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Az energiatakarékosság a Bosch mosógép 
számára ismét elismerést hozott! 

WAE20366BY

Maxx 6 VarioPerfect, elöltöltős mosógép, 60 cm

Akciós ár: 116.990,- Ft*
Energia

6
kg

Újratöltési funkció 3D-AquaSpar
    Többszörös

vízvédelem

–  Töltősúly: 6 kg
–  Energiaosztály: A+
–  Energia / víz1: 196 kWh / 10 120 liter
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 ford./perc
–  Zajszint2: 58 / 74 dB (A) re 1pW
–  Teljesen elektronikus kezelés (programok+ hőmérséklet)
–  Display programlefutásra, maradékidő-kijelzésre és kés-

leltetett indításra
–  Speciális programok: extra rövid 15’, gyors/mix, 

öblítőstop
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: start/

szünet, gyűrődésmentesítő program, többletvíz, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop

–  3D-AquaSpar mosási rendszer, súlyautomatika
–  Hangjelzés a program végén, gyermekzár
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Aláépíthető
–  Készülékméret: 84.8 x 60 x 59 cm

Energiatakarékossági Díjat nyert a Bosch

2010 után 2011-ben ismét Bosch mosógép nyerte el az Energiatakarékossági Díjat 
a 6 kg vagy annál kisebb kapacitású mosógépek kategóriájában. (WAE20366BY) 
Azért is jelentős elismerés ez a márka számára, mert jól mutatja a környezetvédelem 
iránti elkötelezettségét, amelynek egyik alappillére az alacsony energiafelhasználás.

A vizsgálat során az E.ON megbízásából a TÜV Rheinland magyarországi szakértői 
a készülékek átlagos felhasználási szokásait modellezték és ennek alapján 
értékelték azok energiafogyasztását.

jat

elem 
lás.

1. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot 
energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljes töltetű pamut mosás esetén.



WAQ2446KBY

Avantixx for kids VarioPerfect, elöltöltős mosógép, 60 cm

Energia

7
kg

Újratöltési funkció 3D-AquaSpar
    Többszörös

vízvédelem

–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia / víz1: 174 kWh / 8 140liter
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 ford./perc
–  Zajszint2: 54 / 74 dB (A) re 1pW
–  Teljesen elektronikus kezelés (programok+ hőmérséklet )
–  Nagy piktogrammos display
–  Speciális programok: tolltöltetű anyagok, farmer/fekete ruhanemű, 

ingek, szenzitív, sportruházat/fitness, extra rövid 15’, gyors/mix, 
gyapjú/kézi és finom/selyem

–  Gyűrődésmentesítő program, extra öblítés, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/öblítőstop

–  Antivibrációs oldalfalak, Vario-dobrendszer
–  Hangjelzés a program végén, gyermekzár, öntisztító mosószertartály
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak
–  Készülékméret: 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAE28465BY

Maxx 7 VarioPerfect, elöltöltős mosógép, 60 cm

Energia

7
kg

Újratöltési funkció 3D-AquaSpar
    Többszörös

vízvédelem

–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A++
–  Energia / víz1: 197 kWh / 10 560 liter
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 ford./perc
–  Zajszint2 : 57 / 77 dB (A) re 1pW
–  Teljesen elektronikus kezelés (programok+ hőmérséklet)
–  Nagy piktogrammos display 
–  Speciális programok: tolltöltetű anyagok, farmer/fekete ruhanemű, 

ingek, szenzitív, sportruházat/fitness, extra rövid 15’, gyors/mix, 
öblítőstop

–  Gyűrődésmentesítő program, többletvíz, EcoPerfect, SpeedPerfect, 
fordulatszám-módosítás/öblítőstop

–  Hangjelzés a program végén, gyermekzár
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak
–  Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm

*  Összehasonlítva normál programon 
az WAY 32840 elöltöltős mosógép 
energiafelhasználását hasonló 
termékekkel 1996-ból.

Bosch mosógépek a legjobb teljesítmény- 
és környezetvédelmi értékekkel.
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A Bosch mosógépek fogyasztása 
az elmúlt évek során a fejlett 
technikák integrálása révén 
számottevően csökkent.

Energia

-20%

-60%

VarioPerfect™
A VarioPerfect™ készülékeknél Öné a választás sza-
badsága: szinte majdnem minden programhoz opció-
ként hozzá tudja kapcsolni vagy az EcoPerfect vagy 
a SpeedPerfect programot. Az EcoPerfect opcióval 

Ön az A energiaosztálynál akár 20%-kal kevesebb energiát használ-
hat. A SpeedPerfect opcióval pedig akár 60% időt takaríthat meg. 
Bármelyiket választja, a mosási végeredmény mindig 100%-os lesz. 

0,20
kWh

1996

akár
-38 %

2011

0,12
kWh

akár
-29 %

1996 2011

9,80
liter 7

liter

60 °C-os normál programon 
1 kg ruha esetén*

Mosógépek

További energiatakarékos WAQ... és WAE... típusainkat is tekintse meg a honlapunkon: www.bosch-home.com/hu
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Takarítson meg energiát és spóroljon 
többet a Bosch energiatakarékos 
készülékeivel.

Válaszoljon helyesen a következő oldalakon található 3 kérdésre, és Öné lehet egy 
elektromos fogyasztásmérő, mellyel személyesen is meggyőződhet arról, mennyi 
elektromos áramot takaríthat meg, ha korszerű és energiatakarékos készülékre 
cseréli régi háztartási gépét. A kérdések megválaszolásához látogasson el 
a www.bosch-home.com/hu oldalra és ott lépjen az Energia-kalkulátor menüpont-
hoz. A megfelelő készülék típusszámának választásával kiszámolhatja, hogy 
mennyi pénzt takaríthat meg, ha régi készülékét az új modellre cseréli*. 
A játékban való részvételhez töltse ki a www.bosch-home.com/hu oldalon talál-
ható online kérdőívet, és ha az első 300 visszaküldő között van, akkor megajándé-
kozzuk egy elektromos gépek fogyasztásának mérésére alkalmas készülékkel. 

* Az összehasonlíthatóság és az egyértelmű eredmények érdekében csak olyan válaszokat tekintünk érvényesnek, melyek az Energia-kalkulátor átlagos víz 
és elektromos áram áraival, a program által felajánlott régi készülékkel kerülnek kiszámításra, valamint tartalmazzák az egyéni kiválasztott paramétereket 
(régi készülékének kora, heti használat, megtakarítás időtartama). 

A részletes játékszabály 
a www.bosch-home.com/hu 

oldalon található.



WAE24445BY

Maxx 7 VarioPerfect, elöltöltős mosógép, 60 cm

Akciós ár: 134.990,- Ft*
Energia

7
kg

Újratöltési funkció 3D-AquaSpar AquaStop

–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: A++
–  Energia / víz1: 197 kWh / 10 560 liter
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 ford./perc
–  Zajszint2: 57 / 74 dB (A) re 1pW
–  Teljesen elektronikus kezelés (programok+ hőmérséklet)
–  Speciális programok: kímélő mosás plusz, ingek, szenzitív, sportruhá-

zat/fitness, extra rövid 15’, gyors/mix, gyapjú/kézis és finom/selyem
–  Nagy piktogrammos display: programfutás, hőmérséklet, 

fordulatszám, maradékidő kijelzés és időprogramozás
–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: start/szünet, 

gyűrődésmentesítő program, többletvíz, EcoPerfect, SpeedPerfect, 
fordulatszám-módosítás/öblítőstop

–  3D-AquaSpar mosási rendszer, súlyautomatika
–  Hangjelzés a program végén, gyermekzár
–  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm

WTE86305BY

Avantixx 7 Sensitive, kondenzációs szárító, 60 cm

Akciós ár: 169.990,- Ft*
Energia

7
kg

Szenzitív szárítás DuoTronic

–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiaosztály: B
–  Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz

1400 ford./perc - 3.36 kWh - 89 perc
1000 ford./perc - 3.92 kWh - 104 perc

–  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)
–  Teljesen elektronikus egy gombos programválasztó nedvesség-,

idő-, és speciális programokra
–  LC-Display maradékidő kijelzésére és időprogramozásra
–  Speciális programok: sportruha szárítás, gyapjú szárítás kosárban, 

tolltöltetű anyagok, 20 perces meleg, super 40 perces
–  TouchControl érintős kezelés: start/stop, kímélő, kezdési idő, 

gyűrődésmentesítő program
–  Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
–  LED-kijelző a szárítási állapotra és karbantartásra
–  Gyapjú szárítókosár, belső dobvilágítás
–  Aláépíthető
–  Készülékméret: 84 x 60 x 63 cm

1. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot 
energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljes töltetű pamut mosás esetén.
*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár. 

1.)  Számolja ki mennyi pénzt takaríthat meg, ha régi mosógépét lecseréli a WAE24445BY típusú 
Bosch mosógépre!
Az eredmény mellett küldje el nekünk milyen adatokkal számolt: régi készüléke korát, heti mosások számát, 
illetve hogy hány éves megtakarítást számolt ki.
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Mosogatásonként, terítékenként**

Bosch mosogatógépek energiafelhasználása

0,10
kWh

1996

akár
-50 %

2011

0,05
kWh

akár
-60 %

1996 2011

1,33
liter

0,54
liter

**  Összehasonlítva normál programon az SMI69U35EU mosogatógép, 
energiafelhasználását hasonló termékekkel 1996-ból.

Szabadonálló mosogatógépek

SMS63M12EU

ActiveWater mosogatógép – fehér, 60 cm

Akciós ár: 159.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

10L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed AquaStop

–  13 teríték mosogatására alkalmas
–  Energiaosztály: A++
–  Energia/víz1: 262 kWh / 2 800 liter
–  Energia/víz2: 0.92 kWh / 10 liter
–  Szárítási hatékonyság: A 
– Zajszint: 44 dB (A) re 1 pW
–  2x6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco program 50 °C, 

kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
–  2 kiegészítő funkció: féltöltet, VarioSpeed
–  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
–  VarioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  Készülékméret: 84,5 x 60x 60 cm

1.  280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon
*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  

VarioSpeed

Gyorsabban mosogatni: VarioSpeed 
Egy gombnyomás és a VarioSpeed opció máris felére redu-
kálja a mosogatási időt! Így szabadon választható, hogy 

az idő vagy a minimális fogyasztás az elsődleges szempont. A vég-
eredmény mint mindig tökéletesen tiszta és csillogó edények.

AquaStop

Az elektonikus AquaStop garantáltan véd 
Az AquaStop biztonsági rendszer a Bosch mosogatógép 
alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól megvéd, 

így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapotban nyu-
godtan magára hagyhatja.

Féltöltet mosogatási lehetőség
Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség 
a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve 

alsó kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. A mosogatási 
folyamat körülbelül 30% víz és energia megtakarításával végezhető.

2.)  Számolja ki mennyi pénzt takaríthat 
meg, ha régi mosogatógépét lecseréli a 
SMS63M12EU típusú Bosch mosogatógépre!
Az eredmény mellett küldje el nekünk milyen ada-
tokkal számolt: régi készüléke korát, heti mosoga-
tások számát, illetve hogy hány éves megtakarítást 
számolt ki.

6 | Mosogatógépek
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SMS40M52EU

ActiveWater mosogatógép – fehér, 60 cm

Akciós ár: 124.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed AquaStop

–  12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh / 3 360 l
– Energia/víz2: 1,02 kWh / 12 l
– Szárítási hatékonyság: A
– Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
–  4 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C, 

gyors 45 °C
– 1 kiegészítő opció: VarioSpeed
– Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
– Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
– Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
– Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

SMS50E88EU

ActiveWater mosogatógép – ezüst-inox, 60 cm

Akciós ár: 154.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed AquaStop

–  13 teríték mosogatására alkalmas
–  Energiaosztály: A+
–  Energia/víz1: 294 kWh / 3 360 liter
–  Energia/víz2: 1,03 kWh / 12 liter
–  Szárítási hatékonyság: A 
– Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
–  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
–  2 kiegészítő funkció: féltöltet, VarioSpeed
–  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
–  Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
–  2 csészetartó rész a felső kosárban
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel
–  Elektronikus só- és öblítőszer utántöltés jelzés
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  Készülékméret: 84,5 x 60x 60 cm
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SMI50E55EU

Integrálható ActiveWater mosogatógép – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 139.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed Intensiv AquaStop

–  12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh / 3 360 l
– Energia/víz2: 1,02 kWh / 12 l
– Szárítási hatékonyság: A, Zajszint: 46 dB (A) re 1 pW
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C,

előmosogatás
– 2 kiegészítő opció: VarioSpeed, IntenzívZóna
– Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
– Gyermekzár
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
– Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
– Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SMI53M85EU

Integrálható ActiveWater mosogatógép – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 184.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

10L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed Intensiv AquaStop

–  13 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 262 kWh / 2 800 l
– Energia/víz2: 0,92 kWh / 10 l
– Szárítási hatékonyság: A, 
– Zajszint: 44 dB (A) re 1 pW
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
– 2 kiegészítő opció: VarioSpeed, IntenzívZóna
– Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
– VarioFlex kosár (2+4 lehajtható elem)
– Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
– Gyermekzár
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
– Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
– Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Beépíthető mosogatógépek és szabadonálló 
tűzhely

1.  280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon
*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár. 
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SMV50E60EU Új

Teljesen integrálható ActiveWater mosogatógép – 60 cm

Akciós ár: 129.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

AquaStop

– 12 teríték mosogatására alkalmas
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 290 kWh / 3 360 l
– Energia/víz2: 1,02 kWh / 12 l
– Szárítási hatékonyság: A
– Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
–  2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
– 1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
– 3/6/9 óra időprogramozás
– 2 lehajtható rész az alsó kosárban
– Állítható magasságú felső kosár
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
– Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
– Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

HGV645220R

Kombinált gáztűzhely – fehér, 60 cm

Akciós ár: 139.990,- Ft*
Energia

-10%

–  Energiafogyasztás: A-10%. 10%-kal alacsonyabb (0,89 kWh), mint 
az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)

–  Gázfőzőlap
–  Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
–  Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
–  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
–  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkciós sütő
–  7 sütési mód: alsó/felső sütés, alsó sütés, légkeverés, 

kiolvasztó funkció, légkeverés+grill, nagy felületű variálható grill, 
kis felületű variálható grill

–  Sütőtérvilágítás
–  Edénytartó fiók
–  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
–  Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm
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Energia

-20%
Az energiamegtakarításra és a környezet védelmére 
irányuló fejlesztéseknek köszönhetően már a beépít-
hető készülékek is beletartoznak az energiahatékony 

háztartási készülékek sorába. A jelen ajánlatban szereplő beépít-
hető sütők energiafogyasztása az új szigetelési technológiának 
köszönhetően az A energiaosztály standard értékénél 20%-kal 
alacsonyabb, így már főzés közben is energiát tud megtakarítani.

Beépíthető sütők Beépíthető üvegkerámia főzőlapok

Beépíthető készülékek sütők és főzőlapok

Biztonság
A gyermekzár funkció zárolja a sütő minden programját és 
megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását.

Komfort
A Bosch beépíthető sütők egy része már alapfelszereltségként 
tartalmaz teleszkópos sütősínt, vagy azok igény esetén külön 
megrendelhetők. Kiviteltől függően 1- vagy 2-szintű teleszkópos 
sütősínek könnyítik meg a háziasszonyok munkáját, teszik 
könnyebben hozzáférhetővé a készítendő finomságokat.

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

Design
A hagyományos, kerettel rendelkező főzőlapok enyhén domború 
szegélye lefedi a kerámialap élét, így biztosít védelmet a sérülé-
sekkel.

Komfort
A HighSpeed főzőzónákon az edénytől és az étel mennyiségétől 
függően akár 20% idő is megtakarítható, a korábbiakhoz képest 
mely az új üveg kerámiának és a tovább fejlesztett fűtőelemeknek 
köszönhető.

A digitális kijelzővel rendelkező főzőlapoknál jól látható számje-
gyek mutatják az egyes zónákhoz beállított teljesítményfokozato-
kat. Az egyes főzőmezők ki-/bekapcsolása, teljesítmény-szabályozá-
sa és átkapcsolása az üveglap alatt elhelyezett, érintésre működő  
szenzorkapcsolókkal könnyíthető meg. 
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*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  

HBA23S150R Új

Önállóan beépíthető sütő – nemesacél

Akciós ár: 139.990,- Ft*
Energia

-20%

–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0.79 kWh), 
mint az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, alsó sütés, 
3D hőlégbefúvás, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
variálható grill, kis felületű grill, kiolvasztó funkció)

–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Teleüveg sütőajtó
–  Hűtőventilátor
–  Dugós csatlakozókábel (1,20 m)
– Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

HBN239E1L

Önállóan beépíthető sütő – nemesacél

Akciós ár: 99.990 Ft*
Energia

-20%

–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0.85 kWh), mint 
az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)

–  Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval: légkeverés, légkeveréses 
grillezés, alsó sütés, alsó/felső sütés, kis felületű grill, nagy felületű grill, 
kiolvasztó funkció

–  1-szintű teleszkópos sütősín
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok
–  Sütővilágítás
–  Dugós csatlakozókábel
–  Tükörsima sütőfalak
–  Teleüveg sütőajtó
–  Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

Made in Germany
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PKN645T14

Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Akciós ár: 94.990,- Ft*

TouchControl

Körbefutó
keret 60

cm

–  Keretes kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből: 

1 bővíthető sütőzóna, 1 kétkörös főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekordíszítés
–  countDown funkció
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
–  17 fokozat
–  Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
–  Touch-Control vezérlés, elöl
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
–  TopControl digitális kiejlzés
–  Forraló elektronika
–  Készülékméret: 4,7 x 57,5 x 51,5 cm

PPP616B81E

Gáz főzőlap - edzett üveg fekete, 60 cm

Akciós ár: 89.990,- Ft*

60
cm

–  4 Gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: normál égő 1.7 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1.7 kW
–  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó
–  Dugós csatlakozókábel 1 m
–  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
–  Készülékméret: 4,2 x 59 x 52 cm

Beépíthető főzőlapok
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KGV36VI30S

Kombinált hűtő / fagyasztó – nemesacél, 60cm

Akciós ár: 164.990,- Ft*
Energia

Ujjnyom-mentes BigBox

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
–  Nettó hűtőtér: 215 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső LED-kijelzés
– Dinamikus hűtés, szuperfagyasztás
–  3 kihúzható felületű polc biztonsági üvegből
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fiók zöldségek és gyümölcsök számára, 

páratartalomszabályzással
–  LowFrost könyített és ritkább leolvasztás
–  Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

KSR34V42

Egyajtós hűtőkészülék – inoxlook, 60 cm

Akciós ár: 144.990,- Ft*
Energia

–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 148 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 321 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1pW
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső LED-kijelzés
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
–  7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható magasságú, 1 osztott
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Átlátszó zöldségtartó
–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  Készülékméret : 171 x 60 x 65 cm

Egyajtós hűtőkészülék és hűtő / fagyasztó 
kombináció

3.)  Számolja ki mennyi pénzt takaríthat meg, ha régi hűtőkészülékét lecseréli a KGV36VI30S típu-
sú Bosch kombinált hűtő / fagyasztó készülékre!
Az eredmény mellett küldje el nekünk milyen adatokkal számolt: régi készüléke korát, illetve hogy hány éves 
megtakarítást számolt ki.



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

Kezdje az évet a Bosch frissítő 
újdonságaival!
Akciós ajánlat 
Érvényes: 2012. I. negyedév végéig ill. visszavonásig.




