
Költséghatékony megoldások? 
Természetesen! 
Kímélje pénztárcáját és környezetét 
Bosch háztartási készülékekkel!
Akciós ajánlat – 2010. I. negyedév



Technológiák, amelyek nem csak 
a mindennapjainkat teszik jobbá, 
hanem a jövőnket is.
A Green Technology programot a Bosch a fenntarthatóság, hatékonyság és 

áttekinthetőség jegyében alkotta meg, különös tekintettel arra, hogy nem 

mindegy, hogyan bánunk a természeti erőforrásokkal és az energiával. 

E fi lozófi a jegyében dolgozunk minden területen, a környezetbarát termék 

előállítástól az új energiatakarékos technológiák kifejlesztéséig.

Felelősség
Az emberek és a természet értékeinek 
tisztelete a kezdetektől jellemző 
a Bosch-ra. Ezt az alapelvet elkötele-
zetten követjük, hogy energiatakarékos 
készülékeket állítsunk elő az ökológiai 
kritériumok figyelembe vételével. 
A „Green Technology inside” megneve-
zést a kifejezetten erőforrás takarékos 
készülékeink kaphatják meg, amelyek 
nem csak a jövőnket teszik szebbé, 
de észrevehetően hozzájárulnak a min-
dennapi életminőség javításához.

Green Technology kártya
Ezzel a jelzéssel azon termékeinket 
tüntetjük ki, amelyek iránymutató tech-
nológiával rendelkeznek az energiata-
karékosság és a természeti erőforrások 
felhasználhatóságát tekintetében – és 
természetesen, mint minden Bosch ter-
mék, az ökológiai kritériumok figyelem-
bevételével készültek. Ez a jel megmu-
tatja, hogy az adott termék különösen 
energiatakarékos és eleget tesz a fenn-
tarthatósági kritériumoknak.
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13
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liter

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

Mosógépek

* Összehasonlítva normál programon a 
WAS327 mosógép az SMI68M25EU moso-
gatógép, és a KGF39P99 hűtő-fagyasztó 
kombináció energiafelhasználását 
(mindegyik 2009-es gyártmány) hasonló 
termékekkel (WFS4330) (SMS6702) és 
(KGF3302) 1994-ből.



Megtakarítás

ActiveWater vízrendszer

Zeolith® szárítással

-43% energia**

-55% víz**

100% teljesítmény

**  Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.
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Megtakarítás

ActiveWater vízrendszer

-35% energia**

-51% víz**

100% teljesítmény

Kevesebb víz. Kevesebb energia.

Jobban és tisztábban 
mosogatni

A
 Energia

Osztály

A
Szárítási

hatékonyság

A
Tisztítási

hatékonyság

Az Bosch mosogatógépek kedvező 
fogyasztásuk ellenére magas szintű 
teljesítményt és komfortot kínálnak 
használóiknak. 

VarioSpeed

Gyorsabban mosogatni: 
VarioSpeed

A normál program mosogatási ideje 
átlagosan 140 perc, ami önmagában 
is kedvező érték, míg a VarioSpeed 
opció lehetővé teszi ezen időtartam 
felezését, ami egy csupán 70 perces 
futamidőt vesz igénybe.

Féltöltet mosogatási 
lehetőség

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén 
hasznos segítség a féltöltet mosoga-
tási funkció. Az edények a felső- 
illetve alsó kosár bármelyikébe és 
bárhová behelyezhetők. A mosogatási 
folyamat jelentős víz és energia meg-
takarításával végezhető.

SMS60M08EU (ezüst-inox)

Akciós ár: 149.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság 12+1
 12 l

AquaSensor48 dB

AquaStop

VarioSpeed

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 
12 liter/1,05 kWh

–  2x6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, kímélő 40 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

–  LCD display, piros piktogramokkal
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, féltöltet opció
– ActiveWater vízrendszer
–  DossierAssistent mosogatószer adagoló
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

–  Terítékszám: 13
–  Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel
–  VarioFlex kosár (2 lehajtható elem a felső, 2 az alsó kosárban)
–  XXL méretű felső kosár (52 cm)
–  S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
–  Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer
– Aláépíthető kivitel

845 x 600 x 573 mm

AquaStop Az elektonikus 
AquaStop garantáltan 
véd a vízkárok ellen

Az AquaStop biztonsági rendszer 
a legtöbb Bosch mosogatógép alap-
vető tartozéka. Az AquaStop minden 
vízkártól megvéd, így Ön a gépet mű-
ködés közben vagy kikapcsolt állapot-
ban nyugodtan magára hagyhatja.

48 dB Halkabban mosogatni
A Bosch mosogatógépek mindegyike 
„halk” vagy „nagyon halk” kategó-
riába tartozik, így még működés 
közben sem zavarják meg az otthon 
nyugalmát.
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SGS53F02EU SGS43F52EU

Akciós ár: 84.990,- Ft* Akciós ár: 79.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság

54 dB

AquaStop

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság     Többszörös
vízvédelem

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 
14 liter/1,05 kWh

–  2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

–  Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 
17 liter/0,97 kWh

–  4 program: normál 65 °C, eco 50 °C,gyors 35 °C, 
előmosogatás

–  Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

–  Féltöltet opció
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos programválasztás 
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Süllyeszthető forgatógombos programválasztás 
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
– Átfolyós vízmelegítő

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  Plusz evőeszköz tartó a felső kosárban
–  S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
– Aláépíthető kivitel

–  Terítékszám: 12
–  Állítható magasságú felső kosár
–  S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
– Aláépíthető kivitel

850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.



Megtakarítás

A+ energiaosztály

-72% energia**

100% teljesítmény

6 | Hűtőkészülékek

Tudta, hogy a hűtőkészülékek a leg-
nagyobb áramfogyasztók a háztartási 
készülékek között? Ha jól választja 
meg a hűtőkészülékét, pénzt tud 
megtakarítani, és csökkenteni tudja 
a környezeti terhelést.

Green Technology inside

A+
 Energia

Osztály

A
 Energia

Osztály

++  A+ és A++ energia 
osztályok

Többet kevesebb energiával: a telje-
sítményhatékony Bosch hűtőkészülé-
kek maximális energiahatékonyságot 
nyújtanak Önnek. Az Euro-címke 
segítségével osztályozzuk a készülé-
keket energiafelhasználásuk szerint 
A-tól G-ig.
A Bosch kínálatában megtalálhatóak 
az A+ és A++ energiaosztályú készü-
lékek is. Az A++ akár 45%-kal, az A+ 
akár 25%-kal kevesebb energiát 
használ fel, mint a hasonló tudású 
A energiaosztályú készülékek. Ezekkel 
a készülékekkel egész évben, minden 
nap, energiát tud megtakarítani.

Takarékossággal a környezetért.

Anti
Bacteria

 Antibakteriális bevonat 
Egy jó hűtőszekrény legfontosabb 
feladata az élelmiszerek tökéletes 
frissességének hosszú ideig történő 
megőrzése. A Bosch antibakteriális 
rendszere még higiénikusabbá teszi 
a hűtőszekrényünk belső terét.
Az „Antibacteria” egy szervetlen 
ezüstbevonat a hűtő falán, amely 
a készülék teljes élettartama alatt ha-
tásosan gátolja a vele érintkező bak-
tériumok, mikróbák és penészgom-
bák szaporodását és fejlődését.

Szintenkénti fagyasztás
Minden fagyasztórekesz saját 
fagyasztó felülettel rendelkezik, 
ezáltal az átrakodás szükségte-
lenné válik.

**  Összehasonlítva egy 2009-es hűtő/fagyasztó kombinációnk energia 
szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtő/fagyasztó kombinációnkkal.
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KGV36X47 KGV39Y40

Akciós ár: 134.990,- Ft* Akciós ár: 124.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály

++ Anti
Bacteria

A+
 Energia

Osztály

Anti
Bacteria

Nettó térfogat:  312 liter
Nettó hűtőtér:  225 liter
Nettó fagyasztótér:  87 liter
 Fagyasztható mennyiség:  4,5 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  24 óra
Energia-felhasználás:  205 kWh/év 
Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

Nettó térfogat:  315 liter
Nettó hűtőtér:  221 liter
Nettó fagyasztótér:  94 liter
 Fagyasztható mennyiség: 14 kg/nap
 Visszamelegedési idő:  14 óra
Energia-felhasználás:  301 kWh/év 
Zajszint:  41 dB (re 1 pW)

–  AntiBacteria
–  Domborított kivitel, inoxlook
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

– AntiBacteria
– Domborított kivitel, inoxlook
–  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
– Ajtózárás segítő
–  Állítható lábak elöl, görgők hátul

–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Átlátszó zöldségtartó
–  Belső világítás

–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
–  Kihúzható fiók
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  2 átlátsztó zöldségtartó
–  Zárt tárolórekesz az ajtón
–  Belső világítás a hűtőtérben

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár, Jégkockatartó

 -18°-os vagy ennél hidegebb
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók
–  Fagyasztási naptár,Jégkockatartó

1850 x 600 x 650 mm 2000 x 600 x 650 mm

Megtakarítás

A++ energiaosztály

-78% energia**

100% teljesítmény

Megtakarítás

A+ energiaosztály

-68% energia**

100% teljesítmény

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.



Megtakarítás

Eco Silence Drive™

-50% energia**

-46% víz**

-50% zaj***

100% teljesítmény

8 | Mosógépek

Igazi kényeztetés a ruháknak.

A
 Energia

Osztály -20% -10%

A Bosch mosógépek fejlett technikája 
lehetővé tette, hogy egyes készülékek 
fogyasztása a legjobb, A energiakate-
góriánál is jobb, úgynevezett A-20% 
ill. A-10% besorolást kapjon, mert 
fogyasztásuk 20%-kal illetve 10%-kal 
alacsonyabb, mint a normál A. 
A mosóhatást is A-tól G-ig osztályoz-
zák. A legjobb hatékonyság itt is az A 
osztályba sorolt készülékekkel érhető 
el. Minden Bosch mosógép a legjobb, 
A mosóhatással rendelkezik.

TouchControl

TouchControl – érintő-
gombos kezelőpanel
Elegáns és különösen felhasz-

nálóbarát a Bosch mosógépek érintő-
gombos kezelőpanelje. Elegendő 
a gombokat könnyedén megérinteni 
és a kívánt funkciót máris kiválasz-
tottuk. LCD kijelző szimbólumokkal, 
valamint akusztikus szignál jelzi, hogy 
a mosóprogram elindult. A sima fe-
lületen nehezebben képződik szeny-
nyeződés, így a tisztántartás is jóval 
egyszerűbb.

Energia

-20% -60%

VarioPerfect™
A VarioPerfect™ készülékeknél 
Öné a választás szabadsága: szinte 
majdnem minden programhoz op-
cióként hozzá tudja kapcsolni vagy 
az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect 
programot. Az EcoPerfect opció-
val Ön az A energiaosztálynál akár 
20%-kal kevesebb energiát hasz-
nálhat. A SpeedPerfect opcióval 
pedig akár 60% időt takaríthat meg. 
Bármelyiket választja, a mosási vég-
eredmény mindig 100%-os lesz.

**   Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, 
egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkkével 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

***  Összehasonlítva egy hasonló tudású Logixx 8 mosógéppel, amely nem tartalmaz EcoSilenceDrive 
 motort (1400 f/p modell, 2008)
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Extra rövid 15 perces
mosóprogram
Egyes Bosch mosógépeknél 

nem kell többé választanunk 
a mosás és a szabadidő között, hi-
szen elég 15 perc, és újra tiszták 
ruhái. Hihetetlen, de 15 perc alatt, 
mosás, öblítés, centrifugázás és 
a ruha már szárítható is! 

3D-AquaSpar

3D és AquaSpar
víztakarékos rendszer
Az ilyen rendszerű Bosch 

mosógépek dobja víz- és energiameg-
takarítást tesz lehetővé azáltal, hogy 
az Ön mosnivalója nemcsak beleme-
rül a mosóvízbe, hanem a víz zuhany-
szerűen is éri. Mindezt a készülék 
mérhető eredményességgel teszi oly 
módon, hogy pl. normál mértékű 
szennyezettségnél az előmosás teljes 
egészében el is hagyható.

Mix program – új fogalom 
a mindennapi mosásban
Az egyszer használt, kevésbé 
szennyezett ruha, legyen az akár 
pamut akár vegyes szálból készült, 
egyszerre mosható az új Mix prog-
ram segítségével.

WAE2449KBY (Maxx for Kids)

Akciós ár: 134.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar -60%

–  Centrifuga-fordulatszám:  1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén:

Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 76 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint egy A energiaosztályú 
készülék

–  1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók
–  Speciális programok: szenzitív, sportruha mosás, 

extra rövid 15’, mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás
–  Nagy piktogrammos LCD kijelző: hőmérséklet-, 

fordulatszám-, késleltetett indítás 1-24 óra, maradékidő 
és programlefutás kielezés

–  Speciális gyermekruha mosási programok
–  Érintős programmódosító gombok: start/szünet, 

utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, 
EcoPerfect,SpeedPerfect

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás,
 kiváló mosási eredménnyel

–  TextilProtect, textilvédelmi rendszer

–  Töltősúly  7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180 °-ban nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés, Gyermekzár
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

847 x 600 x 590 mm

7
kg

Megtakarítás

VarioPerfect™

-32% energia**

-44% víz**

100% teljesítmény

1.)

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.
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WAE2437FBY (Football Edition) WAE2036SBY

Akciós ár: 114.990,- Ft* Akciós ár: 104.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály -20%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar -60%
A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar -60%

–  Centrifuga-fordulatszám:  1200f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén:

Energia:  1,05 kWh
Víz: 47 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 59 dB
 (centrifugálásnál) 78 dB

–  1.) 20%-kal takarékosabb, mint egy A energiaosztályú 
készülék

–  Centrifuga-fordulatszám:  1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 6 kg ruha esetén:

Energia:  1,02 kWh
Víz: 45 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 58 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

–  1.) 10%-kal takarékosabb, mint egy A energiaosztályú 
készülék

–  1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók
–  Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15’, mix, 

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás
–  LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és 

programlefutás kijelzésére, gyermekzár 
–  Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési 

funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, EcoPerfect, 
SpeedPerfect

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás 
kiváló mosási eredménnyel

–  TextilProtect, textilvédelmi rendszer

–  1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók
–  Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15’, mix, 

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás
–  LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás 

kijelzésére, gyermekzár
–  Érintős programmódosító gombok: start/szünet 

utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, 
EcoPerfect, SpeedPerfect

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás 
kiváló mosási eredménnyel

–  TextilProtect, textilvédelmi rendszer

–  Töltősúly  7 kg
–  30 cm átmérőjű, 180 °-ban nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

–  Töltősúly  6 kg
–  30 cm átmérőjű, 180 °-ban nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Aláépíthető kivitel

847 x 600 x 590 mm 847 x 600 x 590 mm

6
kg

1.) 1.)

Megtakarítás

VarioPerfect™

-32% energia**

-44% víz**

100% teljesítmény

Megtakarítás 

VarioPerfect™

-23% energia**

-38% víz**

100% teljesítmény

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

Elöltöltős mosógépek

7
kg
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WLX20462BY WAA2016KBY (classic for Kids)

Akciós ár: 124.990,- Ft* Akciós ár: 79.990,- Ft*

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

A
 Energia

Osztály -10%
A

Mosási
hatékonyság     Többszörös

vízvédelem 3D-AquaSpar

–  Centrifuga-fordulatszám:  1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 4,5 kg ruha esetén:

Energia:  0,76 kWh
Víz: 40 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 56 dB
 (centrifugálásnál) 72 dB

–  1.) 10%-kal takarékosabb, mint egy A energiaosztályú 
készülék

–  Centrifuga-fordulatszám:  1000f/p
–  Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén:

Energia:  0,93 kWh
Víz: 44 liter

–  Zajszint: (mosásnál) 58 dB
 (centrifugálásnál) 74 dB

–  1.) 10%-kal takarékosabb, mint egy A energiaosztályú 
készülék

–  1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók
–  Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15’, mix, 

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás
–  Nagy piktogramos LCD kijelző: hőmérséklet-, fordulatszám-, 

késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére
– 30 perces gyors program
–  Érintős programmódosító gombok: foltos mosás, előmosás, 

gyűrődésmentesítő program, többletvíz
– Gyermekzár

–  1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók
–  4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú
– AquaPlus extra öblítés
– 30 perces gyors program 
–  Speciális gyermekruha mosási programok
–  Többfunkciós LED  (programlefutás, programvége, 

hibadiagnosztika)
–  2 programmódosító gomb: választható centrifuga 

fordulatszám (1000/600 f/p), plusz öblítés
– Programleírás a panelen

–  Töltősúly  4,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 180 °-ban nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
–  Súlyautomatika, AquaSpar mosás
– Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Töltősúly 5,5 kg
–  30 cm átmérőjű, 140 °-ban nyitható betöltőablak
– Elektronikus vezérlés
– Súlyautomatika
– AquaSpar mosási rendszer
–  Túlhabzás figyelés, dobkiegyensúlyozási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer

847 x 600 x 470 mm 850 x 600 x 590 mm

1.) 1.)

5,5
kg

4,5
kg

Megtakarítás 

VarioPerfect™

-23% energia**

-27% víz**

100% teljesítmény

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.



Katalitikus öntisztítás  
A katalitikus 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 jelenlété-
ben gáz halmazállapotúvá változzon. 
Ez a folyamat normál sütési hőmér-
sékleten is működik.

Nem mindennapi készülékek mindennapjaink 
megkönnyítésére.

Teleszkópos sütősín
A Bosch beépít he tő sü tők egy része 
már alap fel sze relt ség ként tar tal maz 
te lesz kó pos sü tő sínt, vagy azok 
igény ese tén kü lön meg ren del he tők. 
Ki vi tel től füg gően 2 vagy 3 szin tű 
te lesz kó pos sü tő sí nek egyszerűsítik 
a há ziasszo nyok mun ká ját, te szik 
könnyeb ben hoz zá fér he tő vé 
a ké szí ten dő fi  nom sá go kat.

Gyerekzár Gyerekzár
A gyerekzár funkció zárolja a sütő 
minden programját és megakadá-
lyozza a készülék véletlenszerű 
bekapcsolását.

Az automatikus biztonsági kikapcso-
lással rendelkező sütő nem tartja 
Önt bizonytalanságban, hogy kikap-
csolta-e készülékét, azt bizonyos idő 
elteltével megteszi Ön helyett. 
A kikapcsolás időpontja a beállított 
hőmérséklettől függ. 

12 | Sütők



Multifunkciós sütők
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HBA43T350 HBN311E1

Akciós ár: 124.990,- Ft* Akciós ár: 69.990,- Ft*

Gyerekzár

A
 Energia

Osztály

A
 Energia

Osztály

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: felolvasztás, alsó/felső sütés, 
külön alsó sütés, légkeverés, nagy/kis felelületű grill, 
légkeveréses grillezés

–  Multifunkciós sütő 5 funkcióval: alsó/felső sütés, külön alsó 
fűtés, forrólégkeverés, nagy/kis felületű grill, légkeveréses grill 
kombináció

–  Katalitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

–  3-szintű teleszkópos sütősín
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyerekzár
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Két részből álló lehajtható grillfűtőszál
–  Hűtőventilátor

–  Gyorsfelfűtés
–  Sütővilágítás
– Mechanikus jelzőfunkciós óra

–  Süllyesztett gombok
–  Teleüveg sütőajtó

–  Teleüveg sütőajtó

–  Alumínium sütőlap
–  Zománcozott sütőlap
–  Grillrács

–  Teleszkópos sütősín rendelhető (HEZ438200, HEZ438300)
–  Univerzális sütőedény
–  Grillrács

575-597 x 560 x 550 mm 595 x 595 x 548 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.



14 | Főzőlapok

PKE645Q14E

Akciós ár: 59.990,- Ft*

H
Hh
h

Gyerekzár

60
cm

Körbefutó
keret

SuperQuattro

SQ

–  Keretes kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 17 fokozat
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  1-szeres maradékhő jelzés minden főzőzónához
–  Gyerekzár, Biztonsági kikapcsolás
–  TopControl számjegyes kijelzés, Főkapcsoló
– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– 47 x 560 x 490 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

Főzőlapok

PIF645R14E

Akciós ár: 124.990,- Ft*

Körbefutó
keret

IN 60
cm

SuperQuattro

SQ
H

Hh
h

Gyerekzár

–  Keretes kivitel
–  2 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel, 2 szupergyors 

„HighSpeed” főzőzóna, melyből, 1 kétkörös főzőzóna 
–  SuperQuattro érintőszenzor, 17 fokozat
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
– Maradékhő kijelzés, Gyerekzár, Biztonsági kikapcsolás
–  Főkapcsoló, TopControl digitális kiejlzés
–  PowerBoost funkció, az indukciós zónákhoz
– Min. munkalapvastagság: 20 mm
– 53 x 560 x 490 mm

Indukció
Egy cseppnyi energia sem vész 
kárba, mivel a hő közvetlenül 
az edény aljában képződik, így 
a forralási idő is jelentősen lerövi-
dül. Az indukciós zónák ugyanúgy, 
késlekedés nélkül reagálnak 
a teljesítményfokozat vál tozására, 
mint a gázfőzőlapok, így az indukci-
ós technológiával nem csupán 
energiát, hanem időt is megtakarít.

Gyerekzár Gyerekzár
A gyer ek zár biz tos vé del met nyújt 
az eset le ges sé rü lé sek el ke rü lé sé hez. 
Egyet len gomb nyo más sal a fő ző lap 
összes funk ció ja le zár ha tó. 
A gyer ek zár gomb újabb meg nyo má-
sá val és né hány má sod per ces 
nyom vatar tá sá val a ké szü lék új ra 
üzem kész ál la pot ba ke rül.

H
Hh
h

Maradékhő-kijelzés
A ma ra dék hő-ki jel ző 2 fo ko zat ban H 
illetve h be tű vel tá jé koz tat a to vább-
fő zés hez vagy me le gen tar tás hoz 
fel hasz nál ha tó hő ről.

SuperQuattro

SQ
SuperQuattro

•  Egy + / - szenzor minden 
főzőzónához

•  Főzőzóna kiválasztása 
külön gombbal

• Gyerekzár

Körbefutó
keret

Keretes kivitel
•  Nemesacél keret
•  Könnyen tisztítható
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SGI43E55EU (nemesacél) SGV43E93EU

Akciós ár: 99.990,- Ft* Akciós ár: 99.990,- Ft*

    Többszörös
vízvédelem

A
 Energia

Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság  
    Többszörös

vízvédelem 54 dB
1/2A

 Energia
Osztály

A
Tisztítási

hatékonyság

A
Szárítási

hatékonyság

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál:
17 liter/1,05 kWh

–  3 program: normál 65 °C, eco 50 °C, előmosogatás
–  Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

–  Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál:
17 liter/1,05 kWh

–  2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás

–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Süllyeszthető forgatógombos program választás
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Átfolyós vízmelegítő

–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Féltöltet mosogatási lehetőség
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Átfolyós vízmelegítő

–  Terítékszám: 12
–  S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
–  Elölről állítható hátsó lábmagasság és ajtó előfeszítő rugó

–  Terítékszám: 12
–  S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
–  Állítható felsőkosár
–  Elölről állítható hátsó lábmagasság és ajtó előfeszítő rugó
– Akusztikus programvége jelzés

815-875 x 598 x 573 mm 810-875 x 598 x 550 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

Beépíthető mosogatók



Bosch Vevőszolgálat
Tel.: (1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu
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