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Nagy felületű grillezés
Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, például steak, virsli 
vagy hal grillezésére szolgáló sütési mód. Tökéletes 
rakott ételek enyhe barnításához, hisz a fűtőszálak 
teljesítménye 3 fokozatban állítható.

Kis felületű grillezés
Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak 
a középső fűtőszál bekapcsolása, így akár 30% energia 
is megtakarítható. Ideális csőben sült ételekhez is.

Kiolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek, például hús, kenyér vagy torta 
gyors és kíméletes felolvasztásához.

Hőlégkeverés
A beépített ventilátornak köszönhetően a hőeloszlás 
az egész sütőtérben egyenletes.

 

Al só/felső sü tés
A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sültekhez, 
kevert tésztás süteményekhez és különböző felfújtakhoz.

3D hőlégbefúvás
A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyílásokon 
úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre akár három 
szinten is süthető például aprósütemény. Az egyenletes 
hőeloszlásnak köszönhetően tökéletes eredményt 
érhetünk el.

HotAir Eco hőlégbefúvás
Az optimalizált hőlégbefúvásnak köszönhetően egy szin-
ten történő sütés esetén az A energiaosztály standard 
értékénél 30%-kal alacsonyabb energiafogyasztással 
érhető el tökéletes eredmény.

Pizza funkció
A megfelelő sütési mód mélyhűtött termékek elkészítésére. 
A szükséges intenzív hő elérése érdekében a hőlégbe-
fúvással egyidejűleg az alsó sütés is működésbe lép.

Külön alsó sütés
Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, valamint 
befőzéshez.

Légkeveréses grillezés 
A grillfűtőszál és a ventilátor egymást váltva lépnek 
működésbe, így a grill fűtőtestből érkező hő egyenlete-
sen oszlik el a sütőtérben. 

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

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

Sütési módok a Bosch sütőknél

HotAir Eco hőlégbefúvás:
energiatakarékos sütési mód a Bosch-tól.

Az energiahatékonyság mindennapjaink egyik fontos eleme így 
a konyhában is egy nagyon hangsúlyos szempont. Éppen ezért 
a Bosch új sütőiben megtalálható a HotAir Eco hőlégbefúvás sütési 
mód, melynek segítségével már a sütés során is energiát takarít-
hatunk meg. Kutatások szerint a sütő használata során a legtöbb 
esetben csak egy szinten készítjük az ételt, így tehát a sütéshez 
használt energiát optimalizálni lehet. Az egy szinten való sütéshez 
a HotAir Eco hőlégbefúvás egy speciális elektronikus vezérlést 
használ, mellyel 30% energiát lehet megtakarítani az A energiaosz-
tály határértékéhez képest. A HotAir Eco sütési mód új funkcióként 
jelentkezik a Bosch sütőknél, tehát a megszokott sütési módokról 
nem kell lemondania, ellenben a sütők szélesebb funkciókínálattal 
segítik Önt a tökéletes ételek elkészítésében.
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HBC34D554* HBG73B530* HBA73R451*

Beépíthető gőzsütő Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő

Gőzsütő

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Sütési módok
–  3D hőlégbefúvás, illetve ennek gőzzel 

való kombinációja
–  Párolás, regenerálás, forralás, felolvasztás, 

előmelegítés, melegentartás
–  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig
–  Hőlégbefúvás 30 °C-tól 230 °C-ig
–  Hőlégbefúvás + gőz 120 °C-tól 230 °C-ig
–  Gőzfejlesztés a párolótéren belül

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 9 funkcióval: alsó/

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

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 9 funkcióval: alsó/

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

Tisztítás
–  Automatikus vízkőtlenítő program
–  Beépített tisztító program

Tisztítás
–  Pirolitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  Pirolitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság
–  Teleüveg sütőajtó
–  Felfűtés-ellenőrzés, automatikus 

forráspont-ellenőrzés
–  AutoPilot40
–  Víztartály telítettség-kijelzéssel
–  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  SoftClose csillapított záródású ajtó
–  Hűtőventilátor

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  1-szintű teleszkópos sütősín
–  Hűtőventilátor

Design
–  Piros színű kijelzés
–  Körülvevő feliratok
–  Süllyesztett gombok
–  35 l-es nemesacél párolótér, 

4 sütési magassággal

Design
–  Süllyeszthető
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Műszaki adatok
–  Víztartály: 1,3 l
–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 

1 900 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacso-

nyabb (0,66 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
3 650 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacso-

nyabb (0,66 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
3 650 W

Beépíthető pirolitikus sütők és gőzsütő

* Beérkezéstől függően.
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HBA63B251* HBB43C350 HBG43T450 (nemesacél) / HBG43T320 
(fehér) / HBG43T360 (fekete)*

Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Energia

 

Energia

 

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 6 funkcióval: alsó/felső 

sütés, külön alsó sütés, 3D hőlégbefúvás, 
HotAir Eco hőlégbefúvás, légkeveréses 
grillezés, változtatható felületű grill

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 

felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy felületű grill, kis 
felületű grill, légkeveréses grillezés

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 

felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy felületű grill, kis 
felületű grill, légkeveréses grillezés

Tisztítás
–  Pirolitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  EcoClean öntisztító rendszer
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  EcoClean öntisztító rendszer 
–  GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár
–  Hűtőventilátor

Komfort és biztonság
–  Sütőkocsi
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Hűtőventilátor

Komfort és biztonság
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  3-szintű teleszkópos sütősín
–  Lehajtható grill-fűtőszál
–  SoftClose csillapított záródású ajtó
–  Hűtőventilátor

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacso-

nyabb (0,66 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény:
3 650 W

Műszaki adatok
–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 

3 580 W

Műszaki adatok
–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 

3 580 W

Pirolitikus és EcoClean sütők

* Beérkezéstől függően.
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HBA42S350E HBA23S150R HBN532E1T

Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő

Energia

 

Energia

-20% 3D
Multifunkció

Plus  

Energia

-20%

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: 

felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó 
sütés, légkeverés, nagy/kis felelületű grill, 
légkeveréses grillezés

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső 

sütés, külön alsó sütés, 3D hőlégbefúvás, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű vari-
álható grill, kis felületű grill, kiolvasztó 
funkció

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: 

alsó/felső sütés, kiolvasztó funkció, nagy 
felületű grill, alsó sütés, légkeveréses gril-
lezés, pizza-funkció, 3D hőlégbefúvás, kis 
felületű grill

Tisztítás
–  EcoClean öntisztító rendszer (hátfal és 

oldalfalak)
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  Katalitikus öntisztítás: hátfal
–  Tükörsima sütőfalak

Komfort és biztonság
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Lehajtható grill-fűtőszál
–  Hűtőventilátor

Komfort és biztonság
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Hűtőventilátor

Komfort és biztonság
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  2-szintű teleszkópos sütősín

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Teleüveg sütőajtó
–  Sütővilágítás

Design
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok

Műszaki adatok
–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 

3 580 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
3 500 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
2 900 W
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Önállóan beépíthető sütők

HBN532E0 HBN431S1 HBN239E1L/HBN231E1L

Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő

Energia

-20%  

Energia

-20%  

Energia

-20%  

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 5 sütési funkcióval: 

Nagy felületű variálható grill, 
3D hőlégbefúvás, Alsó sütés, 
Alsó/felső sütés, Légkeveréses grillezés

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval: 

Kiolvasztó funkció, Kis felületű grill, 
Nagy felületű grill, Légkeverés, Légkeveréses 
grillezés, Alsó sütés, Alsó/felső sütés

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval: 

Légkeverés, Légkeveréses grillezés, Alsó 
sütés, Alsó/felső sütés, Kis felületű grill, 
Nagy felületű grill, Kiolvasztó funkció

Tisztítás
–  Katalitikus öntisztítás
–  Tükörsima sütőfalak

Tisztítás
–  Katalitikus öntisztítás: hátfal

Tisztítás
–  Tükörsima sütőfalak

Komfort és biztonság
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  2-szintű teleszkópos sütősín

Komfort és biztonság
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra

Komfort és biztonság
–  Gyermekzár

Design
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Süllyesztett gombok
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó
–  Tükörsima sütőfalak

Design
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok
–  Teleüveg sütőajtó

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
3 600 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
2 800 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
2 800 W
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HBN231E0 HBN311E1 HBN211E0*

Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő Önállóan beépíthető sütő

Energia

-20%  

Energia

-20%  

Energia

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 6 sütési funkcióval: 

Légkeverés, Légkeveréses grillezés, Alsó 
sütés, Alsó/felső sütés, Kis felületű grill, 
Nagy felületű grill

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 5 sütési funkcióval: 

Alsó sütés, Nagy felületű variálható grill, 
Légkeveréses grillezés, Alsó/felső sütés, 
3D hőlégbefúvás

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 4 sütési funkcióval: 

Alsó/felső sütés, Légkeveréses grillezés, 
Légkeverés, Nagy felületű variálható grill

Tisztítás
–  Tükörsima sütőfalak

Tisztítás
–  Tükörsima sütőfalak

Tisztítás
–  Könnyen tisztítható belső tér

Komfort és biztonság
–  Gyermekzár

Komfort és biztonság
–  Gyorsfelfűtés

Komfort és biztonság
–  Nagy méretű (67 l) sütőtér

Design
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Időzítő óra (timer)
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Időzítő óra (timer)
–  Sütővilágítás

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0,85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
2 800 W

Műszaki adatok
–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacso-

nyabb (0.85 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke (0,99 kWh)

–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 
3 600 W

Műszaki adatok
–  Legnagyobb elektromos teljesítményigény: 

2 800 W

* Beérkezéstől függően.



Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

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

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

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

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

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

www.bosch-home.com/hu

© Bosch 2012. Készült a BSH Kft megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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


