
Főzés mesterfokon. 
Az Ön konyhájában.

Ajándék indukciós edényszett a Bosch-tól.
Érvényes: 2012. április 16. és június 30. között.



Ajándék indukciós edényszett minden 
Bosch FlexInduction főzőlaphoz. 

Vásároljon 2012. április 16. és június 30. között bármi-
lyen Bosch FlexInduction főzőlapot, és ajándékba kap 
mellé egy professzionális, 4 darabból álló indukciós 
edényszettet. Önnek nem kell mást tennie, mint a pro-
móció időtartama alatt ezen szórólapban feltüntetett 
FlexInduction beépíthető főzőlapok közül valamelyiket 
megvásárolnia, és a főzőlap mellé a vásárlás helyén 
megkapja a 4 részes, indukciós főzésre speciálisan 
kifejlesztett HEZ390041 típusú edényszettet.

A 4 edényből álló edényszett kifejezetten a Bosch 
indukciós lapokhoz lett kifejlesztve. Minden edény 
belsejében mennyiségmérő skálát találunk literben, 
illetve a két nagyobb főzőedény üvegfedővel rendel-
kezik, hogy a készülő fogásokat mindig szem előtt 
tarthassuk.

A szett tartalma:
– Lábas fogantyúval,  1,2 literes 
– Lábas üveg fedővel 1,7 literes
– Lábas üveg fedővel 4,2 literes
– Teflon bevonatú serpenyő

Az promóció részletes leírása  
a www.bosch-home.com/hu oldalon található

Hozza ki a legtöbbet FlexInduction 
főzőlapjából professzionális indukciós 
edényekkel!

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

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

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

FlexInduction főzőlapok 



PIN675N14E

–  Komfort-Profil
–  1 automatikus FlexInduction zóna edényfelis-

meréssel
–  2 normál indukciós főzőzóna edényfelismeréssel
–  DirectSelect kezelőfelület
–  17 fokozatban állítható teljesítmény 
–  Digtális kijelzés minden funkcióra
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden 

főzőmezőhöz, CountDown funkció
–  Törlési védelem
–  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement funkció
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Beépítési méretigény: 50 x 560 x 490-500 mm
–  Csatlakozási érték: 7,2 kW 

PIZ975N14E

–  Komfort-Profil
–  2 automatikus FlexInduction zóna 

edényfelismeréssel
–  1 három-körös normál indukciós 

főzőzóna
–  DirectSelect kezelőfelület
–  17 fokozatban állítható teljesítmény 
–  Digtális kijelzés minden funkcióra
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funk-

cióval, minden főzőmezőhöz, 
CountDown funkció

–  Törlési védelem
–  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement funkció
–  PowerBoost funkció, minden  

főzőzónához
–  Beépítési méretigény:  

50 x 880 x 490-500 mm
–  Csatlakozási érték: 10,8 kW

PIV675N14E

–  Komfort-Profil
–  2 automatikus FlexInduction zóna edényfelis-

meréssel
–  DirectSelect kezelőfelület
–  17 fokozatban állítható teljesítmény 
–  Digtális kijelzés minden funkcióra
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden 

főzőmezőhöz, CountDown funkció
–  Törlési védelem
–  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement funkció
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
– Beépítési méretigény: 50 x 560 x 490-500 mm
–  Csatlakozási érték: 7,2 kW



Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

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

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

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

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

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

www.bosch-home.com/hu
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A szolgáltatás, melyben  
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője  
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
–  Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt

–  Az egész országot lefedő szervizhálózat

–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

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


