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Minden eddiginél több élelmiszer 
tárolása, egy energiatakarékos  
izzó számára szükséges energia 
felhasználásával.
Az új sorozatba tartozó A++ energiaosztályú Bosch egyajtós hűtőkészülékek keve-

sebb villamos energiát fogyasztanak egy év alatt, mint egy energiatakarékos izzó.*

*  Egy 18 W-os energiatakarékos izzó éves fogyasztásának (157,68 kWh/év) összehasonlítása a Bosch KSV36AI30 éves energiafogyasztásával (112 kWh/év)  
egész évi folyamatos működés esetén.
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Hatalmas tárolókapacitás,  
minimális energiafelhasználás

Energiahatékonyság, amit még egy energiatakarékos  
izzó is megirigyel
A Bosch új egyajtós hűtőkészülékei egyedülállóan alacsony ener-
giafogyasztásukat több új technológiának köszönhetik. Az energia-
takarékosságot leginkább elősegítő elem a megújult szigetelés, 
melynek segítségével a készülék a lehető legkisebb energiaveszte-
ség mellett tud működni. Az energiahatékony működést a tovább-
fejlesztett kompresszor, a kondenzátor és az elpárologtató rend-
szer teszi lehetővé, melyek optimálisan összehangolt üzemelése  
a lehető legkisebb energiafelvétel mellett biztosítja a megfelelő 
hűtési hőmérsékletet.

VitaControl és elektronikus vezérlés
Az elektronikus vezérlésnek, a belső ventilátornak és különböző 
szenzoroknak köszönhetően az egyajtós hűtőkben és fagyasztók-
ban egyenletes hőmérséklet uralkodik. Ezzel a tárolt élelmiszerek-
nek mindig a megfelelő klímát lehet biztosítani. A készülékek 
rendelkeznek szuperhűtés, illetve szuperfagyasztás opciókkal is, 
hogy egyszerre nagy mennyiségű élelmiszer lehűtése se okozzon 
többé problémát, és az élelmiszerek minősége se romoljon.

Kiemelkedő belső tárolókapacitás
A hagyományos kombinált hűtő/fagyasztó készülékek esetében  
a készülékben tárolható élelmiszerek mennyisége korlátozott. 
Remek megoldási alternatívát kínálnak erre a problémára az egyaj-
tós hűtők és fagyasztók, melyeket egy készülékké összeillesztve  
egy teljesértékű kombinált készüléket kapunk, és nem kell többé a 
tárolandó élelmiszerek mennyiségében kompromisszumot kötnünk.

Tökéletes harmónia a készülékek összeillesztése terén
A Bosch új egyajtós hűtő és fagyasztó választéka úgy lett kialakítva, 
hogy minden hűtőtípushoz tartozik egy azonos megjelenéssel, 
színnel és magassággal rendelkező fagyasztókészülék. Így egy speciá-
lis összeépítő keret segítségével a két készüléket esztétikus módon 
összeillesztheti, és az így kapott hatalmas készülék egyedi dísze lehet 
a konyhájának.

Az új egyajtós hűtő- és fagyasztókészülékek egymással összeépítve olyan speci-

ális hűtő és fagyasztó kombinációt adnak, melynek szinte semmilyen méretű és 

mennyiségű hűtendő élelmiszer nem jelent akadályt. 

Hőmérséklet

A hőmérséklet VitaControl 
vezérléssel

A hőmérséklet VitaControl 
vezérlés nélkül
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IceTwister – Kényelmes és gyors jégkockakészítés  
A Bosch forradalmian új jégkockakészítője nagyon 
egyszerűen működik: Önnek csak vizet kell töltenie a 

tartályba, majd a jégkockák elkészülte után csak meghúzni a 
kart, és a kész jégkockák a tárolóba hullanak. Egy feltöltéssel 
20 darab jégkockát tud elkészíteni a fagyasztó. Ha pedig több 
helyre lenne szüksége, az IceTwister egy egyszerű mozdulattal 
ki is vehető a fagyasztóból.

NoFrost – soha többé nem kell a fagyasztót leolvasztani
A NoFrost technológiával rendelkező Bosch 
szabadonálló fagyasztók a fagyasztótérben keletkező 

nedvességet a készüléken kívülre juttatják, így nincs esélye  
a nedves levegőnek a hideg felületeken jégréteget képeznie. 
Ezáltal javul a fagyasztási teljesítmény, valamint a készülék 
energiafogyasztása is alacsonyabb lesz, hiszen megszűnik  
a jégréteg szigetelő hatása, és a készülék sokkal hatékonyab-
ban képes a kívánt hőmérsékleten tartani az élelmiszereket.

BigBox

BigBox – annyi hely, amennyire szüksége van  
Nem számít, ha egyszerre sok emberre kell főzni, vagy 
egy hatalmas esküvői tortát betenni a fagyasztóba – a 

BigBox fiókban elég helyet talál a nagy fagyasztandó élelmi-
szereknek. Ha mégsem lenne elég hely, egyszerűen vegye ki 
a BigBox fiók feletti üvegpolcot, vagy távolítsa el az összes 
fiókot és polcot, és egy osztás nélküli fagyasztóteret kap  
az extra helyigényű élelmiszerek számára.

Magával ragadó belső értékek.
Legyen szó akár fagyasztásról, akár az élelmiszerek frissentartásáról, a Bosch 

új hűtőkészülékeire mindig számíthat. Sőt, a praktikus belső tulajdonságoknak 

köszönhetően időt is megtakaríthat.
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Kihúzható
polc

Rugalmas belső tér kihúzható polcokkal  
A belső tér azt kínálja, amit a külső design ígér:  
a tartozékok kiváló elrendezése esztétikus megjelenést 

biztosít, például a fémbetétekkel kiegészített üvegpolcok 
esetében. A polcok emellett stabilan kihúzhatók, így köny-
nyítve meg az Ön dolgát az élelmiszerek elrendezésében és 
áttekinthetőségében. A hűtőtér oldalán több magasságban is 
találhatók a polcok fogadására alkalmas sínek, így a hűtőtér 
elrendezése úgy alakítható ki a polcok tetszőleges elhelye-
zésével, ahogy az Ön igényeinek, illetve a tárolt élelmiszerek 
helyigényének megfelel. A keret nélküli polcok magas minő-
ségű biztonsági üvegből készülnek az esetleges balesetek 
elkerülése végett.

HydroFresh fiók 
Speciális kialakításnak köszönhetően a HydroFresh fiók 
pontos páratartalom-szabályzási lehetőséggel rendelkezik. 

Így megakadályozza a zöldségek és a gyümölcsök kiszáradá-
sát, és biztosítja azok hosszabb ideig tartó frissességét.  
A hullámos aljzatnak köszönhetően az élelmiszerek nagyobb 
felületen érintkeznek a levegő oxigénjével, így ez is a frisses-
ség megtartását segíti elő.
Speciális kialakításának köszönhetően a HydroFresh fiók töké-
letesen alkalmas a zöldségek és a gyümölcsök hosszabb ideig 
történő frissentartására. A frissen megvásárolt élelmiszert a 
fiókban akár kétszer hosszabb ideig is el lehet tárolni, hiszen 
a rekesz egyedülálló páratartalom-szabályzással rendelkezik. 
A fiók elején található húzókapcsolót a páradús állásba csúsz-
tatva, a fedél ráereszkedik a rekesz tetejére, így az abban 
található nedvesség nem tud távozni, és segít az élelmiszer 
frissességének megőrzésében. 

Crisper fiók – hatalmas hely zöldségek  
és gyümölcsök számára 
A Crisper fiók nem csak nagy tárolóhelyet biztosít a 

zöldségeknek és gyümölcsöknek, de frissen is tartja azokat. 
A fiók alján elhelyezett csúszó retesszel könnyedén és egy-
szerűen beállítható a rekesz páratartalma, mely így könnyen 
igazítható a tárolt élelmiszerek igényeihez. A hullámos aljzat 
megóvja az élelmiszereket a kicsapódott víztől, az egyes 
modellekben megtalálható osztódoboz segítségével pedig 
elválasztva tárolhatók a zöldségek és a gyümölcsök.  
A fiók kihúzása, pakolása és betolása is rendkívül egyszerű  
a fiók aljába integrált kerekeknek köszönhetően.
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Egyajtós hűtőkészülék 
Nemesacél

Egyajtós hűtőkészülék 
Inoxlook

Egyajtós hűtőkészülék
Fehér

KSV36AI30 KSV33VL30 KSV33VW30

Energia

világítás

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 112 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 346 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  TouchControl vezérlés 
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-

zás, pontos digitális kijelzés
–  VitaControl – egyenletes hőmérsék-

let-eloszlás az intelligens technoló-
giának köszönhetően

–  Szuperhűtés
–  Ajtónyitás figyelmezető hangjelzés

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, belső LED-kijelzés

–  VitaControl – egyenletes hő-
mérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

–  Szuperhűtés

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, belső LED-kijelzés

–  VitaControl – egyenletes hő-
mérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

–  Szuperhűtés

Hűtőtér –  Nettó hűtőtér: 346 l
–  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
–  AirFreshfilter levegőszűrő
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható 

magasságú
–  LED világítás
–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  5 tartó az ajtón, ebből 1 EasyLift 

magasságállítással rendelkező tartó 
és 1 Vaj-/sajttartó

–  HydroFresh fiók 
páratartalomszabályzással - Zöld-
ségek és gyümölcsök frissentartása 
kétszer hosszabb ideig!

–  Átlátszó zöldségtartó, teleszkópsínen

–  Dinamikus hűtés, belső ventilá-
torral

–  Automatikus leolvasztás a hűtő-
térben

–  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható 
magasságú

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
–  LED világítás
–  Crisper fiók zöldségek és gyümöl-

csök számára páratartalom-sza-
bályzással

–  Dinamikus hűtés, belső ventilá-
torral

–  Automatikus leolvasztás a hűtő-
térben

–  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható 
magasságú

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
–  LED világítás
–  Crisper fiók zöldségek és gyümöl-

csök számára páratartalom-sza-
bályzással

Műszaki  
adatok

–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

–  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret 186 x 60 x 65 cm  176 x 60 x 65 cm  176 x 60 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

52 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

47 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

47 000,- Ft*
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Szabadonálló fagyasztószekrény 
Nemesacél 

Szabadonálló fagyasztószekrény 
Inoxlook

Szabadonálló fagyasztószekrény 
Fehér

GSN36AI30 GSN33VL30 GSN33VW30

Energia

BigBox Ujjnyom-mentes

Energia

BigBox

Energia

BigBox

Energia- 
takarékosság 
és teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 234 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 237 l
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 324 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 225 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 220 l
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  NoFrost
–  TouchControl vezérlés – Elektro-

nikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

–  Aktív figyelmeztető rendszer
–  Multi-Alarm-System: memória 

funkcióval,nyitott ajtó és hálózati 
áramszünet figyelmeztetéssel

–  VitaControl – egyenletes hő-
mérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás, LED világítás

–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-

zás, belső LED-kijelzés
–  Ajtónyitás figyelmezető hangjelzés
–  Aktív figyelmeztető rendszer
–  VitaControl – egyenletes hő-

mérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás

–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-

zás, belső LED-kijelzés
–  Ajtónyitás figyelmezető hangjelzés
–  Aktív figyelmeztető rendszer
–  VitaControl – egyenletes hő-

mérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

–  Szuperfagyasztás
–  Könnyített ajtónyitás

Fagyasztótér –  Nettó ****-fagyasztótér: 237 l
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolc-

cal és átlátszó ajtóval
–  IceTwister jégkockakészítő
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

2 BigBox
–  Fagyasztási naptár

–  Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 19 óra
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolc-

cal és átlátszó ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
–  Fagyasztási naptár

–  Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolc-

cal és átlátszó ajtóval
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  5 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
–  Fagyasztási naptár

Műszaki  
adatok

–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 25 óra
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

–  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 19 óra
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul
–  90°-ban nyitható ajtó
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret 186 x 60 x 65 cm  176 x 60 x 65 cm  176 x 60 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

86 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

76 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

76 000,- Ft*

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

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Cast Iron (öntöttvas kinézetű) 

KGN57AI22** KGN49AC22**

Energia

világítás Ujjnyom-mentes

Energia

világítás

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 366 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 449 l
–  Nettó hűtőtér: 373 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 76 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 345 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 389 l
–  Nettó hűtőtér: 307 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Külső digitális kijelző 
TouchControl vezérléssel

–  VitaControl – egyenletes hőmérsék-
let-eloszlás az intelligens technoló-
giának köszönhetően

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre

–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív figyelmeztető rendszer  

memória funkcióval

–  Külső digitális kijelző 
TouchControl vezérléssel 

–  VitaControl – egyenletes hőmérsék-
let-eloszlás az intelligens technoló-
giának köszönhetően

–  Külön hőmérsékletvezérlés  
a hűtő- és fagyasztótérre

–  LED világítás a hűtőtérben
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív figyelmeztető rendszer  

memória funkcióval

Hűtőtér –  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  AirFreshfilter levegőszűrő
–  Palacktartó
–  LED világítás a hűtőtérben
–  HydroFresh fiók EasySlide teleszkó-

pos sínen, páratartalom-szabályzással
–  Chiller fiók halak és hústermékek tá-

rolására EasySlide, teleszkópos sínen

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  HydroFresh fiók EasySlide teleszkó-

pos sínen, páratartalom-szabályzással 
–  Chiller fiók halak és hústermékek tá-

rolására EasySlide, teleszkópos sínen

Fagyasztótér –  2 átlátszó fagyasztórekesz, ebből  
1 nagyméretű „Big-Box”

–  Fagyasztási naptár

–  3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből  
1 nagyméretű „Big-Box”

–  Fagyasztási naptár

Műszaki  
adatok

–  Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 20 óra
–  Klímaosztály: SN-T

–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret 185 x 70 x 75 cm 200 x 70 x 65 cm

Szabadonálló 
NoFrost  
hűtő/fagyasztó  
kombinációk

Külső kijelző – Precíz beállítás, 
könnyű áttekinthetőség
A hűtőajtón lévő új kijelző a  
NoFrost készülékeknél a pontos 
beállítást és könnyű áttekint-
hetőséget biztosítja. Itt beállít-
hatjuk a hűtő és a fagyasztótér 
hőmérsékletét, valamint kivá-
laszthatjuk a további funkciókat, 
úgy mint szuperhűtés vagy 
szuperfagyasztás illetve az aktív 
figyelmeztető rendszert.

FreshnessCenter a friss élelmi-
szerek megőrzéséhez
A különböző élelmiszerek 
különböző klímát igényelnek 
a tökéletes frissességük meg-
tartásához. Erre alkottuk meg 
a FreshnessCentert, melyben 
egy, a zöldségek és gyümöl-
csök frissentartására szolgáló 
HydroFresh fiók és egy, a halak 
és hústermékek tárolására alkal-
mas Chiller fiók található.

Chiller fiók 
Elkülönített fiók halak, 
húsok, felvágottak, és 

egyéb gyorsan romló élelmisze-
rek számára, hogy frissességüket 
hosszabb távon megőrizzék, és a 
hűtőtérben elhelyezett élelmisze-
rek ne vegyék át a kellemetlen 
szagokat. Az elválasztott fiókba 
hátulról jut be a száraz, hideg 
levegő, mely ezáltal csökkentett 
páratartalmú, -2 és +3 °C közötti 
optimális hőmérsékletű környe-
zetet biztosít.

megtakarítás 10 év alatt

94 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

123 000,- Ft*
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Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó
GlassLine kivitel

KGN49AI20 KGN46AI20 KGN36S51/KGN36S55/KGN36S56

Energia Energia Energia

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 344 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 389 l
–  Nettó hűtőtér: 307 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafelhasználás: 325 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 346 l
–  Nettó hűtőtér: 264 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
–  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiahatékonysági osztály: A+
–  Energiafogyasztás: 294 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 289 l
–  Nettó hűtőtér: 223 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
–  Zajszint: 44 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet-
szabályozás a hűtő- és fagyasz-
tórészre külön-külön, külső LED-
kijelzés

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 
fagyasztótérre

–  AirFreshfilter levegőszűrő
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

–  AirFreshfilter levegőszűrő
–  Elektronikus hőmérséklet-

szabályozás a hűtő- és fagyasztórész-
re külön-külön, külső LED-kijelzés

–  Leolvasztó automatika a hűtő- és 
fagyasztótérre

–  Szuperhűtés
–  Szuperfagyasztás
–  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

–  Touch-Premium kezelőfelület és 
elektronika az üvegfelület mögött

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás a hűtő- és fagyasztótérre külön, 
LCD kijelző, áramfelhasználás 
jelzése

–  Holiday-mód, Eco-mód, Bottle-Timer
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  5 szintű aktív biztonsági rendszer
–  AirFreshfilter levegőszűrő

Hűtőtér –  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Chiller fiók teleszkópos sínen
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  LED világítás

–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Chiller fiók teleszkópos sínen
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  LED világítás

–  HydroFresh fiók hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással

–  Chiller fiók teleszkópos sínen
–  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
–  Speciális, kivehető, krómozott 

palacktartó rács
–  LED világítás

Fagyasztótér –  3 fagyasztófiók
–  1 tartó a fagyasztó ajtón

–  3 fagyasztófiók
–  1 tartó a fagyasztó ajtón

–  3 fagyasztófiók
–  1 tartó a fagyasztó ajtón

Műszaki  
adatok

–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Ajtózárás segítő
–  Klímaosztály: SN-T

–  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 16 óra
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Ajtózárás segítő
–  Klímaosztály: SN-T

–  Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
–  Visszamelegedési idő: 17 óra
–  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
–  Klímaosztály: SN-T

Készülékméret 200 x 70 x 65 cm 185 x 70 x 65 cm 185 x 60 x 64 cm

megtakarítás 10 év alatt

53 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

75 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

94 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves  
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági villamos energia árakkal számolva. **Beérkezéstől függően.
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A nap minden órájában spórolhat 
az A+++ energiaosztályú  
készülékekkel.
Kezdjen minden napot mosolyogva: a Bosch új készülékeivel nem csak a lenyű-

göző megjelenés, hanem az energiatakarékosság is beköltözik konyhájába.
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Energiamegtakarítás

Energia Energia Energia Energia

Green Technology inside
A fenntarthatóság neve a Bosch-nál: Green 
Technology Inside. Azon termékeinket tüntetjük ki 
ezzel a jellel, amelyek különösen környezetbarátok, 

mind az energiafelhasználásuk, mind a környezeti erőforrások 
használata terén, mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak 
működésük során. Emellett, mint minden Bosch terméket, 
környezetbarát módon gyártunk és szállítmányozunk.

Energia Energia A+++ és A++ energiaosztályok
Ezidáig az A++ energiaosztály volt az elérhető leg-
jobb energiahatékonysági szint a hűtőkészülékek 

esetében. 2011. tavaszától azonban az A+++ energiaosztály is 
megjelenik a Bosch hűtőkészülékek esetében, mely új szintet 
teremt az energiahatékonyságban. Egy ilyen energiafogyasz-
tású hűtőkészülék akár 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 
mint hasonló méretű A+ energiaosztályú társa.

TouchControl

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

hőmérsékletet és funkciókat. A hűtő- és a fagyasztótér 
vezérlésének szétválasztásával ezek a beállítások egyedileg, 
precízen és egyszerűen megtehetők – külön a hűtő- illetve 
külön a fagyasztótérre – az Ön saját igényeinek megfelelően. 
Különösen hasznos a Holiday funkció, melynek aktiválásával  
a hűtőtér a fagyasztótértől függetlenül teljesen kikapcsolható 
és így nem használ felesleges energiát.

világítás

LED világítás a hűtőtér tetején – izzócsere nélkül 
A tetőn elhelyezett LED világítás ragyogó példája az 
energiahatékonyság és design sikeres kombinációjának. 

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

„Zöld” tények
A hűtő- és fagyasztókészülékek állandó működésben  
vannak: napi 24 órán át évi 365 napot működnek sok éven 
keresztül. Ezért egy átlagos háztartás éves energiafogyasz-
tásának közel harmadát a hűtő- és fagyasztókészülékek 
fogyasztása teszi ki. Ezen adatok alapján tisztán látszik, 
hogy e téren hatalmas mértékű megtakarítások érhetők el. 
Különösen fontosak lehetnek ezek a megtakarítások  
a folyamatosan emelkedő energiaárak mellett.
A Bosch új hűtőkészülékeivel egy olyan sorozatot szeretnénk 
most bemutatni Önnek, melynek tagjai kizárólag a legjobb, 
A+++ és A++ energiaosztályokba tartoznak. Ezzel egy olyan 
egyedülálló energiamegtakarítási lehetőséget kínálunk Önnek, 
mellyel akár 7 év alatt megtérülhet új hűtőjének ára.
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Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél

KGE49AI40 KGE39AL40 KGE36AI40

Energia

világítás

Energia

világítás

Energia

világítás

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A+++
–  Energiafelhasználás: 176 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 408 l
–  Nettó hűtőtér: 296 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 112 l
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A+++
–  Energiafelhasználás: 157 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 339 l
–  Nettó hűtőtér: 247 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A+++
–  Energiafelhasználás: 150 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 303 l
–  Nettó hűtőtér: 211 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér –  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 3 kihúzható felületű

–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók
–  Tartó az ajtón EasyLift magasság-

állítással
–  Crisper fiók zöldség és gyümölcs 

tárolására könyített kihúzással és 
páratartalom-szabályzással

–  LED világítás

–  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 3 kihúzható felületű

–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók
–  Crisper fiók zöldség és gyümölcs 

tárolására könyített kihúzással és 
páratartalom-szabályzással

–  Tartó az ajtón EasyLift magasságál-
lítással

–  LED világítás

–  4 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 2 kihúzható felületű

–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók
–  Crisper fiók zöldség és gyümölcs 

tárolására könyített kihúzással és 
páratartalom-szabályzással

–  Tartó az ajtón EasyLift magasság-
állítással

–  LED világítás

Fagyasztótér –  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

Műszaki  
adatok

–  Visszamelegedési idő: 44 óra
–  Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 35 óra
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 35 óra
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

Készülékméret 201 x 70 x 65 cm 201 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

125 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

145 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

182 000,- Ft*

A+++ A+++ A+++
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Kombinált hűtő / fagyasztó
Fehér

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél

KGE36AW40 KGV58VL30 KGE49AI30

Energia

világítás

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A+++
–  Energiafelhasználás: 150 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 303 l
–  Nettó hűtőtér: 211 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Nettó össztérfogat: 505 l
–  Nettó hűtőtér: 379 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 126 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 256 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 413 l
–  Nettó hűtőtér: 301 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 112 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

–  Elektronikus hőmérséklet- 
szabályozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtő-
térben

–  Szuperfagyasztás

–  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Aktív figyelmeztető rendszer

Hűtőtér –  4 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 2 kihúzható felületű

–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók
–  Crisper fiók páratartalom- 

szabályzással
–  Osztott tárolóbetét a Crisper fiókban
–  Tartó az ajtón EasyLift magasság-

állítással
–  LED világítás a hűtőtérben

–  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 4 kihúzható felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek és gyümöl-
csök számára, páratartalom-  
szabályzással

–  Vaj-/sajttartó
–  1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
–  LED világítás

–  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 3 kihúzható felületű

–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók
–  Crisper fiók páratartalom- 

szabályzással
–  Osztott tárolóbetét a Crisper fiókban
–  Tartó az ajtón EasyLift magasság-

állítással
–  LED világítás

Fagyasztótér –  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  2 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

Műszaki  
adatok

–  Visszamelegedési idő: 35 óra
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 26 óra
–  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 44 óra
–  Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

Készülékméret 186 x 60 x 65 cm 191 x 70 x 77 cm 201 x 70 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

149 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

192 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

125 000,- Ft*

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

A+++
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Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Fehér

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Nemesacél

KGV39VL30 KGV39VW30 KGV36VI30S

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 238 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 344 l
–  Nettó hűtőtér: 250 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 238 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 344 l
–  Nettó hűtőtér: 250 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Nettó össztérfogat: 309 l
–  Nettó hűtőtér: 215 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet- 
szabályozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

–  Elektronikus hőmérséklet- 
szabályozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

–  Elektronikus hőmérséklet- 
szabályozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Hűtőtér –  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 4 kihúzható felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek 
és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

–  LED világítás

–  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 4 kihúzható felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek 
és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

–  LED világítás

–  4 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 3 kihúzható felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek 
és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

–  LED világítás

Fagyasztótér –  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

Műszaki  
adatok

–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

Készülékméret 201 x 60 x 65 cm 201 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

95 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

113 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

113 000,- Ft*
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Kombinált hűtő / fagyasztó 
Inoxlook

Kombinált hűtő / fagyasztó 
Fehér

KGV36VL30 KGV36VW30

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia

világítás
Kihúzható

polc

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 309 l
–  Nettó hűtőtér: 215 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

–  Energiahatékonysági osztály: A++
–  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
–  Nettó össztérfogat: 309 l
–  Nettó hűtőtér: 215 l
–  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

–  Elektronikus hőmérséklet-szabá-
lyozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

–  Elektronikus hőmérséklet-szabá-
lyozás, belső LED-kijelzés

–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  Szuperfagyasztás

Hűtőtér –  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek 
és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

–  LED világítás

–  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

–  Speciális, kivehető, krómozott 
palacktartó rács

–  Crisper fiók zöldségek 
és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

–  LED világítás

Fagyasztótér –  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  Fagyasztási naptár

–  LowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

–  Fagyasztási naptár

Műszaki  
adatok

–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

–  Visszamelegedési idő: 23 óra
–  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
–  Klímaosztály: SN-T
–  Olvadékvíz-kifolyó

Készülékméret 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

megtakarítás 10 év alatt

95 000,- Ft*

megtakarítás 10 év alatt

95 000,- Ft*

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



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

Mosni sokféle módon lehet.  
A Bosch csak tökéletesen tud.
Bosch mosó- és szárítógépek széles választéka 2012-ben is.


