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Postaráme se o to, 
co máte rádi
Naše oblíbené oblečení je často vyrobeno z choulostivých tkanin. Ať už 

se jedná o hedvábnou halenku, památeční tričko z koncertu, černé džíny, 

funkční triko, oblíbené dětské oblečení nebo luxusní spodní prádlo. Aby bylo 

možné o ně dobře pečovat, vyvinuli jsme technologii ActiveOxygen™. Tato 

chytrá funkce v nové pračce Bosch vypere vaše prádlo jemně a zanechá jej 

hygienicky čisté i při nízkých teplotách, bez přidání dalších čisticích 

prostředků.



Perfektně čisté 
i při nízkých teplotách
Oblečení je jako naše druhá kůže. Proto je důležité, aby bylo 

hygienicky čisté. Technologie ActiveOxygenTM odstraní až 99,99 % 

bakterií a mikroorganismů, které se běžně vyskytují v prádle. To vše 

zvládne i při nízké teplotě. Proto technologie ActiveOxygenTM chrání 

choulostivé tkaniny a udržuje jejich barvu. Svůj oblíbený kousek 

prádla tak budete moct mít ve svém šatníku velmi dlouho.

ActiveOxygen™ | Výhody

* Odstraňuje až 99,99 % 
bakter i í  (například e.col i , 
c.albicans,  s.enter ica, 
a.brasi l iensis,  s.aureus, 
bacter iophage MS2) 
v  programu „mix“  při 
doporučeném množství 
běžného pracího prostředku 
a 4k g náplni .  Průzkum MB 
7623/15 ze dne 29.07.2015 
uskutečni l  wfk – Institut  für 
Angewandte Forschung GmbH 
pro BSH Hausgeräte GmbH.



Hygienicky čisté  
pouhým stisknutím 
tlačítka. Bez přidaných  
čisticích prostředků
Nyní si již nemusíte dělat starosti, zda je i to nejchoulostivější 

prádlo hygienicky čisté. Pračka ze Serie 8 s technologií 

ActiveOxygenTM se o to postará za vás. Pouhým stisknutím 

tlačítka, při nízké teplotě a bez dalších čistících prostředků.

ActiveOxygenTM | Funkce

Je to tak jednoduché:

Před závěrečným mácháním je 
prádlo znovu ošetřeno aktivním 
kyslíkem k odstranění bakterií 
a mikroorganismů.
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2 Na začátku pracího cyklu je do 
bubnu vpuštěna mlha s aktivním 
kyslíkem, který si pračka vytváří 
sama. Žádné další čisticí 
prostředky nejsou potřeba.

1 Zvolte si program a aktivujte 
funkci ActiveOxygen™.

Přidáním funkce aktivního 
kyslíku se prací proces prodlouží 
o pouhých 30 minut. Výsledkem 
je hygienicky čisté prádlo.
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Tlačítko pro spuštění 
technologie ActiveOxygen™

Naše oblíbené oblečení je často 
vyrobeno z choulostivých tkanin

generátor ActiveOxygen™

Buben VarioDrumTM

*  Odstraňuje až 99,99 % bakter i í  (například e.col i ,  c.albicans,  s.enter ica,  a.brasi l iensis, 
s.aureus,  bacter iophage MS2) v  programu „mix“  při  doporučeném množství  běžného 
pracího prostředku a 4k g náplni .  Průzkum MB 7623/15 ze dne 29.07.2015 uskutečni l 
wfk – Institut  für  Angewandte Forschung GmbH pro BSH Hausgeräte GmbH.



Někdy potřebujete prádlo 
prostě jen rychle osvěžit
Máte téměř čisté prádlo, ale po návštěvě restaurace už není tak svěží? 

Žádný problém! Za pomoci aktivního kyslíku může být vaše prádlo znovu 

svěží během 45 minut. Unikátní program ActiveOxygenTM Refresh je 

vhodný i pro choulostivé tkaniny, které by se neměly prát pračce. Ochrání 

vám vaše oblíbené oblečení a ještě ušetří čas strávený návštěvou čistírny.

ActiveOxygen™ | program Refresh

1 Zvolte program 
ActiveOxygen™ Refresh.

2 Do pracího bubnu je vypuštěna 
studená pára spolu s malým 
množstvím aktivního kyslíku, který 
z oblečení odstraní nepříjemný 
zápach. Nejsou třeba žádné další 
čistící prostředky.

3 Program trvá 45 minut. 
Výsledkem je příjemně vonící prádlo.



Buben VarioDrumTM a systém EcoSilence

Pračka, které si při praní 
ani nevšimnete. Skvělé výsledky 
praní však nepřehlédnete
Díky speciálnímu bubnu VarioDrumTM a systému EcoSilence jsou nové 

pračky Bosch extrémně šetrné k vašemu prádlu a navíc velmi tiché. 

Takže můžete bez obav prát klidně i v noci. Navíc díky unikátnímu 

designu bubnu je o prádlo pečováno tak jemně, že je i těm 

nejchoulostivějším tkaninám zajištěna šetrná péče. 

Buben VarioDrumTM

Buben VarioDrumTM s vysokou kapacitou umožňuje 
efektivně rozptýlit vodu a prací prostředek. Unikátní 
stuktura povrchu bubnu spolu s asymetrickými unašeči 
zajišťuje, že buben se otáčí velmi šetrně vzhledem k prádlu. 
To znamená méně záhybů a hlavně perfektní výsledky praní.

Systém EcoSilence
Inteligentní bezuhlíkový motor EcoSilence DriveTM 
zabezpečuje nízkou hlučnost. Přičemž boční stěny v designu 
AntiVibration snižují vibrace při odstřeďování. Výsledkem jsou 
perfektní výsledky praní a tichá noc i pro vaše nejmenší.


