
Energiatakarékos készülékek  
a legfinomabb fogásokhoz
Érvényes: 2011. szeptember 1-től év végéig.



Beépíthető sütők

HBA33B555 HBA73R450 HBA42S350E

Beépíthető sütő – nemesacél, 60 cm Beépíthető sütő – nemesacél, 60 cm Beépíthető sütő – nemesacél, 60 cm

Energia

-30%

Energia

-20%  

Energia

–  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb 
(0.69 kWh), mint az A energiaosztály határértéke 
(0.99 kWh)

–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: hagyományos 
sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön 
alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
grill, kis felületű grill, kiolvasztás

–  EcoClean öntisztítás a hátsó falon
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Elektronikus óra
–  Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 51,5 cm

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

–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: hagyományos 
sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön 
alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
grill, kis felületű grill, kiolvasztás

–  Pirolitikus öntisztítás   
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Elektronikus óra
–  1-szintű teleszkópos sütősín
–  Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 51,5 cm

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

–  EcoClean öntisztító rendszer (hátfal és oldalfalak)
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  Lehajtható grill-fűtőszál
–  Hűtőventilátor
–  Gyermekzár
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 51,5cm

Akciós ár: 144.990 Ft* Akciós ár: 194.990 Ft* Akciós ár: 124.990 Ft*
*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.

Energia

-30%

Energiahatékonyság már  
a sütésnél is
A természeti erőforrások 

csökkenésével illetve az energiaárak növeke-
désével már beépíthető sütő vásárlásakor is 
fontos szempont a készülék alacsony ener-
giafogyasztása. A Bosch készülékei ebben  
a tekintetben is élen járnak, hiszen  
a HBA33B555 készülékkel az A energiaosz-
tálynál 30%-kal alacsonyabb energiafogyasz-
tás tapasztalható, mely egy fajlagosan nagy 
fogyasztású és sokat használt háztartási gép 
esetében komoly megtakarítást jelent.

Tisz tí tás

Pirolitikus öntisztító automatika
Tökéletes tisztaság a lehető legkényelme-
sebb módon: gombnyomásra. A Pirolitikus 
öntisztító funkció bekapcsolásával a sütőtér-
ben található szennyeződések magas hőmér-
sékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér 
alján hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet 
törölni. Az öntisztító automatika a legmaka-
csabb szennyeződéseket is eltávolítja, még 
az arra alkalmas tartozékokról is.

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

A szür ke szí nű GranitEmail sü tő tér- 
be vo nat nem csak op ti kai lag nyújt  
kel le mes lát ványt, de anya ga a sü tő tér  
tisz tí tá sát is je len tő sen meg könnyí ti.  
A kü lön le ges el já rás sal ké szült zo mán co-
zás nak kö szön he tően a sü tő fal rend kí vül 
el len ál ló vá vált a kar co lá sok kal és egyéb 
sé rü lé sek kel szem ben is.



Beépíthető főzőlapok

PIF645R14E PKN645T14 PCR715M90E

Indukciós főzőlap – keretes kivitel, 60 cm Üvegkerámia főzőlap – keretes kivitel,  60 cm Gáz-főzőlap – nemesacél, 70 cm 

TouchControl

Körbefutó
keret 60

cm
TouchControl

Körbefutó
keret 60

cm
70
cm

–  2 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
–  2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
–  1 kétkörös főzőzóna
–  Superquattro érintőszenzor
–  17 fokozat
–  Maradékhő jelzés
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkció minden 

főzőmezőhöz
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement funkció
–  PowerBoost funkció az első főzőzónákhoz
–  Készülékméret: 57 x 57,5 x 50,5 cm 

–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
–  1 bővíthető sütőzóna
–  1 kétkörös főzőzóna
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekordíszítés
–  countDown funkció
–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden 

főzőmezőhöz
–  17 fokozat
–  Forraló elektronika
–  Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
–  Touch-Control vezérlés, elöl
–  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás
–  Készülékméret: 51 x 57,5 x 51 cm

– 5 gázégő
–  Kettős kombi WOK-gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Főkapcsoló
–  Gyerekzár
–  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
–  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
–  Készülékméret: 52 x 70,2 x 52 cm

Akciós ár: 119.990 Ft* Akciós ár: 84.990 Ft* Akciós ár: 119.990 Ft*
*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.

Még több profizmus
Az indukciós zóna felismeri a ráhelyezett 
edényt, méretét és automatikusan alkal-
mazkodik hozzá. Ebből eredően nem  
„fűti” feleslegesen konyháját, egyszóval 
maximális energiahatékonysággal működik.  
Az indukciós eljárásnak köszönhetően  
a főzőzónák nem melegszenek fel, így  
a tisztítás is gyerekjáték.

CountDown funkció
A beállított időtartam elteltével  
a készülék erős hangjelzést bocsájt ki, 
ezzel jelezve a főzési folyamat végét. 

A HighSpeed fő ző zó ná kon az edény től és 
az étel mennyi sé gé től füg gően akár 20% idő 
is meg ta ka rít ha tó, a korábbiakhoz képest, 
mely az új üveg ke rá miá nak és a to vább fej-
lesz tett fű tő ele mek nek kö szön he tő.



Beépíthető mosogatógépek

Akciós ár: 164.990 Ft* Akciós ár: 164.990 Ft* Akciós ár: 134.990 Ft*

SMV43M10EU  Új SMI53M85EU  SMI40M55EU

Teljesen integrálható ActiveWater mosogatógép, 60 cm Integrálható ActiveWater mosogatógép – nemesacél, 60 cm Integrálható mosogatógép-nemesacél, 60 cm

Energia Szárítás Víz

10L 12+1

Töltöttség szenzor

AquaSensor VarioSpeed AquaStop

Energia Szárítás Víz

10L 12+1

Töltöttség szenzor

AquaSensor VarioSpeed Intensiv AquaStop

Energia Szárítás Víz

12 L
Töltöttség szenzor

AquaSensor VarioSpeed 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: 46 dB (A) re 1 pW
–  4 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,  

eco 50 °C, gyors 45 °C
–  2 kiegészítő opció: VarioSpeed, féltöltet 
–  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
– VarioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
– Akusztikus programvége jelzés
– InfoLight , program végén fénycsík a padlón
– Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
– Gyermekzár
– Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
– AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
– Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 cm 

– 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: IntenzívZóna, VarioSpeed
–  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
–  VarioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

–  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
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.   1. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 2. Fogyasztás eco 50°c-os programon
** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

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 végeredmény mint mindig: tökéletesen 
tiszta és csillogó edények.

1/2 Féltöltet mosogatási lehetőség
Kismennyiségű mosogatniva-
ló esetén hasznos segítség a 

féltöltet mosogatási funkció. Az edények 
a felső- illetve alsó kosár bármelyikébe 
és bárhová behelyezhetők. A mosogatási 
folyamat jelentős víz és energia megtaka-
rításával végezhető.

AquaStop

Az elektonikus AquaStop garan-
táltan véd a vízkárok ellen 
Az AquaStop biztonsági rendszer 

a legtöbb Bosch mosogatógép alapvető 
tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól 
megvéd, így Ön a gépet működés közben 
vagy kikapcsolt állapotban nyugodtan 
magára hagyhatja.

az ön megtakarítása

73 000,- Ft**

az ön megtakarítása

73 000,- Ft**

az ön megtakarítása

51 000,- Ft**



KIV38X20

Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó, 55 cm

Energia 60
cm

– Energiahatékonysági osztály: A+
– Energiafelhasználás: 290 kWh/év
– Nettó hűtőtér: 219 l, Nettó ****-fagyasztótér 60 l
– Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
– Visszamelegedési idő: 13 óra
– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható, 1 osztott
–  Zöldségtartó fiók 
– 3 átlátszó fagyasztófiók, fagyasztási naptár
– Csúszó zsanér rögzítés technika
– Készülékméret: 177 x 54 x 55 cm

HMT85ML53/HMT85MR53

Beépíthető mikrohullámú sütő – nemesacél

Mikrohullám

– 900 W mikrohullámú sütő
– 21 literes nemesacél sütőtér
– Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
– AutoPilot7
– Inverter technika
– Memória funkció (2 memóriahellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő és  

napi idő jelzésére
– Készülékméret: 38,2 x 59,5 x 32 cm

DWA09D650 DWB06D651

Kürtős páraelszívó – nemesacél, 90 cm Kürtős páraelszívó –nemesacél, 60 cm

90
cm

60
cm

–  Üveg ernyő átlátszó üveggel
–  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az  

EN 61591 szabvány szerint: maximális normál 
fokozaton: 430 m³/h, intenzív fokozaton: 650 m³/h

–  Zajszint intenzív fokozaton: 67 dB(A) re 1 pW  
(53 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)

–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 25 W
–  Készülékméret: 52 x 90 x 54 cm

–  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
–  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
–  Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban  

az EN 61591 szabvány szerint: maximális normál 
fokozaton: 430 m³/h, intenzív fokozaton: 650 m³/h

–  Zajszint intenzív fokozaton: 67 dB (A) re 1 pW  
(53 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

–  Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 25 W
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Készülékméret:46 x 60 x 50cm

Akciós ár: 159.990 Ft* Akciós ár: 149.990 Ft* Akciós ár: 114.990 Ft* Akciós ár: 89.990 Ft*

Beépíthető hűtő, mikrohullámú sütő és páraelszívók

*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  
** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

az ön megtakarítása

48 000,- Ft**



© Bosch 2011. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás 2010. április 1-től:  
 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

Háztartási kiskészülékek
2011
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2 | Hűtő-fagyasztó kombinációk, fagyasztó készülék

KGE36AW40  Új

Kombinált hűtő / fagyasztó – fehér, 60 cm

Akciós ár: 189.990,- Ft*
Energia

világítás BigBox

–  Energiahatékonysági osztály: A+++,  Energiafelhasználás: 150 kWh/év
–  Nettó hűtőtér: 211 l,  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
–  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
–  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
–  Holiday-mód, szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 2 kihúzható
–  FlexShelf lehajtható univerzális polc
–  Chiller fiók halak és húsermékek tárolására
–  Crisper fiók, páratartalom-szabályzással
–  LowFrost könyített és ritkább leolvasztás  
–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”
–  Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

Hűtő-fagyasztó 
kombinációk

0,55 
kWh

1996

akár 
-73 %

2011

Fagyasztók

0,50 
kWh

1996

akár 
-68 %

2011

0,16 
kWh

0,15 
kWh

24 óra alatt 100 literenként***

Bosch hűtő-fagyasztó készülékek  
energiafelhasználása

Kiemelkedő teljesítmény alacsony  
áramfogyasztással

***  Összehasonlítva normál használat mellett a GSN40AW40 
fagyasztószekrény és a KGN36SB40 hűtő-fagyasztó kombináció 
energiafelhasználását hasonló termékekkel 1996-ból.

Chiller fiók – halak és húsok számára 
A Chiller fiók ideális halak, húsok, sajtok és felvágottak 
tárolására, mivel a belső ventilátornak és az elpárologtatók 

elhelyezésének köszönhetően a hideg levegő ebben a zárt rekesz-
ben gyűlik össze, így körülbelül 2-3 °C-al alacsonyabb hőmérséklet 
alakul itt ki, mint a hűtő többi részében. A hidegebb klíma miatt 
gyorsabban is hűthetünk itt le például üdítőitalt. A Chiller fiók fris-
sen is tartja a benne elhelyezett élelmiszert a hullámos aljzatnak 
köszönhetően, mely meggátolja hogy az étel a kicsapódott vízzel 
érintkezzen. A fiók alján elhelyezett sínek megkönnyítik a rekesz 
kezelését, még teli állapotban is.

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

geknek és gyümölcsöknek, de frissen is tartja azokat. A fiók alján 
elhelyezett csúszó retesszel könnyedén és egyszerűen beállítható 
a rekesz páratartalma, mely így könnyen igazítható a tárolt élelmi-
szerek igényeihez. A hullámos aljzat megóvja az élelmiszereket a 
kicsapódott víztől, az egyes modellekben megtalálható osztódoboz 
segítségével pedig elválasztva tárolhatók a zöldségek és a gyümöl-
csök. A fiók kihúzása, pakolása és betolása is rendkívül egyszerű  
a fiók aljába integrált kerekeknek köszönhetően.

A Bosch hűtő és fagyasztó készülékei nemcsak lenyűgöző megje-
lenésűek, hanem az eneregiatakarékosság terén is az élvonalba 
tartoznak.

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének 
összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

az ön megtakarítása

127 000,- Ft**
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KGV39VL30 GSN40A32

Kombinált hűtő / fagyasztó – inoxlook, 60 cm Fagyasztószekrény – fehér, 70 cm

Akciós ár: 144.990,- Ft* Akciós ár: 214.990,- Ft*
Energia

világítás BigBox

Energia

BigBox

–  Energiahatékonysági osztály: A++,  Energiafelhasználás: 238 kWh/év
–  Nettó hűtőtér: 250 l,  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
–  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső LED-kijelzés
–  Szuperfagyasztás
– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
–  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből,  4 kihúzható 
–  Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
–  Crisper fiók páratartalomszabályzással
–  LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
–  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”
–  Fagyasztási naptár
–  Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm

–  Energiahatékonysági osztály: A++,  Energiafelhasználás: 286 kWh/év
–  Nettó ****-fagyasztótér: 330 l, 
–  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW
–  NoFrost
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
–  Szuperfagyasztás
–  Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
–  Multi-Alarm-System, 5 szintű biztonsági rendszer
–  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
–  5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
–  Fagyasztási naptár, belső világítás
–  Készülékméret: 185 x 70 x 75 cm

az ön megtakarítása

139 000,- Ft**

az ön megtakarítása

114 000,- Ft**
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Igazi kényeztetés takarékosan

A Bosch mosógépek fogyasztása az elmúlt évek során a fejlett 
technikák integrálása révén számottevően csökkent.

***  Összehasonlítva normál programon a WAY32840 elöltöltős mosógép 
és a WTY88700 kondenzációs szárítógép energiafelhasználását  
hasonló termékekkel 1996-ból.

Praktikus rövidprogramok 
Egyes Bosch  mosógépeknél  nem kell választanunk 
a mosás és a szabdidő között, hiszen elég 15 vagy 30 

perc is ahhoz , hogy ruháink ismét tiszták legyenek. Mindkét prog-
ram ideális olyan háztartások számára, ahol sok enyhény szennye-
zett ruha jelentős mennyiségben képződik.

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

1 kg, 1000 fordulaton centri- 
fugázott pamut ruha szekrény- 
szárazra történő szárítása***

Szárítógépek

0,61 
kWh

1996

akár 
-69 %

2011

0,19 
kWh

WAE28465BY  Új

Maxx 7 VarioPerfect, elöltöltős mosógép, 60 cm

Akciós ár: 129.990,- Ft*
Energia

7
kg

Újratöltési funkció 3D-AquaSpar
    Többszörös

vízvédelem

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

ingek, szenzitív, sport/fitness, extra rövid 15’, gyors/mix, öblítőstop
–  TouchControl érintős kezelés:: start/szünet, gyűrődésmentesítő  

program, többletvíz, EcoPerfect, SpeedPerfect, ford.szám./öblítőstop
–  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

WAE20465BY (kép nélkül)                        Új

Akciós ár: 119.990,- Ft*
Eltérés a WAE28465BY-hoz képest :
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 ford./perc
–  Zajszint2: 58 / 74 dB (A) re 1 pW
–  Tolltöltetű ruha mosó programot nem tartalmaz

Energia

-20%

-60%

VarioPerfect™ 
A VarioPerfect™ készülé- 
keknél Öné a választás 
szabadsága: szinte 
majdnem minden 

programhoz opcióként hozzá tudja 
kapcsolni vagy az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect programot. 
Az EcoPerfect opcióval Ön az A energiaosztálynál akár 20%-kal 
kevesebb energiát használhat. A SpeedPerfect opcióval pedig 
akár 60% időt takaríthat meg. Bármelyiket választja, a mosási 
végeredmény mindig 100%-os lesz.

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének 
összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

az ön megtakarítása

71 000,- Ft**

az ön megtakarítása

71 000,- Ft**
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WAA2028SBY

Bosch Classix 6 Sportline, elöltöltős mosógép, 60 cm

Akciós ár: 99.990,- Ft*
Energia

    Többszörös
vízvédelem

–  Töltősúly: 5.5 kg
–  Energiaosztály: A
–  Energia / víz1: 199 kWh / 8 200 liter
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 ford./perc
–  Zajszint2: 59 / 73 dB (A) re 1 pW 
–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés (programok+hőmérséklet)
–  Speciális programok: mix, 30 perces gyorsprogram, gyapjú/kézi  

és finom/selyem
–  Külön kezelőgomb: többletvíz
–  AquaSpar mosási rendszer
–  Súlyautomatika
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Túlhabzás figyelés
–  Dobkiegyensúlyozás
–  Aláépíthető
–  Készülékméret: 85 x 60 x 59 cm

WTE86305BY

Avantixx 7 Sensitive, kondenzációs szárító, 60 cm

Akciós ár: 149.990,- Ft*
Energia

Szenzitív szárítás DuoTronic

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

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

–  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 teljestöltetű pamutmosás esetén

az ön megtakarítása

46 000,- Ft**

az ön megtakarítása

30 000,- Ft**
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SMS60M18EU 

ActiveWater mosogatógép – ezüst-inox, 60 cm

Akciós ár: 159.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
Ujjnyom-mentes AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed AquaStop

–  13 teríték mosogatására alkalmas
–  Energiaosztály: A+
–  Energia/víz1: 280 kWh / 3 360 l, Energia/víz2: 1,03 kWh / 12 l
–  Szárítási hatékonyság: A, Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
–  6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
–  2 kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség, VarioSpeed
–  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
–  Vario kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
–  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic”-kal
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzár
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

SMS40M52EU****   Új

ActiveWater mosogatógép – fehér, 60 cm

Akciós ár: 109.990,- 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
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  Készülékméret: 84,5 x 60 x 60 cm

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

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  
**  Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves 

üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es 
gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos  
lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

**** Beérkezéstől függően.

Takarékossággal a környezetért
Tudta, hogy a gépi mosogatás sokkal környezet-
kímélőbb, mint a kézi mosogatás? De a Bosch 
mosogatógépek még ennél is többet tesznek  
a környezetért amellett, hogy pénz takarítanak 
meg Önnek.

Szabadonálló és beépíthető mosogatógépek

1.  280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén.  
A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.

2. Fogyasztás eco 50 °C-os programon

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

az ön megtakarítása

51 000,- Ft**

az ön megtakarítása

59 000,- Ft**
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SGS46E42EU**** Új

Mosogatógép – fehér, 60 cm

Akciós ár: 104.990,- Ft*
Energia Szárítás

AquaStop

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Energiaosztály: A
–  Energia/víz1: 327 kWh / 4 560 l 
–  Energia/víz2: 1,15 kWh / 17 l
–  Szárítási hatékonyság: A, Zajszint: 54 dB (A) re 1 pW
–  4 program: normal 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
–  Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés
–  Elektronikus só-és öblítőszerhiány kijelzés
–  AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Készülékméret: 85 x 60 x 57,3 cm

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 végeredmény mint mindig tökéletesen tiszta és csillogó edények.

Intensiv

Intenzívebben mosogatni: IntenzívZóna 
 Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosár-
ban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet 
segítségével biztosított a tökéletes eredmény.

AquaStop

Az elektonikus AquaStop garantáltan véd  
a vízkárok ellen 
Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb Bosch mosoga-

tógép alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól megvéd, 
így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapotban  
nyugodtan 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 folya-
mat jelentős víz és energia megtakarításával végezhető.

SMI50E55EU**** Új

Integrálható ActiveWater mosogatógép – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 129.990,- Ft*
Energia Szárítás Víz

12 L
AquaSensor

Töltöttség szenzor

VarioSpeed Intensiv AquaStop

–  12 teríték mosogatására alkalmas
–  Energiaosztály: A+
–  Energia/víz1: 280 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
–  1 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
–  Melegvízre is köthető (max. 60 °C)
–  AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
–  Készülékméret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

az ön megtakarítása

29 000,- Ft**

az ön megtakarítása

51 000,- Ft**
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HBA23S150R Új

Önállóan beépíthető sütő – nemesacél

Akciós ár: 119.990,- Ft*
Energia

-20%

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

–  Multifunkciós sütő 3D hőlégbefúvással (7 funkció: Alsó/felső sütés, 
Alsó sütés, 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

Beépíthető készülékek

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 beépíthe-
tő sütők energiafogyasztása az új szigetelési technológiának 
köszönhetően az A energiaosztály standard értékénél 20%-kal  
alacsonyabb, így már főzés közben is energiát tud megtakarítani. 

Teleszkópos sütősínek: biztonság és kényelem
Könnyebb hozzáférhetőség az ételekhez. Nem kell a forró sütő-
térbe nyúlnunk, tehát az égésveszély kizárva. A Bosch beépíthető 
sütők többsége már alapfelszereltségként tartalmaz teleszkópos 
sütősínt, vagy azok igény esetén külön megrendelhetők. Kiviteltől 
függően 1-, 2- vagy 3-szintű teleszkópos sütősínek könnyítik meg  
a háziasszonyok munkáját, teszik könnyebben hozzáférhetővé  
a készítendő finomságokat. 

3D hőlégbefúvás:  
Tökéletes végeredmény akár több szinten is
Az egyenletes hőeloszlásnak köszönhetően egy, kettő vagy 

akár három szinten is tökéletes eredményt érhetünk el. A körfűtő-
test forró levegője a hátfalon lévő újonnan kialakított nyílásokon 
úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre akár három szinten is süt-
hető pl. aprósütemény. 

Made in Germany
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HBN532E1T   

Önállóan beépíthető sütő – nemesacél

Akciós ár: 89.990 Ft*
Energia

-20%

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

–  Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: Alsó/felső sütés, Kiolvasztó  
funkció, Nagy felületű grill, Alsó sütés, Légkeveréses grillezés,  
Pizza-funkció, 3D hőlégbefúvás, Kis felületű grill

–  Katalitikus öntisztítás: hátfal
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Dugós csatlakozókábel
–  Süllyesztett gombok
–  Tükörsima sütőfalak
– Készülékméret: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

PIA645Q16E   

Indukciós főzőlap, 60 cm

Akciós ár: 99.990,- Ft*

TouchControl

Körbefutó
keret 60

cm

–  Keretes kivitel
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
–  Superquattro érintőszenzor
–  17 fokozat
–  1-szeres digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement Funkció
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Min. munkalapvastagság: 20 mm 
–  Csatlakozó kábel 1,1 m 
–  Csatlakozási érték: 3,68 kW
–  Készülékméret: 57 x 57,7 x 50,5 cm

*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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PKE645Q14E

Üvegkerámia főzőlap – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 64.990,- Ft*

TouchControl

Körbefutó
keret 60

cm

–  Keretes kivitel
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna
–  Superquattro érintőszenzor
–  17 fokozat
–  1-szeres digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  TopControl digitális kiejlzés
–  Működésjelző lámpa
–  Min. munkalapvastagság: 20 mm
–  Készülékméret: 57 x 57,7 x 50,5 cm

NGU4151DH

Gázfőzőlap – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 44.990,- Ft*

60
cm

–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Elöl baloldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
–  Hátul bal oldalon: normál égő 1.7 kW
–  Hátul jobb oldalon: normál égő 1.7 kW
–  Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
–  Csatlakozókábel 1 m
–  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
–  Készülékméret: 40 x 58 x 51 cm

Beépíthető lapok, páraelszívó, 
szabadonálló tűzhely
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HGV745250H 

Kombinált gáztűzhely – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 139.990,- Ft*
Energia

-20%

–  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0.79 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
–  Lehajtható fém védőtető
–  XXL-sütőtér GranitEmail bevonattal
–  Multifunkciós sütő
–  8 sütési mód: Alsó/felső sütés, Alsó sütés, Hőlégbefúvás, Pizza funkció, 

Kiolvasztó funkció, Légkeverés+grill, Nagy felületű variálható grill, Kis 
felületű variálható grill

–  Elektronikus programóra
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár (nyomógombzár)
–  Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
–  Sütőtérvilágítás
–  Teleszkópos sütősín utólag beépíthető
–  Teleüveg sütőajtó, edénytartó fiók
–  Állítható magasságú lábak
–  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
–  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
–  Készülékméret: 85 x 60 x 60 cm

HMT75G451

Mikrohullámú készülék – nemesacél, grillel

Akciós ár: 34.990,- Ft*

Mikrohullám

–  800 W mikrohullámú sütő
–  5 beállítás: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W, grill 1000 W
–  Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os teljesítménnyel kombinálható
–  Program automatika 8 
–  3 főző program
–  Súlyautomatika 8 féle programmal
–  Memória funkció (1 tárolóhellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző 
–  17 l nemesacél 
–  24,5 cm üveg forgótányér
–  Készülékméret: 29 x 46,2 x 32 cm

DHI635HX 

Kihúzható páraelszívó-ezüstmetál , 60 cm

Akciós ár: 39.990,- Ft*

60
cm

–  Kihúzható páraelszívó
–  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
–  60 cm széles felső szekrénysorba építhető
–  Integrálható beépíthető készülék, 60 cm széles felső szekrénybe  

szerelhető
–  Teleszkópos kihúzó, nemesacél előlappal
–  Billenő kapcsoló
–  Erős, 3 fokozatú radiálventilátor
–  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
–  Max. elszívóképesség: 400 m³/h, kivezetéses üzemmód,  

EN 61591szerint mérve
–  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint, maximális 

normál fokozatnál: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
–  Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
–  Csatlakozási érték: 180 W
–  120 mm átmérőjű kivezető-cső
–  Készülékméret: 35,4 x 59,8 x 28 cm

*A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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