologia LowFrost
Supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
VarioZone
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
Szuflada z dividerem,
LowFrost

A ++ bardzo oszczędna,
Oświetlenie LED,
Szuflada z dividerem,
LowFrost

inox
inox metalic
287
219
39
SN-T

białe
białe
287
219
39
SN-T

n / LED

n / LED

n

n

zintegrowane
–

zintegrowane
–

193
–
–
4 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
3 EasyAccess Shelf

193
–
–
4 / w tym 2 o regulowanej wysokości,
3 EasyAccess Shelf

n

n

1 z DividerBox
3
–

1 z DividerBox
3
–

n

n

–/–
LED

–/–
LED

94

94

n

n

n

n

7
23
3 / w tym BigBox

7
23
3 / w tym BigBox

n

n

n

n

prawostronny
3/1
–
1760 x 600 x 650 mm

prawostronny
3/1
–
1760 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarka ColorGlass Edition,
NoFrost z VitaFresh
Energia*
VitaFreshplus

203
cm

LED

PerfectFit

NoFrost
Home
Connect
Ready

Model

KGN 39LB35
Serie | 6

Zalety
Home Connect Redy – zdalny monitoring i kontrola (wyposażenie dodatkowe),
Wzornictwo – kolor pod szkłem, VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość,
Oświetlenie LED, PerfectFit
Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
i zamrażarce
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz
Tryb wakacyjny / Tryb eco
Filtr węglowy AirFresh
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce
Sygnał otwartych drzwi
Chłodziarka
Pojemność [l]
Superchłodzenie
MultiAirflow / Wentylator
Ilość półek

Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności,
na prowadnicach teleskopowych
VitaFresh plus 0°C
Oświetlenie
Zamrażarka
Pojemność [l]
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Pojemnik na jajka / kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

czarne
inox metalic
366
273
39
SN-T
n
n
n / LCD
n/n
n
n
n

279
n
n/–

5 / w tym 3 o regulowanej wysokości,
4 EasyAccess Shelf
n

3
4
n
n
n

LED
87
14
16
3
n

prawostronny
3/1
2
2030 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarka do wina
Energia*

B

186
cm

LED

Model

KSW 38940
Serie | 8

Zalety
197 butelek, 2 ruchome
termometry, Filtr UV
Rodzaj drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Strefy regulacji temperatury
Zakres regulacji temp. [°C]
Uchwyt
Zamek
Chłodziarka
Automatyczne odszranianie
Wentylator
Ilość drewnianych półek na butelki
Półka do przechowywania
otwartych butelek
Ilość termometrów
Filtr z aktywnym węglem
Oświetlenie
Pojemność
Butelki 0,75 l
Inne
Montaż drzwi z możliwością
zmiany strony
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

szklane z filtrem UV
srebrne
368
212
42
SN-T
n
n

2
+5 do +22
zewnętrzny z aluminium
n
n
n

6 / o regulowanej wysokości
n

2 / w tym 2 ruchome
n

LED
197
prawostronny
1860 x 595 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zamrażarki szufladowe
Energia*

Energia*

161
cm

161
cm

IceTwister

Energia*

146
cm

LED

60
LED

NoFrost

NoFrost

Dostępna do 03.2020 r.

Model

GSN 51AW45

Serie | 6

LED

Dostępna do 01.2020 r.

GSN 51AW30
Serie | 6

GSV 24VWEV
Serie | 6

NOWOŚĆ!

Zalety

Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kwh/rok]
Poziom hałasu [db (a) re1pw]
Klasa klimatyczna
Komfort użytkowania
Technologia NoFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce
Zamrażarka
Supermrożenie
Zdolnośc zamrażania [kg/24h]
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii [h]
Ilość zamykanych półek
Ilość szuflad
VarioZone
Kalendarz zamrażania żywności
Oświetlenie
Inne
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony
Wyjmowana kostkarka IceTwister
Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary urządzenia (WxSxG)***

A +++ super oszczędna,
VarioZone, IceTwister
białe
białe
286
174
41
SN-T

Duża pojemność,
VarioZone
białe
białe
286
261
42
SN-T

A++ oszczędna

n

n

–

n

n

n

Cyfrowy

Cyfrowy

LED

n

n

n

białe
białe
173
183
42
SN-T

n

n

n

22

22

22

25

25

24

1
5 / w tym BigBox

1
5 / w tym BigBox

n

n

1
5
–

n

n

n

LED

LED

–

n

n

n

prawostronny

prawostronny
–

prawostronny
–
–
2
1460 x 600 x 650 mm

n

–
3
1610 x 700 x 780 mm

n

2
1610 x 700 x 780 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy.
Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Kuchnie wolnostojące Bosch.
Perfekcja smaku.
Połącz swoją kreatywność kulinarną z najnowszą technologią Bosch. Gwarantujemy,
że efekt będzie doskonały. Każda potrawa będzie smakować wyśmienicie, a Ty
na nowo odkryjesz radość gotowania i pieczenia. Funkcjonalność kuchni wolnostojących
zachwyci Cię od pierwszego użycia, a nowoczesne wzornictwo oczaruje od pierwszego
spojrzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Harmonia formy i funkcji.
Kuchnie wolnostojące Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, czystej formie.
Termoobieg 3D gwarantuje doskonałe, szybkie i ekonomiczne przygotowanie potraw. Piękne
wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl – teraz gotowanie sprawi Ci jeszcze więcej przyjemności.

Termoobieg 3D
Ten tryb rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym piekarniku, umożliwiając równomierne pieczenie na trzech
Termoobieg 3D
poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich Świąt, kiedy trzeba upiec kilka ciast.
Oczywiście przydaje się też na co dzień: dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie zarówno dania
słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów. Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy.

Piekarnik XXL
Nasze piekarniki mają pojemność 66 l. Teraz zmieści się w nich duża świąteczna pieczeń lub kilka blach ciasteczek. Zwiększona pojemność to także lepszy efekt pieczenia, również przy przygotowywaniu potraw na wielu poziomach. Większa odległość
pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewnia zdecydowanie lepszą cyrkulację powietrza, a to sprawia, że dania pieką się
równomiernie i szybciej.

Systemy zabezpieczające
Gazowe kuchenki wolnostojące marki Bosch to gwarancja bezpieczeństwa. Wszystkie modele wyposażone są w specjalne
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, które automatycznie odcina jego dopływ w przypadku zalania

Zabezpieczenie przed dziećmi
Aktywacja zabezpieczenia blokuje wszystkie funkcje piekarnika. Maluch nie włączy urządzenia, ani nie zmieni nastawionych
przez Ciebie parametrów.
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Kuchnie wolnostojące

Model

Energia*

Energia*

Energia*

cm

cm

cm

Termoobieg 3D

Termoobieg 3D

max. 50°C

max. 50°C

HXN 390D50L

HXN 390D61L

Serie | 4, inox

Serie | 4, czarna

Termoobieg 3D

max. 50°C

HXN 390D20L
Serie | 4, biała

Komfort użytkowania
Wyświetlacz,
Szybkie nagrzewanie,
Termoobieg 3D,
Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu,
Zapalarka elektryczna,
Oświetlenie wnętrza,
Zegar elektroniczny,
Szuflada na akcesoria kuchenne

Wyświetlacz LED
Chłodny front
Szybkie nagrzewanie
Zapalarka elektryczna
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Szklana pokrywa
Zegar elektroniczny
Sposoby grzania
Górne / dolne
Dolne
Duży grill
Grill z termoobiegiem
Termoobieg 3D
Termoobieg łagodny
Funkcja Pizza
Palniki
Standardowy
Szybki
Oszczędny
Parametry techniczne
Pojemność piekarnika
Moc przyłączeniowa gazu
Moc palników do:

LP
LT
PP
PT

Wyposażenie standardowe
Ruszt
Blacha emaliowana
Wymiary urządzenia (WxSxG)
*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyświetlacz,
Szybkie nagrzewanie,
Termoobieg 3D,
Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu,
Zapalarka elektryczna,
Oświetlenie wnętrza,
Zegar elektroniczny,
Szuflada na akcesoria kuchenne

Wyświetlacz,
Szybkie nagrzewanie,
Termoobieg 3D,
Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu,
Zapalarka elektryczna,
Oświetlenie wnętrza,
Zegar elektroniczny,
Szuflada na akcesoria kuchenne

n

n

n

50°C

50°C

50°C

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

2
1
1

2
1
1

2
1
1

66 l
7,5 kW
3,0 kW
1,7 kW
1,0 kW
1,7 kW

66 l
7,5 kW
3,0 kW
1,7 kW
1,0 kW
1,7 kW

66 l
7,5 kW
3,0 kW
1,7 kW
1,0 kW
1,7 kW

n

n

n

n

n

n

850 x 600 x 600 mm

850 x 600 x 600 mm

850 x 600 x 600 mm
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Kuchnie wolnostojące
– rodzaje grzania

Grzanie górne / dolne
Ten klasyczny sposób grzania sprawdza się
podczas pieczenia prawie wszystkich potraw.

Akcesoria do kuchenek
wolnostojących

HEZ 438301: prowadnice
teleskopowe na 3 poziomach
do kuchenki wolnostojącej
HXN 390…

Grzanie dolne
Znakomite do przygotowania potraw zanurzonych
w wodzie bądź zrumienienia od spodu.

Duży grill o zmiennej powierzchni
Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie
w trzech różnych stopniach mocy.

HEZ 438201: prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach
do kuchenki wolnostojącej
HXN 390…

Termoobieg 3D
Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy
na trzech płaszczyznach jednocześnie.

Termoobieg
łagodny

Termoobieg łagodny
Usprawniony tryb grzania z termoobiegiem. Idealny
gdy pieczemy na jednym poziomie,
np. ciasteczka w foremkach lub na blasze
– bez wstępnego podgrzewania.

HEZ 438001: prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie
do kuchenki wolnostojącej
HXN 390…

Funkcja Pizza
Nadaje się idealnie do przygotowania głęboko
zamrożonych potraw, takich jak pizza lub frytki.

Grill z termoobiegiem
Nieoceniony w trakcie przygotowywania
chrupiących potraw z mięsa.

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
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Kuchenki mikrofalowe

Model

HMT 84G451

Serie | 4, srebrna inox

51,3
cm

51,3
cm

AutoPilot 8

AutoPilot 7

HMT 84M451

Serie | 4, srebrna inox

Komfort użytkowania
Wyświetlacz z zegarem,
Programy automatyczne,
Drzwi otwierane przyciskiem,
Chowane pokrętło,
Grill

Wyświetlacz z zegarem,
Programy automatyczne,
Drzwi otwierane przyciskiem,
Chowane pokrętło

Timer
Zegar
Chowane pokrętło
Funkcja Memory
Sposoby grzania

n

n

n

n

n

n

n

n

90 W
180 W
360 W
600 W
800 W
900 W
Grill
Programy automatyczne
Programy rozmrażania
Programy gotowania
Parametry techniczne
Moc maksymalna
Pojemność
Wyposażenie standardowe
Szklany talerz obrotowy
Ruszt
Wymiary urządzenia (WxSxG)

n

n

n

n

n

n

n

n

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

–

–

n

n

1200 W
8
4
3

–
7
4
3

900 W
25 l

900 W
25 l

n

n

–

–

305 x 513 x 408 mm

305 x 513 x 408 mm
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Kuchenki mikrofalowe

Model

46,1
cm

46,1
cm

AutoPilot 7

AutoPilot 8

FEM 513MB0

HMT 75M451

Serie | 4, srebrna inox

Serie | 6, czarna

Komfort użytkowania
Wyświetlacz z zegarem,
Programy automatyczne,
Drzwi otwierane przyciskiem,
Chowane pokrętło,
Możliwość zawieszenia pod szafką

Wyświetlacz LED,
Programy automatyczne,
Drzwi otwierane elektronicznie
Chowane pokrętła,
Grill,
Oświetlenie LED

Timer
Zegar
Chowane pokrętło
Funkcja Memory
Sposoby grzania

n

n

n

n

n

n

n

n

90 W
180 W
360 W
600 W
800 W
900 W
Grill
Programy automatyczne
Programy rozmrażania
Programy gotowania
Parametry techniczne
Moc maksymalna
Pojemność
Wyposażenie standardowe
Szklany talerz obrotowy
Ruszt
Wymiary urządzenia (WxSxG)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

–
–
7
4
3

1000 W
8
4
3

800 W
17 l

800 W
17 l

n

n

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

–

–

n

290 x 461 x 351 mm

291 x 461 x 340 mm
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Centrum Domowych Inspiracji
Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie i we Wrocławiu.
Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz innowacyjne rozwiązania
technologiczne, które gwarantują funkcjonalność i niezawodność urządzeń gospodarstwa
domowego marki Bosch.

Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
tel. +48 22 57 24 400

ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

waw-cdi@bshg.com

wro-cdi@bshg.com
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Oferujemy profesjonalne doradztwo
Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb
i oczekiwań. Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość
przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu,
aby udzielić wyczerpujących informacji.
Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:
www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl
W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Do zobaczenia!

Markowe akcesoria
w sklepie online.
Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów,
worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia
i pielęgnacji oraz części zamiennych.
Zapraszamy do sklepu: www.bosch-home.pl/sklep

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wszystko w jednym miejscu

Usługi

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu

do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego,

urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę

środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych

z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje

akcesoriów.

pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę Usługi
w naszym sklepie!

Wygodna wyszukiwarka

Promocje

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów

Korzystaj z promocji w naszym sklepie.

w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi
ofertami specjalnymi. Nie przegap okazji!

Zarejestruj się w MyBosch – warto!
• Szybki dostęp do złożonych zamówień.
• Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych specjalnie do Ciebie.
• Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.
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Nasz serwis gwarancją na lata.
Nasz Serwis Fabryczny to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną
i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych oferuje
nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo,
szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń, a także
gamę usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.

Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Call Center* 42 271 55 55
*Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora.

Ogólnopolska sieć
serwisów – zawsze blisko
Ciebie
Wysoko wykwaliﬁkowana kadra specjalistów w 9 regionalnych oddziałach Serwisów Fabrycznych marki Bosch
oraz wyselekcjonowanej sieci Serwisów
Autoryzowanych są do Twojej dyspozycji.

System Zarządzania
Jakością
Dla naszego serwisu
najważniejsza jest jakość usług.
Od 2005 roku mamy wdrożony
system zarządzania jakością
zgodny z międzynarodową normą
ISO 9001.

Wysokiej jakości serwis
bezpośrednio od
producenta Urządzenia marki
Bosch to gwarancja najwyższej jakości.
Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna
naszych urządzeń lepiej, niż nasi wysoko
wykwaliﬁkowani technicy. Do pomiarów,
diagnostyki i napraw wykorzystują oni
najnowocześniejszy sprzęt i używają
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych. Nowoczesne Centrum
Logistyczne udostępnia części
w ciągu 24 h od złożenia zamówienia,
a maksymalny termin realizacji nie
przekracza 4 dni roboczych, gdy części
wymagają sprowadzenia z Centralnego
Magazynu w Niemczech.

Nasz serwis gwarancją
na lata
Nawet po zakończeniu
gwarancji oferujemy stały dostęp
do oryginalnych części zamiennych
(również przez sklep internetowy). Dbamy o Twoje urządzenia przez długie lata,
od dostarczenia brakującej instrukcji,
akcesoriów, środków do czyszczenia i
pielęgnacji, usługę czyszczenia czy pielęgnacji urządzeń, po naprawę.

ISO

Miara zaufania
Badania opinii Klientów
wykazują, że Serwis Fabryczny
Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo
dobrą”.

Ogólne zadowolenie:
Nasza wizytówka to
Zadowolenie z technika:
doceniona jakość obsługi
Dalsze polecenie serwisu:
92,8%
Serwis Fabryczny marki Bosch Ponowny zakup marki:
86,4%
po raz kolejny został laureatem gwiazdy
Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
„Jakość Obsługi”, a w 2017 r. otrzymał
Źródło: RIM, Monachium
zaszczytny tytuł „Gwiazdy Dekady”.

Niezawodność
gwarantowana
gwarancji
Sprzęt marki Bosch
produkowany jest z największą
starannością z wysokiej jakości
materiałów. Wszystkie nowe urządzenia
objęte są 2-letnią gwarancją. Na usługi
serwisowe i wymienione przez nas
części zamienne również otrzymasz
2-letnią gwarancję.
lata

Zawsze możesz na nas
24/7 liczyć
Nasze Call Center pozostaje
do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu
w godzinach od 7:00-22:00.
Zadzwoń, a pomożemy Ci:
• samodzielnie usunąć drobną usterkę,
• umówić wizytę naszego technika,
• zamówić oryginalne części, akcesoria
oraz środki do czyszczenia
i pielęgnacji.
Godziny pracy serwisu
dostosowane do Twoich
potrzeb
Nasi wykwaliﬁkowani technicy zawsze
udzielą Ci pomocy.

Jesteśmy dostępni online.
• Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić
usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
• Zadaj pytanie ekspertowi w formularzu kontaktowym lub wyślij e-mail na adres:
callcenter.lodz@bshg.com
• Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym
sklepie: www.bosch-home.pl/sklep
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Dołącz do MyBosch!
Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny
program MyBosch dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się
i odkryj pełną gamę korzyści - to nic nie kosztuje!

Zostań uczestnikiem programu MyBosch.
Dzielą Cię od tego tylko dwa kroki.
1

2

Rejestracja użytkownika
Zarejestruj się na stronie internetowej wwww.mybosch.pl. Jeżeli wyrazisz
zgodę na otrzymywanie od BSH e-maili, będziemy przesyłać Ci porady
dotyczące zarejestrowanego sprzętu, mnóstwo inspiracji oraz informacje
o konkursach i promocjach.
Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch
Już teraz możesz zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane
swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym
specjalnym Klientom – uczestnikom programu MyBosch.

Korzyści MyBosch.

Zawsze do usług!

Rejestrując swoje urządzenie zyskujesz wiele
korzyści*:

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać
bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

stały rabat 10% w sklepie online:
www.bosch-home.pl/sklep oraz rabaty dodatkowe
przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia
lub części urządzeń marki Bosch
informacje o konkursach i możliwość wygrania
atrakcyjnych nagród
bezpłatną, wybraną usługę serwisową
porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji
urządzeń
szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych
technicznych urządzenia

Zadzwoń, tel. 801 191 534**, zapytaj o szczegóły i umów
się już dziś! Nasze Call Center pozostaje do Twojej
dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 – 22:00.

* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.
** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Wszystkie
wymiary smaku.

Kulinarne wyzwania i wnętrzarskie inspiracje
na www.akademiasmaku.pl
Znajdziesz tam mistrzowskie przepisy,
praktyczne porady i inspirujące pomysły
na wnętrza. O perfekcyjny efekt dbają
szef kuchni i restaurator Mateusz Gessler
Polecam
i znana projektantka wnętrz Dorota
Szelągowska oraz marka Bosch.
Zobacz na www.akademiasmaku.pl

Polecam
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Notatki
waw-cdi@bshg.com

Podwójna szansa
na wygraną!
Posiadasz urządzenie marki Bosch?
Weź udział w dwóch loteriach z atrakcyjnymi nagrodami.
Co miesiąc do wygrania 1500 zł i iPad Apple.

Szczegóły oraz regulamin loterii znajdziesz
na www.bosch-home.pl/loterie

Zarejestruj
urządzenie
i graj o 1500 zł.

Oceniaj
i graj
o iPada!
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