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2 | PerfectLine

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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PerfectLine.
Rozwiązania dla wymagających.
PerfectLine, nowa linia urządzeń do zabudowy jest odpowiedzią na rosnące
wymagania naszych Klientów. Staranny dobór modeli pozwoli skompletować
pełne, ściśle dostosowane do potrzeb wyposażenie kuchni. Mamy nadzieję,
że zarówno styl, jak i niezawodna funkcjonalność prezentowanych urządzeń
zadowoli miłośników nowoczesnego wzornictwa oraz innowacyjnych rozwiązań
marki Bosch.

4 | Piekarniki

Wiemy, jaką satysfakcję
daje perfekcyjne pieczenie.
Piekarniki PerfectLine oferują skuteczną pomoc w przygotowaniu smakowitych dań,
kontrolując proces pieczenia z gwarancją doskonałych rezultatów. Zaawansowana
technologia dba nie tylko o Twoje potrawy, ale także o komfort obsługi oraz utrzymanie czystości. Dla maksymalnej wygody i pełnej satysfakcji użytkownika.

AutoPilot
Przygotowanie drobiu, mięsa, ryb, gulaszu czy warzyw z programami
AutoPilot
AutoPilot jest niezwykle proste! Wystarczy umieścić naczynie
z potrawą w piekarniku, wybrać odpowiedni program z menu, podać wagę
produktu i nacisnąć „Start”. Od tej chwili realizacją zadania zajmie się automatyka, dobierając i kontrolując czas i temperaturę całego procesu pieczenia
– aż do wyłączenia piekarnika. W zależności od modelu, z AutoPilotem
zrealizujesz do 30 przepisów. W większości programów zalecane jest pieczenie
w zamkniętym naczyniu, co znacznie ułatwia utrzymanie wnętrza w czystości.

Termoobieg 4D
Dzięki Termoobiegowi 4D, możesz umieścić danie na dowolnym
Termoobieg 4D
poziomie piekarnika, a rezultat pieczenia będzie zawsze perfekcyjny. Umożliwia to zmienny kierunek obrotów wentylatora, służący równomiernemu rozprowadzeniu ciepła po całym wnętrzu. Dlatego piekąc nawet
na czterech poziomach jednocześnie, uzyskasz zawsze świetny wynik:
od góry do dołu.

Termoobieg 3D
Ten tryb rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym piekarniku,
Termoobieg 3D
umożliwiając równomierne pieczenie na trzech poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich świąt, kiedy trzeba
upiec mnóstwo ciasteczek naraz. Oczywiście przydaje się też na co dzień:
dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie zarówno
dania słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów. Idealny
do pieczenia ciasteczek na trzech płaszczyznach jednocześnie.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Nowe, wygodne blachy połówkowe
Wąskie blachy do pieczenia to rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo
wygodne. Świetnie sprawdzają się przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw,
a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych pomidorów na drugiej. W ten sposób sos
z pomidorów nie zakłóci smaku ziemniaków. Rozmiary blach pozwalają
na ich bezproblemowe umieszczenie w chłodziarkach marki Bosch,
zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania zawartości do innego
naczynia. Są także przystosowane do mycia w naszych zmywarkach.

Samoczyszczenie pyrolityczne
Podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego, piekarnik
Pyroliza
nagrzewa się do temperatury 480°C i wypala skutecznie tłuszcz oraz
inne pozostałości po pieczeniu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół.
W zależności od stopnia zabrudzenia, należy wybrać jeden z trzech wariantów trwania programu i nacisnąć „Start”, a piekarnik automatycznie wykona
swoją pracę.

EcoClean Direct
Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się automatyEcoClean Direct
cznie proces oczyszczania. Ściany, pokryte specjalną powłoką
z mikrocząsteczkami ceramicznymi pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić,
to wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka regeneruje się przy
każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres eksploatacji
urządzenia.

Prowadnice teleskopowe
Niezależnie, czy wybierzesz standardowy sposób na wsuwanie blach
Prowadnice
teleskopowe
i rusztów, czy jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami
teleskopowymi – wszystkie są bezpieczne i łatwe w użyciu. Nasze prowadnice obsługują do trzech poziomów i pomagają bez wysiłku umieszczać
i wysuwać z wnętrza naczynia z potrawami. A jeśli wybierzesz model
z samym stelażem, możesz teraz dokupić prowadnice VarioClip do samodzielnego montażu.

VarioClip – niezależne prowadnice do samodzielnego montażu
Piekarniki wyposażone są zwykle w konkretnie usytuowane na stelażu
VarioClip
prowadnice teleskopowe. W nowej ofercie Bosch znajdują się
prowadnice przystosowane do szybkiego samodzielnego montażu
na dowolnym poziomie, łącznie z poziomem grilla – dla większej wygody
opiekania. Dzięki specjalnemu mechanizmowi, uniwersalne prowadnice są
niezwykle łatwe do zamontowania i zdemontowania, dlatego bez żadnego
trudu mogą być przekładane na dowolny poziom przy każdym cyklu pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

6 | Płyty indukcyjne

Gotowanie na miarę nowych czasów.
Na naszych nowoczesnych płytach indukcyjnych z linii PerfectLine ugotujesz
wszystko szybko, łatwo, wygodnie i wyjątkowo bezpiecznie. Wyposażyliśmy
je w wiele innowacyjnych funkcji, które nie tylko usprawniają gotowanie,
ale też podnoszą znacząco wydajność pracy, oszczędzając Twój czas i energię.

CombiZone w płytach indukcyjnych
Pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie przycisku CombiZone aktywuje dwie indywidualne strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym poziomie mocy.

PerfectFry – sensor smażenia
Sensor smażenia* sam pilnuje utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie, pozostawiając Ci jedynie
wybór odpowiedniej mocy grzania. Do dyspozycji mamy 4 różne poziomy mocy od „min” do „max”.
* W zależności od typu używanej patelni, efekty smażenia mogą się różnić.

Bezpośrednio do celu
Sterowanie DirectSelect eliminuje konieczność wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola dla ustawienia poziomu 8 czy 9 – teraz wystarczy lekkie dotknięcie żądanego stopnia grzania. W wybranych modelach
skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości pośrednie (symbol „o”).
ReStart
W przypadku jakichkolwiek problemów w obrębie powierzchni płyty,
urządzenie wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane
ustawienia. Pozwala to na łatwe oczyszczenie powierzchni i przywrócenie
ustawień – za jednym naciśnięciem przycisku.

Funkcja Krótkie czyszczenie
Pełny dostęp do czyszczenia – nawet w trakcie gotowania. Funkcja blokuje
regulację sensorową na 30 sekund dla uniknięcia przypadkowych zmian
w ustawieniach. W ten sposób można oczyścić powierzchnię bez ponownego
wybierania potrzebnych parametrów.

Wskaźnik zużycia energii
Nowe płyty wyświetlają wartość energii zużytej w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka wiedza sprzyja
Wskaźnik
zużycia energii
użytkowaniu płyty z większą świadomością. Łatwo się przekonasz o wymiernych korzyściach gotowania pod
pokrywą: zużycie energii spada nawet do 20%, a Ty oszczędzasz pieniądze i środowisko.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Kuchnia pachnąca świeżością.
Nowe modele okapów zadowolą zwolenników różnych rozwiązań.
Łączy je nowoczesny system filtracji, wysoka skuteczność odświeżania
powietrza i cicha praca. Oferują też perfekcyjne oświetlenie, a ich oszczędna
forma doskonale koresponduje z innymi elementami z linii PerfectLine.

Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Ten klasyczny filtr skutecznie wyłapuje z wciąganego powietrza drobinki
tłuszczu oraz inne zanieczyszczenia i stosowany jest zarówno w okapach
z obiegiem otwartym, jak i zamkniętym. Dla utrzymania maksymalnej
wydajności powinien być czyszczony dwa razy w miesiącu, ręcznie
lub w zmywarce.

Filtr szczelinowy
Ten użyty w okapie wysepkowym typ filtra wychwytuje tłuszcz w 80-92%, jest
więc tak samo skuteczny i wydajny, jak każdy inny rodzaj filtra. Ma też wyjątkowo stylowy wygląd i jest bardzo łatwy do mycia ręcznego lub w zmywarce.
Opatentowany system filtracji oparty został na zoptymalizowanej przepuszczalności wciąganego powietrza przez 12-warstwową matę filtracyjną.

Oświetlenie LED
Żarówki LED są wyjątkowo trwałe – działają bezusterkowo
do 40000 godzin (czyli ok. 40 lat przy użytkowaniu około 2,7 godzin
dziennie). Dodatkowym atutem jest bardzo niskie zużycie energii: lampa LED
pobiera jedynie 3 W, oszczędzając 85% energii wobec żarówki halogenowej
o mocy 20 W. Poza tym żarówki LED emitują najmocniejsze światło ze
wszystkich lamp dostępnych na rynku.

Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™
Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę
– bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. W odróżnieniu od konwencjonalnych silników,
EcoSilence Drive™ oferuje napęd bezszczotkowy. Dzięki likwidacji tarcia jest niewiarygodnie cichy, efektywny i zapewnia
niższe zużycie energii niż modele z napędem tradycyjnym.
TM

Panel sterowania TouchControl
W naszych okapach masz wszystko pod kontrolą dzięki intuicyjnemu systemowi obsługi. Wyciąg z panelem TouchControl
oferuje 3 tryby pracy standardowej oraz tryb intensywny. Jeden przycisk włącza i wyłącza oświetlenie. Sterowniki są
doskonale widoczne dzięki podświetleniu, co znacznie ułatwia obsługę o każdej porze dnia i nocy.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

8 | Zmywarki

Komfort nowoczesnego zmywania.
Wydajne, dostosowane do wszelkich potrzeb zmywarki marki Bosch zapewniają
doskonałe efekty pracy przy oszczędnym zużyciu wody i energii. Dostępne w ofercie
PerfectLine modele charakteryzuje wysoka automatyzacja, komfort obsługi
oraz troska o perfekcyjną kondycję i lśniącą czystość Twoich naczyń.
Czujnik AquaSensor
AquaSensor

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny czujnik AquaSensor wielokrotnie
podczas jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze

będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.
Kosze VarioFlex
System koszy
VarioFlex

Dzięki systemowi koszy VarioFlex dokładnie wykorzystasz przestrzeń zmywarki, a ruchome elementy
dostosujesz do różnych wielkości naczyń. Szkło pozmywasz teraz bezpiecznie także w dolnym koszu,

a jeżeli potrzeba więcej miejsca na garnki, wystarczy złożyć ruchome elementy górnego i dolnego kosza.
Bezpiecznie i wygodnie zmyjesz także naczynia o nietypowych kształtach takie jak półmiski, wysokie szklanki czy wazony.
Dodatkowy poziom załadunku
W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu
Vario 3

załadunku. Szuflada Vario3 z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce, a w zmywarce o standardowych wymiarach

zmieścisz teraz do 14 kompletów* naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich
akcesoriów kuchennych.
* W zależności od modelu.

System DuoPower™ – patent na dokładne mycie
DuoPowerTM

Rozbudowany system zraszania DuoPower™ w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia
idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim, woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego

naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona
cyrkulacja wody zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany. System dostępny w zmywarkach 45 cm.
Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed Plus
W obecnych czasach liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na funkcje redukujące czas
trwania cyklu. Funkcja VarioSpeed Plus pozwala skrócić
program nawet do 66%*. Za naciśnięciem jednego
przycisku Twoje naczynia będą czyste 3 razy szybciej.
* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C.

Zmywarki Bosch – w 100% nieprzemakalne
AquaStop

Elektroniczny system bezpieczeństwa AquaStop stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną
ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na wężu doprowadzającym wodę oraz zabezpie-

czeń we wnętrzu. Wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje
czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po
zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki Bosch z systemem AquaStop objęte są specjalną gwarancją bezpieczeństwa dla Twojego domu (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).
Spokój na lata
Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przerdzewieniu wnętrza, możemy podarować
użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja
zmywarki online na www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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MachineCare

Program MachineCare

InfoLight – pełen komfort informacji

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących

W zmywarkach marki Bosch dostępna jest

oraz częste korzystanie z programów krótkich

funkcja InfoLight, która za pomocą czerwonej

i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się

wiązki światła, wyświetlanej na podłodze, sygnalizuje

osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby

aktywność urządzenia. Po zakończeniu programu światło

temu zapobiec, wprowadziliśmy program MachineCare,

gaśnie.

służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz, po
naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa!
Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent
i uruchomić program, a po zaledwie 90 minutach wnętrze
zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający
sygnał optyczny przypomni o konieczności ponownego
zastosowania programu*.
*W zależności od modelu.

DoorAssist* – innowacyjny system
DoorAssist

otwierania drzwi
Pozwala na zainstalowanie frontów meblowych

bez uchwytu. Zmywarkę można teraz łatwo i wygodnie

Asystent Dozowania

otworzyć poprzez delikatne naciśnięcie frontu. Impuls
aktywuje zwolnienie zatrzasku i drzwi uchylają się

Służy optymalizacji działania tabletek do mycia
Asystent Dozowania

naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego

łagodnie i cicho. Zabudowa bezuchwytowa, coraz

pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej

bardziej popularna, otwiera nowe możliwości przy

sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo

aranżacji, sprzyjając bezproblemowemu wpasowaniu

wymieszany z wodą detergent działa na naczynia

urządzenia w koncepcję zabudowy kuchni.

z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania

*W zależności od modelu.

każdego załadunku.

Auto
45-65°C

Program automatyczny Auto 45-65°C
Program Auto 45-65°C dba o jak najbardziej

Program Godzinny 65°C
1h 65ºC

ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwaran-

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko
godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie

cją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli

odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę

sensorowej program automatycznie dostosowuje

Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu

parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.

talerzy i sztućców po codziennych domowych posiłkach,
a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.
Program Cichy 50°C

Program Szkło 40°C
Szkło 40

Cienkie szkło wymaga szczególniej troski.
W specjalnym programie Szkło 40°C usuniesz

Cichy 50º

Program Cichy 50°C pozwala umyć naczynia
przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania

zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo

spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy

ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają

urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności

blask i nieskazitelną przejrzystość, zachowując dobrą

programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie

kondycję o wiele dłużej.

cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną
z salonem.

Funkcja Suszenie Extra
Suszenie Extra

W zmywarkach z linii PerfectLine można
skorzystać z funkcji Suszenie Extra, zwięk-

Funkcja Higiena Plus
Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą
higienę zmywania, z gwarancją wyeliminowania

szającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje

wszelkich bakterii. Funkcja Higiena Plus z podwyższoną

plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste,

temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale

ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast

i sterylną czystość. Można ją dołączyć jako opcję do

po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego

każdego dłuższego programu zmywania.

wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

10 | Chłodziarko-zamrażarka

Żywność w idealnej kondycji.
Nasza chłodziarko-zamrażarka o szerokości 70 cm przechowa w idealnych warunkach
naprawdę duże zapasy. Dzięki zaawansowanej technologii żywność zachowa świeżość
i wartości odżywcze zdecydowanie dłużej, co pozwoli cieszyć się codziennie smakiem
i aromatem pełnowartościowych produktów – nawet przy niezbyt częstych zakupach.

VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość
VitaFresh 0°C

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne
strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem

temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu
przechowywaniu mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez
przenikania zapachów. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana
dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem,
wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.

NoFrost – bez rozmrażania
NoFrost

Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących Bosch skutecznie
zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to

koniec epoki rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia
prądu – w ten sposób zaoszczędzisz czas i energię.

PerfectFit – idealne dopasowanie bez odstępu od mebli
PerfectFit

Nowa technologia PerfectFit zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek NoFrost, umożliwiając postawienie urządzeń

bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez
konieczności zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja
chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.

Oświetlenie LED
LED

Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie dwóch źródeł światła. Górny reflektor LED świetnie uwidacznia

świeżą żywność w szufladach VitaFresh, natomiast świetlówki LED ukryte
w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych
poziomów i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne
dla oczu, stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka | 11
Supermrożenie
Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki
Supermrożenie

dużej ilości nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna

dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury
w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości.
Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie
na normalny tryb pracy.

Superchłodzenie
Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja Superchłodzenie
Superchłodzenie

czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu tempera-

tury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

Półki EasyAccess Shelf
EasyAccess
Shelf

Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie
wysuwać nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd

zawartości chłodziarki i sięganie po głębiej umieszczone produkty.

Pełna elastyczność z VarioZone
Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania
dzięki wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi
frontami. Dzięki temu przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości
– nawet duże torty, czy długie bagietki.

MultiAirflow – optymalne chłodzenie na wszystkich poziomach
Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo
szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach wnętrza, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty
przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.

AirFresh Filter
Specjalny aktywny filtr węglowy AirFresh Filter redukuje intensywne zapachy już po 30 minutach – aromat
serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy.
Elektroniczna regulacja temperatury
Usytuowane na drzwiach chłodziarki centrum sterowania z wyświetlaczem nie tylko ułatwia regulację temperatury,
ale ostrzega też o niedomkniętych drzwiach oraz wzroście temperatury we wnętrzu.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Piekarniki elektryczne
Energia*

Energia*
Pyroliza

EcoClean Direct

60
cm

60
cm

VarioClip

LCD
AutoPilot 10

NOWOŚĆ!

HBG 655NS1 Serie | 8

AutoPilot 30

NOWOŚĆ!

HBA 2780S0 Serie | 6

Typ piekarnika
/ rodzaje grzania

– Piekarnik z 13 funkcjami grzania:
– termoobieg 4D
– termoobieg Eco
– grzanie góra/dół
– grzanie góra/dół Eco
– grill z obiegiem powietrza
– grill o dużej powierzchni
– grill o małej powierzchni
– funkcja Pizza
– grzanie dolne
– pieczenie w niskiej temperaturze
– rozmrażanie
– podgrzewanie
– podtrzymywanie ciepła

– Piekarnik XXL z 10 funkcjami grzania:
– termoobieg 3D
– grzanie góra/dół
– grill z obiegiem powietrza
– grill o dużej powierzchni
– funkcja Pizza
– grzanie dolne
– pieczenie w niskiej temperaturze
– rozmrażanie
– podtrzymywanie ciepła
– termoobieg łagodny

Komfort
użytkowania

– Kolorowy wyświetlacz TFT z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening

– Wyświetlacz LCD (biały): łatwa obsługa i bezpośredni
dostęp do funkcji czasowych
– Chłodny front 30°C
– Regulacja temperatury: 30- 275 °C
– Zegar elektroniczny
– Automatyczna propozycja temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 30
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Elektroniczne zamykanie drzwi
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Chowane pokrętła

Czyszczenie

– EcoClean Direct: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

– Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

Wnętrze
piekarnika

– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension,
z funkcją Telescope Stop

– Prowadnica teleskopowa VarioClip do samodzielnego
montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry
techniczne

– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wyposażenie
standardowe

– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia

– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym poziomie
– HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip
na jednym poziomie

Wyposażenie
dodatkowe

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)
Rys. montażowe

595 x 594 x 548 mm

595 x 594 x 548 mm

Na stronie www.bosch-home.pl

Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Piekarniki elektryczne
Energia*

Energia*
Prowadnice
teleskopowe

VarioClip

60
cm

60
cm

LED

LED

EcoClean Direct

EcoClean Direct

NOWOŚĆ!

HBA 254YS0 Serie | 4

NOWOŚĆ!

HBA 2340S0 Serie | 4

Typ piekarnika
/ rodzaje grzania

– Piekarnik XXL z 7 funkcjami grzania:
– termoobieg 3D
– grzanie góra/dół
– grill z obiegiem powietrza
– grill o dużej powierzchni
– funkcja Pizza
– grzanie dolne
– termoobieg łagodny

– Piekarnik XXL z 7 funkcjami grzania:
– termoobieg 3D
– grzanie góra/dół
– grill z obiegiem powietrza
– grill o dużej powierzchni
– funkcja Pizza
– grzanie dolne
– termoobieg łagodny

Komfort
użytkowania

– Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni
dostęp do funkcji czasowych
– Chłodny front 40°C
– Regulacja temperatury: 50-275°C
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Chowane pokrętła

– Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni
dostęp do funkcji czasowych
– Chłodny front 50°C
– Regulacja temperatury: 50-275°C
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Chowane pokrętła

Czyszczenie

– EcoClean Direct: tylna ścianka, panele boczne, sufit
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

– EcoClean Direct: tylna ścianka
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

Wnętrze
piekarnika

– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, z funkcją
Telescope Stop

– Prowadnica teleskopowa VarioClip do samodzielnego
montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry
techniczne

– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Wyposażenie
standardowe

– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna

– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie
dodatkowe

– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym poziomie
– HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip
na jednym poziomie
– HEZ 530000 blachy połówkowe

– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym poziomie
– HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip
na jednym poziomie

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)

595 x 594 x 548 mm

595 x 594 x 548 mm

Na stronie www.bosch-home.pl

Na stronie www.bosch-home.pl

Rys. montażowe

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Piekarnik elektryczny

Wyposażenie
dodatkowe

Energia*

60
cm

LED
VarioClip

NOWOŚĆ!

HBA 2140S0 Serie | 4
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania

Komfort
użytkowania

– Piekarnik XXL 7 funkcjami grzania:
– termoobieg 3D
– grzanie góra/dół
– grill z obiegiem powietrza
– grill o dużej powierzchni
– funkcja Pizza
– grzanie dolne
– termoobieg łagodny

– Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni
dostęp do funkcji czasowych
– Chłodny front 50°C
– Regulacja temperatury: 50-275°C
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Dmuchawa chłodząca
– Uchwyt prosty
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Chowane pokrętła

Czyszczenie

– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika

– Prowadnica teleskopowa VarioClip do samodzielnego
montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry
techniczne

– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Wyposażenie
standardowe

– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie
dodatkowe

– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym poziomie
– HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip
na jednym poziomie

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)

595 x 594 x 548 mm

Rys. montażowe

Na stronie www.bosch-home.pl
*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

HEZ 538200: prowadnice
teleskopowe na 2
poziomach

HEZ 538000: odpinane
prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym
poziomie.

HEZ 538S00: prowadnice
teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana
prowadnica teleskopowa
VarioClip na jednym
poziomie

HEZ 530000: blachy
połówkowe
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Płyty indukcyjne
60
cm

60
cm

Zużycie enegii

NOWOŚĆ!

PIF 675FC1E* Serie | 6

NOWOŚĆ!

PVS 631BB1E* Serie | 4

Typ płyty

Płyta indukcyjna

Płyta indukcyjna

Sposoby grzania

– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa Kombi

– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 CombiZone

Komfort
użytkowania

– Sterowanie DirectSelect
– Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Funkcja Krótkie czyszczenie
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

– Sterowanie TouchSelect
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Wzornictwo

– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach

– Ozdobny szlif z przodu

Parametry
techniczne

– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max, moc 3,1 kW);
– 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max, moc 3,1 kW);
– 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max, moc 2,2 kW);
– 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max, moc 3,7 kW)

– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
– 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
– 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. moc 2.2 kW)
– 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW)

Wymiary
urządzenia
(SxGxW)

606 x 527 x 51 mm

592 x 522 x 51 mm

Rysunek
montażowy

Na stronie www.bosch-home.pl

Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Okap wysepkowy

Okap szufladowy
Energia*

Energia*

50
cm

60
cm

C

Technologia
szczelinowa

NOWOŚĆ!

DHL 585B Serie | 6

TM

NOWOŚĆ!

DFS 067E51 Serie | 6

Sposób
pracy

– Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego
szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu
zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie
dodatkowe)

–D
 o zabudowy w szafce wiszącej szerokości 60cm
–P
 raca w obiegu otwartym lub zamkniętym
–P
 raca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu
zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort
użytkowania

– 3 -stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb
intensywny
– Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
– FIltr pokryty stalą szlachetną
– M etalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również
do mycia w zmywarce
– Technologia szczelinowa
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków,
ze wskaźnikami LED
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy
normalnej po 6 min

–3
 -stopniowa regulacja wentylatora oraz dwa dodatkowe tryby
intensywne
–D
 wuzakresowy wysokowydajny wentylator
–M
 etalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również
do mycia w zmywarce
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków,
wyświetlacz 7-segmentowy
– Panel sterowania z możliwością zmiennego montażu
z przodu lub z góry
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy
normalnej po 6 min
– Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
– Oświetlenie SoftLight
– Funkcja Dimm
– Silnik EcoSilence Drive™

Wzornictwo

– Stal szlachetna

– Stal szlachetna
– Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front
szafki. Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej
ze stali szlachetnej

Parametry
techniczne

– Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny 570 m³/h
tryb intensywny: 650 m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
– M oc oświetlenia LED: 2 x 1 W

–W
 ydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny: 390 m³/h
tryb intensywny: 710 m³/h
–P
 oziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
–M
 oc oświetlenia LED: 2 x 3 W

W yposażenie
dodatkowe

– DHZ 5316: aktywny filtr węglowy
– DHZ 5605: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
– DSZ 4683: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu
zamkniętym
– DWZ 0IT0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji

– DSZ 4561: aktywny filtr węglowy
– DSZ 4565: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
– DSZ 4652: listwa biała
– DSZ 4656: listwa czarna
– DSZ 4665: listwa stalowa pod sterowanie
– DSZ 4681: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu
zamkniętym
– DSZ 4683: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu
zamkniętym
–D
 WZ 0IT0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)

– obieg otwarty: 418 x 520 x 300 mm
– obieg zamknięty: 418 x 520 x 300 mm

–o
 bieg otwarty: 426 x 598 x 290 mm
–o
 bieg zamknięty: 426 x 598 x 290 mm

Rysunek
montażowy

Na stronie www.bosch-home.pl

Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Okap kominowy
Energia*

60
cm

NOWOŚĆ!

DWB 66FM50 Serie | 4
Sposób
pracy

– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu
zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort
użytkowania

– 3 -stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb
intensywny
– Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
– M etalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również
do mycia w zmywarce
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie TouchControl,
ze wskaźnikami LED
– W yświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu
normalnego po 6 min

Wzornictwo

–S
 tal szlachetna

Parametry
techniczne

– W ydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny: 360 m³/h tryb
intensywny: 580 m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
– M oc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W

W yposażenie
dodatkowe

– D HZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm
– D HZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm
– DSZ 5201: CleanAir aktywny filtr węglowy
(część zamienna)
– DSZ 6200: CleanAir zestaw startowy
– DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy
– DWZ 0DX0U0: zestaw startowy
– DWZ 0XX0I0: CleanAir zintegrowany zestaw do pracy
w obiegu zamkniętym
– DZZ 0XX0P0: CleanAir filtr z aktywnym węglem,
do regeneracji

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)

– obieg otwarty: 635-965 x 600 x 500 mm
– obieg zamknięty: 635-1075 x 600 x 500 mm

Rysunek
montażowy

Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarka 60 cm

Zmywarka 45 cm

Energia*

Energia*
Asystent Dozowania

MachineCare

Woda

AquaStop

Higiena Plus

Asystent Dozowania

MachineCare

AquaSensor

Woda

9,5 L

Vario3

60
cm

9,5 L

Szkło 40

45
cm

1h 65ºC
System koszy
VarioFlex

44 dB

44 dB

14

Suszenie Extra

AquaStop

Higiena Plus

DuoPowerTM

DoorAssist

SMV 46MD00E Serie | 4, Super Silence

System koszy
VarioFlex

Szkło 40

Cichy 50º

1h 65ºC

10

AquaSensor

NOWOŚĆ!

Vario3

Suszenie Extra

NOWOŚĆ!

SPV 46MX01E Serie | 4, Silence Plus

Parametry
techniczne

– Pojemność: 14 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 266 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2660 l/rok**
– Zużycie w programie Eco 50°C:
– energii: 0,93 kWh
– wody: 9,5 l
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

– Pojemność: 10 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 237 kW/rok**
– Zużycie wody: 2660 l/rok**
– Zużycie w programie Eco 50°C:
– energii: 0,84 kWh
– wody: 9,5 l
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy
i funkcje

– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C,
Eco 50°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
– 3 Funkcje dodatkowe: Suszenie Extra, Higiena Plus,
VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
– Program MachineCare

– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C,
Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C
– 3 funkcje dodatkowe: Suszenie Extra, Higiena Plus,
VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
– Program MachineCare

Automatyka

– DoorAssist – innowacyjny system otwierania drzwi
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor
– Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive™
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight

– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor
– Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive™
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– System zraszania DuoPower™
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight

Wnętrze

– System koszy VarioFlex
– Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
– Szuflada Vario3
– 3-poziomowy Rackmatic
– Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4
– Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2

– System koszy VarioFlex
– Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
– Szuflada Vario3
– 3-poziomowy Rackmatic
– Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
– Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 0

Panel
sterujący

– Panel stalowy
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym
do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Wskaźnik w kolorze czerwonym
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

– Panel metalic
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym
do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Wskaźniki w kolorze czerwonym
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)

815–875 x 598 x 550 mm

815–875 x 448 x 550 mm

Rysunek
montażowy

Na stronie www.bosch-home.pl

Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z VitaFresh
Energia*

203
cm

EasyAccess
Shelf

PerfectFit

NoFrost

VitaFresh

LED

NOWOŚĆ!

KGN 49XL30 Serie | 4
Komfort
użytkowania

– Technologia NoFrost
– Elektroniczna regulacja temperatury
– W yświetlacz LED
– Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury
w zamrażarce
– Sygnał optyczny i dźwiękowy otwartych drzwi
– Oświetlenie LED
– Filtr węglowy AirFresh
– EasyAccess Shelf
– Tryb eco
– Podstawka na butelki
– PerfectFit – możliwość ustawienia urządzenia w ciągu szafek
kuchennych bez odstępu

Chłodziarka

– Pojemność: 330 l
– Superchłodzenie
– System Multi Airflow
– 5 półek z bezpiecznego szkła
– 2 szuflady VitaFresh 0°
– Szuflada VitaFresh z pofalowanym dnem i regulacją wilgotności
– 4 półki na drzwiach

Zamrażarka

– Pojemność: 105 l
– Supermrożenie
– 3 przezroczyste szuflady
– VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej
przestrzeni
– Kalendarz zamrażania żywności
– Zdolność zamrażania: 15 kg/24 h
–Z
 dolność przechowywania w przypadku awarii: 20 h

Parametry
techniczne

– Pojemność całkowita: 435 l
– Zużycie energii**: 303 kWh/rok
– Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
– Klasa klimatyczna: SN–T
– Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością
zamiany strony
– Kolor drzwi: inox
– Kolor boków: inox metalik

Wyposażenie
standardowe

– 3 pojemniki na jajka
– 1 pojemnik na kostki lodu

Wymiary***
urządzenia
(WxSxG)

2030 x 700 x 670 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Centrum Domowych Inspiracji
Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie
i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz
innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność
i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.

Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 18.00

w godzinach od 9.00 do 17.00

oraz w soboty od 9.00 do 15.00
Al. Jerozolimskie 183

ul. Żmigrodzka 143

02-222 Warszawa

51-130 Wrocław

tel. +48 22 57 24 400

tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

waw-cdi@bshg.com

wro-cdi@bshg.com
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Oferujemy profesjonalne doradztwo
Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb
i oczekiwań.
Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość
przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu,
aby udzielić wyczerpujących informacji.
Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:
www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl
W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Do zobaczenia!
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Nasz serwis gwarancją na lata.

Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Nasz Serwis Fabryczny to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną
i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych oferuje
nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo,
szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń,
a także gamę usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.

Serwis | 23

Call Center* 801 191 534
*Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Ogólnopolska sieć
serwisów – zawsze blisko
Ciebie
Wysoko wykwalifikowana kadra
specjalistów w 9 regionalnych
oddziałach Serwisów Fabrycznych
marki Bosch oraz wyselekcjonowanej
sieci Serwisów Autoryzowanych są
do Twojej dyspozycji.
Wysokiej jakości serwis
bezpośrednio
od producenta
Urządzenia marki Bosch to gwarancja
najwyższej jakości. Taki jest również
nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych
urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów,
diagnostyki i napraw wykorzystują oni
najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie oryginalnych części
zamiennych. Nowoczesne Centrum
Logistyczne udostępnia części
w ciągu 24 h od złożenia zamówienia,
a maksymalny termin realizacji nie przekracza 4 dni roboczych, gdy części
wymagają sprowadzenia
z Centralnego Magazynu w Niemczech.

System Zarządzania
Jakością
Dla naszego serwisu
najważniejsza jest jakość usług.
Od 2005 roku mamy wdrożony
system zarządzania jakością
zgodny z międzynarodową normą
ISO 9001.
Nasz serwis gwarancją
na lata
Nawet po zakończeniu
gwarancji oferujemy stały dostęp
do oryginalnych części
zamiennych (również przez sklep
internetowy). Dbamy o Twoje
urządzenia przez długie lata,
od dostarczenia brakującej
instrukcji, akcesoriów, środków
do czyszczenia i pielęgnacji,
usługę czyszczenia, czy pielęgnacji
urządzeń, po naprawę.
Miara zaufania
Badania opinii Klientów
wykazują, że Serwis
Fabryczny Bosch zawsze uzyskuje
ocenę „bardzo dobrą”.
Ogólne zadowolenie:

Nasza wizytówka to
doceniona jakość obsługi
Serwis Fabryczny marki
Bosch po raz kolejny został laureatem
gwiazdy „Jakość Obsługi” oraz w 2017 r.
otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy
Dekady”.

Zadowolenie z technika:
Dalsze polecenie serwisu:

92,8%

Ponowny zakup marki:

86,4%

Niezawodność
gwarantowana
gwarancji
Sprzęt marki Bosch
produkowany jest z największą
starannością z wysokiej jakości
materiałów. Wszystkie nowe
urządzenia objęte są 2-letnią
gwarancją.
Również na usługi serwisowe
i wymienione przez nas części
zamienne otrzymasz 2-letnią
gwarancję.
lata

Zawsze możesz
24/7 na nas liczyć
Nasze Call Center pozostaje
do Twojej dyspozycji 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Zadzwoń, a pomożemy Ci:
• samodzielnie usunąć drobną
usterkę,
• umówić wizytę naszego technika,
• zamówić oryginalne części,
akcesoria oraz środki
do czyszczenia i pielęgnacji.
Godziny pracy serwisu
dostosowane do Twoich
potrzeb
Nasi wykwalifikowani technicy zawsze
udzielą Ci pomocy.

Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM, Monachium

Jesteśmy dostępni online.
• Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę
•
•

naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
Zadaj pytanie ekspertowi w formularzu kontaktowym lub wyślij e-mail na adres:
callcenter.lodz@bshg.com
Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie:
www.bosch-home.pl/sklep
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