
Bosch Green Technology Inside
Maradandó értékek minimális 
energiafelhasználással.
A Bosch kiemelkedően energiatakarékos készülékei 2012-ben.
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Green Technology Inside  
Energiatakarékosság és  
környezetvédelem.

A Bosch háztartási készülékeinek szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell  
megfelelniük, mindemellett olyan gyárakban állítjuk elő készülékeinket, melyek  
újrahasznosítják a hőt és az energiát, redukálják a károsanyag-kibocsátást,  
valamint újrahasznosítható anyagokat használnak fel. Szimbólumunk,  
a Green Technology inside logó azt jelképezi, hogy elkötelezzük magunkat  
a fenntarthatóság és a környezet megóvása mellett. 

A kiemelkedően energiatakarékos készülékek a Green Technology inside logót  
viselik, azért, hogy segítsenek Önnek a választásban. Ezek a gépek jelentős  
mennyiségű energiát és vizet takarítanak meg, így kímélve a környezetet –  
és az Ön pénztárcáját is.

Reméljük, hogy Önt is üdvözölhetjük azon milliók között, akik ezzel a lépéssel könnyítenek környezetük terhein! 
Spóroljon velünk az élhetőbb jövőért!

Az erőforrások rendelkezésre állása korlátozott, az energia drága.
A Bosch háztartási készülékek már a kezdetektől fogva figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a rendel-
kezésre álló erőforrások minél hatékonyabb felhasználására. Az alábbiakban áttekintheti, hogy milyen módon.

Könnyű beszélni róluk, viszont annál nehezebb valóban tenni értük. 
A Bosch ennek jegyében alkotta meg a Green Technology inside programot, mely  
a fenntarthatóságot, hatékonyságot és áttekinthetőséget helyezi a középpontba. 
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A Boschnál a társadalmi felelősségvállalás már a kezdetektől fogva  
a cég egyik alapvető hitvallása, mely ez idő óta folyamatos hatással bír  
az innovációra és a termékekre.
 A Bosch a Lipcsei Tavaszi Vásáron mind a szakmát, mind pedig a fogyasztókat 
meglepi az első, saját gyártmányú hűtőszekrényével. Már akkoriban figyelmet 
fordított az energiatakarékosságra.
A Bosch a Környezetvédelmmel foglalkozó külön részleget hoz létre.
A Bosch Európában felhagy az FCKW/FKW anyagok alkalmazásával.
A Bosch új környezetpolitikája keretében elkezdi visszavenni a régi  
háztartási készülékeket.
A Bosch kidolgozza és közzéteszi környezet management kézikönyvét.
A Bosch elnyeri a Német Ipari Testületek Szövetségének Környezet-díját.
 A Bosch ismét elnyeri a Német Ipari Testületek Szövetségének Környezet-díját.
A Bosch megkapja az európai Háztartási Készülék Gyártók Szövetsége,  
a CECED által alapított „Code of Conduct” kitüntetést.
A Bosch aktívan támogatja az Európa-szerte folytatott Európai Fenntartható 
Energia kampányt.
 A Bosch ez évtől látja el „Green Technology inside” logóval azokat a leginkább 
erőforráskímélő innovációkat, melyek nem csak a jövőnket teszik jobbá, hanem 
érezhetően jobb életminőséget jelentenek a hétköznapokban.
 A Bosch Klíma- és Környezet-díjat nyer a Zeolith® szárító technológiáért.
 A Bosch elsők között vezeti be az új energiacímkét a vásárlók mindenre  
kiterjedő tájékoztatásáért.
A Bosch bemutatta a természeti erőforrásokat kímélő, mosogatási cikluson-
ként mindössze 6 liter vizet fogyasztó mosogatógépét.
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A Bosch mosogatógépei briliáns 
végeredményt biztosítanak ala-
csony fogyasztási értékek mellett.

Vízfogyasztási rekorderek a Bosch mosogatógépei a 
zeolit ásvánnyal történő kiváló szárítási technológiának 
köszönhetően. Csillogó végeredmény: mosogatási cik-
lusonként mindössze 0,65 kWh áram felhasználásával, 
mely más mosogatógéppel nem érhető el. 

A Bosch Green Technology inside mosogatógépei:
SMS69U78EU, SMS69U38EU, SMS69N28EU, SMS58L12EU, 
SPS69T18EU

Green Technology inside

ActiveWater – víztakarékos 
mosogatásvezérléssel
Maximális mosogatási 

teljesítmény minimális fogyasz-
tási értékekkel. A hihetetlen 
teljesítmény-növekedés az 
ActiveWater rendszernek 
köszönhető.

10 év garancia a belső tér  
átrozsdásodása ellen
A Bosch mosogatógépek belső tere 
minőségi felületkezeléssel ellátott 
nemesacélból készült, ezen elemekre  
a Bosch 10 év átrozsdásodás elleni  
garanciát biztosít.

*  Összehasonlítva normál programon az SMI69U35EU mosogatógép, 
energiafelhasználását hasonló termékekkel 1997-ből.

Mosogatásonként, terítékenként* 2012: 13 teríték, 1997: 12 teríték

Bosch mosogatógépek energiafelhasználása
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 Környezetkímélő víztaka-
rékos mosogatásvezérlés
A környezetkímélő víz-

takarékos mosogatásvezérlés 
a víztartalékolással együtt 
mosogatási ciklusonként gaz-
daságos, 6 liter vízfelhasználást 
eredéményez szabvány szerinti 
programon.

Zeolith® szárítás
A Bosch egyedi fejlesz-
tése a zeolit ásvánnyal 

történő energiatakarékos szárítás. 
Ennek alkalmazásával akár 20% megta-
karítás is elérhető. A zeolit ásvány speciális tulajdonsága, 
hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsájt ki.
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A Bosch mosógépei a kiváló 
mosás és az alacsony energia-
fogyasztás szakértői.

*  Összehasonlítva normál programon a WAY2874W elöltöltős mosógép  
energiafelhasználását hasonló termékekkel 1997-ból.
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akár 
-53 %
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akár 
-35 %

1997 2012

9,80 
liter 6,38 

liter

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

Bosch mosógépek energiafogyasztása

A Bosch Green Technology inside mosógépei:  WAY32890EU*/**,
WAY28790EU**, WAS32789EU**, VWH28421EU**, WAQ28461BY, 
WAQ24441BY, WAQ2447KBY, WAQ2446KBY, WAE28465BY, 
WAE24465BY, WAE20460BY, WAE24365BY, WAE20365BY, 
WAE24366BY, WAE20366BY

Energia

-30%  EcoPerfect™
Az EcoPerfect opcióval Ön 
az A energiaosztálynál akár 
30%-kal kevesebb energiát 
használhat. 

ActiveWater – víztakaré-
kos mosásvezérléssel
Egy fokozatmentes, szen-

zor által vezérelt súlyautomatika 
és analóg vízszintmérő gondos-
kodik arról, hogy a vízfogyasztás 
pontosan a mindenkori mosandó 
mennyiséghez igazodjon.

Az i-DOS intelligens mosószeradagolási rend-
szer felismeri a betöltött ruha mennyiségét és 
fajtáját, és ennek segítségével pontosan meg-

határozza a felhasználandó mosószer mennyiségét.  
Ez jelentős víz- és mosószermegtakarítást eredményez. 
(A *-gal jelzett készülék tartalmazza ezt a jellemzőt.)

EcoSilence
Drive

Az EcoSilence Drive™ 
motorral ellátott ké-
szülékek energia-meg-

takarítása révén a mosógép a 
legjobb energiaosztályba sorol-
ható. Ezen készülékek energia-
megtakarítása az A osztályhoz 
képest akár 32% is lehet.  
Az EcoSilence Drive™ motorok surlódásmentesen működ-
nek, így hosszú élettartamúak, melyet 10 évre garantálunk.  
(A**-kal jelzett készülékek tartalmazzák ezt a jellemzőt)

EcoSilence Drive™

g
év motor-

Green Technology inside

A Bosch mosógépei egyszerre biztosítják a legjobb 
értékeket a teljesítmény és környezetvédelem tekinteté-
ben. Mosógépeink jelentős része az A+++, illetve az A++ 
energiafogyasztási kategóriába tartozik, természetesen 
a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett.
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**  Összehasonlítva pamut szárítását szekrény száraz programon a WAY88701 
készülék energiafelhasználását hasonló termékkel 1997-ből

0,61 
kWh

1997

akár 
-69 %

2012

0,19 
kWh

Energiafogyasztás egy kilo ruhára vonatkoztatva, melyet 1000 
fordulaton centrifugáztak és szekrény szárazra szárítottak**

Bosch kondenzációs szárítók energiafogyasztása

A Bosch Green Technology inside szárítói: WTY88780EU, 
WTV86563BY

*  A WTY88780EU 60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg), mint  
az A energiaosztály szabványértéke (0,48 kWh/kg).

EcoSilence
Drive

Szárítási teljesítmény EcoSilence 
kompreszorral
A HomeProfessional szárítógép* lelke az 

EcoSilence kompresszor. A modern technológiának 
köszönhetően a hűtőanyag tömítése extrém gyors és 
rugalmas. Ez biztosítja a legjobb szárítási eredményt, 
mindegy, hogy gyors vagy energiamegtakarító szárítást 
szeretnénk.

Energia

-60%

  ActiveAir technológia
A többi kondenzációs szárítóhoz képest 
az ActiveAir technológia nem a hagyomá-

nyos szárítással működik. A szárításhoz szükséges levegő 
a hőpumpa segítségével kevesebb költséggel kerül előál-
lításra, és az így keletkező meleg hatékonyabban szárít.

A Bosch kondenzációs szárítói a 
tökéletes szárítás és a világrekord 
energiafogyasztás igazi szakértői.

60%-kal kevesebb fogyasztás,   
az A energiaosztályhoz képest
Az EcoPerfect opciót aktivizálva  
még több energia takarítható meg.  
A HomeProfessional kondenzációs 
szárító* ezáltal válik világrekorderré.

SelfCleaning
Condenser

Öntisztító kondenzátor™ 
A szabadalommal védett öntisztító kondenzátor 
minden egyes szárítási ciklus során 3-4 alka-

lommal tisztításra kerül, ennek révén egy életen át 
hatékony marad. Az állandó 
tisztítás nem csak a fölösle-
gessé vált bolyhok tárolására 
fordított energiát takarítja 
meg, hanem lerövidíti a szá-
rítási időt, ezzel tovább csök-
kentve az áramfogyasztást. 

Green Technology inside

A Bosch ActiveAir technológiával működő kondenzá-
ciós szárítóinál a szárításhoz szükséges meleg levegő 
felmelegítése különösen hatékony módon történik, 
melynek révén az energiafelhasználás 60%-kal keve-
sebb, mint az A energiaosztály határértéke.*
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A Green Technology inside hűtő/fagyasztó készülékei: KGE36AI40, 
KGE36AW40, KGE36AL40, KGE49AI40, KGV36VW30, KGV36VL30, 
KGV36VI30S, KGV39VW30, KGV39VL30, KGV58VL30, KGE49AI30, 
KSV33VW30, KSV33VL30, KSV36AI30, GSN33VW30, GSN33VL30, 
GSN36AI31, GSN58AW30

Profi elpárologtató-rendszer
Az elpárologtató-rendszer működése során egyenletes 
hőmérsékletet alakít ki mind a hűtő-, mind a fagyasz-
tótérben, ezzel is biztosítva az alacsonyabb energiafel-
használást.

Energia Energia   A+++ és A++ energiaosztályok
Az A++ energiaosztály mellett az 
elérhető legjobb energiahatékonysági 

szint manapság a hűtőkészülékek esetében a A+++ 
energiaosztály. (50%-kal kevesebb energiafelhaszná-
lás, mint az A energiaosztály esetében.)

Kiváló minőségű szigetelés 
Még a leginnovatívabb technológia sem ér semmit a 
hűtőknél, ha a szigetelés nem tökéletes. A Bosch új 
hűtőiben minden szigetelés a lehető legjobb minőségű, 
erős anyagokból készül, hogy a készülék energiaveszte-
ség nélkül tudjon működni.

Bosch hűtők energiatakarékos 
technológiákkal.

Bosch hűtők és fagyasztók energiafogyasztása

*  Összehasonlítva normál programon a KIL24A75 hűtőkészülék, a GSN40AW40 fagyasz-
tó illetve a KGN36SB40 készülék energiafelhasználását hasonló termékkel 1997-ből

Energiafogyasztás 100l nettó űrtartalomra vonatkoztatva 24 óra alatt*

0,40 
kWh

0,36 
kWh

19971997

akár 
-67 %

akár 
-65 %

20122012

0,16 
kWh

0,16 
kWh

0,55 
kWh

1997

akár 
-73 %

2012

0,15 
kWh

Hűtő Hűtő-fagyasztó Fagyasztó

Hatékony energiafelhaszná-
lás az új kondenzátor és  
kompresszor segítségével
A kondenzátor felelős a 
hűtésből elvont meleg levegő 
környezetnek való leadásáért; 
az új elhelyezkedésének köszönhetően nagy mérték-
ben hozzájárul a hatékony energiafelhasználáshoz.  
A Bosch hűtő-fagyasztó kombinációiban egy különö-
sen hatékony működésű kompresszor kapott helyet, 
mellyel a készülék akár az A+++ energiahatékonysági 
osztályt is képes elérni.

Green Technology inside

A Bosch GreenTechnology inside hűtőkészülékei kiemel-
kedő teljesítményt nyújtanak a lehető legkevesebb 
energia felhasználásával. Minden nap arra törekszünk, 
hogy a készülékeinket még hatékonyabbá tegyük, így 
Ön felesleges költségeket kerülhet el, és a környezetét 
is megóvhatja.
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A Bosch Green Technology inside sütő készülékei:
HBG36B650, HBG36B620, HBG36B660, HBG56B550J, 
HBA63B251, HBA73R451, HBG73B530, HBG78S750, HBN311E1, 
HBN532E0, HBN532E1T, HBA23R150R, HBA23S150R

Energia

-30%

  A-30%-os energiafogyasztás
A Bosch prémium kategóriás sütői az 
A energiaosztály standard 0,99 kWh 

fogyasztási értékénél akár 30%-kal kevesebb energiá-
val is beérik. Ezt a fantasztikus teljesítményt a beépí-
tett extra szigetelésnek, a háromrétegű üvegajtónak, 
valamint a forradalmian új levegőkeringtető és szellő-
zőrendszernek köszönhetik.

HotAir Eco sütési mód
A Bosch elektronikus vezérlésű sütőiben megta-
lálható a HotAir Eco hőlégbefúvás sütési mód, 

melynek segítségével a sütés során az elektronikus 
vezérlés révén jelentős energiát takaríthatunk meg. 

Professzionális Bosch sütők az 
energiatakarékosság jegyében.

AutoPilot automata programok
A Bosch elektronikus vezérlésű sütőiben 
modelltől függően számos automata program 

található. Az előre betáplált program lefutása opti-
mális energiafelhasználást biztosít a sütés során, és 
remek végeredményt garantál.

EcoClean öntisztító rendszer
A sütés egyik legkellemetlenebb része a sütő 
kitisztítása, hiszen ez is energiát igényel Öntől, 

illetve a tisztítószerek használata terhelést jelent a kör-
nyezet számára. Ezektől a negatív hatásoktól nagyon 
könnyű megszabadulni az EcoClean öntisztítással ren-
delkező Bosch sütő választása esetén. A sütő falainak 
speciális bevonata megköti, majd hő hatására vízzé és 
szén-dioxiddá bontja a sütés során keletkező szeny-
nyeződéseket. A bevonat élettartama megegyezik a 
sütőével, és semmilyen tisztítást nem igényel, így nem 
szennyezik a környezetet a felesleges vegyszerek.

*  Összehasonlítva normál programon a HBG37B752D sütő energiafelhaszná-
lását hasonló termékkel 1999-ből.

1,10 
kWh

1999

akár 
-43 %

2012

0,63 
kWh

Energiafogyasztás az EN50304 európai szabvány alapján*

Bosch beépíthető sütők energiafogyasztása

Green Technology inside

A sütés az egyik legtöbb energiát felhasználó konyhai 
művelet. A Bosch sütőivel rendkívüli energia-megtaka-
rítás érhető el az innovatív fejlesztéseknek köszönhe-
tően, így már sütés közben is biztosak lehetünk benne, 
hogy kíméljük természeti erőforrásainkat – és a pénz-
tárcánkban is több pénz marad.
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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

A Bosch nem csupán beszél a 
környezeti erőforrások védelmé-
ről. Az alacsony energiafelhasz-
nálású bemutatókészülékeket 
energiatakarékos fényforrások 
világítják meg, így a Showroom 
áramfelhasználása rendkívül 
alacsony szintű.

© Bosch 2012. Készült a BSH Kft megbízásából.
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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
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