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10 років гарантії на мотор
Розроблений компанією Bosch мотор EcoSilence Drive™ 
завдяки постійному магніту з сучасною електронікою 
приводу здатний досягати необхідних показників потужності 
без значних втрат енергії. Таке технологічне рішення 
забезпечує надзвичайно високу продуктивність. Ми впевнені 
у цьому, і тому надаємо гарантію на мотор усіх пральних 
машин, оснащених мотором EcoSilence Drive™ на 10 років.

Гарантовано: 10 років захисту від наскрізної корозії 
внутрішньої камери посудомийної машини
Ще одне підтвердження славетної якості від Bosch. Завдяки 
спеціальним методам зварювання, високоточній обробці 
поверхонь та використанню високоякісної нержавіючої 
хромованої сталі ми даємо 10-річну гарантію від наскрізної 
корозії внутрішньої камери: бічних стінок, задньої стінки, 
верхньої панелі, дна та дверцят приладу. Саме це ми 
називаємо технікою, створеною для життя.

Made in Germany
Якщо щось потрібно зробити справді добре, то краще 
зробити це власноруч. У цьому ми — типові німці, а тому 
завжди й до всього підходимо дуже педантично. Не лише в 
питаннях розробки, але й на етапі кінцевого виробництва. 
Саме через це багато приладів виготовляються 
безпосередньо на нашому заводі в Німеччині. 

Green Technology inside
«Green Technology inside» — так ми позначаємо наші особливо 
ресурсозберігаючі технології. Технології, що не просто зберігають 
довкілля, але й відчутно покращують якість Вашого життя. 
Позначені таким чином продукти екологічні у процесі 
виробництва та економні у повсякденні — і жодних компромісів 
щодо ефективності у використанні..

Ми покращуємо стандарти 
у незвичний спосіб.
Ми встановлюємо найвищі цілі та перевищуємо найсміливіші 
очікування
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Bosch №1 у Європі
Бренд Bosch у галузі побутової техніки зароджується у 1933 
році. Саме цього року з першого електричного холодильника 
на виставці у Лейпцигу розпочалась історія успіху відомої 
німецької марки. На той час компанія Bosch активно 
працювала у галузі постачання комплектуючих для 
автомобільної промисловості та мала представництва у 
багатьох європейських країнах. Відтак, минуло небагато часу, 
коли споживачі від Норвегії до Італії стали палкими 
прихильниками різноманіття переваг та якості побутової 
техніки Bosch. Сьогодні ж бренд Bosch посідає перше місце у 
Європі за кількістю проданих побутових приладів.

Bosch – «Марка, якій довіряють 2016» серед приладів для 
приготування їжі.
Дослідний інститут Dialego провів опитування для 
щомісячного журналу «Reader’s Digest» та встановив серед 
29 категорій техніки ті бренди, яким споживачі довіряли у 
2016 році. У категорії «Прилади для приготування їжі» Bosch 
посідає почесне перше місце, як марка, що заслуговує на 
найбільшу довіру.

Переможець тестувань
З моменту заснування і дотепер німецький інститут 
інформації Stiftung Warentest здійснив понад 5000 тестувань і 
оцінив понад 100 000 продуктів. У таких тестах побутова 
техніка Bosch щоразу доводить свою відмінну якість, 
потужність, технічну досконалість і надзвичайну надійність, а 
тому – посідає перші місця.

Коли щось працює так 
ідеально, як і виглядає, це…

*Категорія «Великі побутові прилади» 
Джерело: Euromonitor 2016, кількість одиниць продажу
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...Bosch у кожній деталі.

Ми прагнемо, щоб Ви почувалися комфортно у себе вдома. Щодня, без винятків. Саме тому Bosch знову і знову розробляє 
побутові прилади за останнім словом техніки і сучасних стандартів. Це постійно покращує Ваше життя та полегшують побут: 
завдяки стильному та непідвласному часу дизайну, високій технічній якості і максимальній ефективності, довговічності і 
комфорту. При цьому жодна дрібничка не залишається без нагляду. За кожною деталлю – від найдрібнішого гвинтика до 
готового приладу – стоять десятиліття досліджень, а також тисячі тестувань і перевірок на витривалість. Так створюється 
відома нам якість та бездоганність Bosch, на яку можна покластися зі 100% упевненістю.

Наші досягнення – 
ваші переваги.
Перевірена якість.
Якість Bosch – це не лише першокласна функціональність, матеріали та обробка приладів. Ми сповна присвячуємо себе 
кожному відрізку роботи, від першого ескізу до служби сервісного обслуговування клієнтів, з однаковою уважністю, 
прискіпливістю та ретельністю. Саме так виникає типова для Bosch довговічність і якість, на яку ось уже понад 125 років 
можна покластися.

Максимальна продуктивність
Постійно вдосконалюватися  – це одвічний девіз Bosch. Наша мета полягає у тому, щоб розвивати такі інновації, що знову і 
знову ставатимуть на сторожі викликів сьогодення і пропонуватимуть для Вас найкращі результати вирішення буденних 
турбот. Як от, наприклад, сенсор випікання PerfectBake у духових шафах Serie 8, що гарантує Вам ідеальне печиво та пироги 
лише одним натисканням на кнопку. Або ж новітня технологія ActiveOxygen у пральних машинах Serіe 8, що завдяки 
застосуванню активного кисню гарантує гігієнічне прання делікатних тканин навіть за низької температури. Тільки найкраща 
якість і технології для Вашої домівки.

Неймовірна ефективність
Ми прагнемо розробляти техніку, що покращує не лише наше сьогодення, а й дбає про наше майбутнє. А тому інженери Bosch 
працюють не покладаючи рук, щоб винаходити нові технології, які б підвищували ефективність приладів та досягали нових 
рекордів у заощадженні води та електроенергії. І все це без жодних компромісів щодо результативності роботи техніки.

Оптимальний комфорт 
Bosch прагне зробити Ваше життя простішим – за допомогою інноваційної побутової техніки, яку Ви розумієте з першого 
погляду, якою керуєте інтуїтивно та просто; за допомогою безлічі автоматичних функцій, що заощаджують Ваш час, зусилля та 
кошти. Все це для того, аби вдома Ви нарешті могли займатися лише одним – відпочинком.
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Шоуруми та фірмові
магазини Bosch: 
Ваша надійна 
підтримка  
у повсякденні
Силами компанії ТОВ «БСХ Побутова Техніка» та її партнерів 
на теренах України було відкрито цілу низку шоурумів та 
фірмових магазинів побутової техніки Bosch. У цих стінах 
можна не тільки придбати техніку, але й ознайомитись з 
новітніми розробками в сфері технологій, інженерії та кон-
структорської думки. Кваліфікований персонал не лише 
надасть докладну та вичерпну інформацію щодо технічних 
характеристик продукції, але й допоможе обрати саме ту 
модель, функціональність якої найбільш оптимально задо-
вольнятиме Ваші вимоги. Відмінною та додатковою опцією, 
що пропонується в шоурумах Bosch, є відвідування практич-
них майстер-класів з приготування страв за рецептами та на 
побутових приладах Bosch, адже найновітніші та найбільш 
технологічні прилади підключено, і вони знаходяться у 
повному розпорядженні відвідувачів семінарів та майстер-
класів. Більш детальну інформацію щодо місця розташу-
вання шоурумів та фірмових магазинів Bosch Ви знайдете 
на зворотньому боці цього каталога.
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Для Вас усе має функціонувати так само бездоган-
но, як і виглядає. Такий вибагливий підхід помітний у 
всьому – зокрема, у облаштуванні Вашої оселі. Ваше 
помешкання продумане до найменших дрібниць і 
оснащене лише якісними меблями й технікою. Ваші 
побутові прилади переконують чудовою якістю та 
першокласним дизайном. Завдяки нескладному та 
зручному управлінню Ви надзвичайно просто досяг-
нете відмінних результатів: з приладами серії 8. 

 Серія | 4 

 Серія | 6 

 Серія | 2 

 Серія | 8

Прилади на будь-який смак. 
Навіть для тих, хто не бажає 
довго шукати.
Щоб полегшити Вам вибір потрібного продукту, ми розподілили наші побутові 
прилади на чотири категорії: серії 8, 6, 4 та 2. Кожна серія має свої характерні 
особливості, що задовольняють різні потреби та вимоги кінцевих споживачів. 
Дізнайтеся, які побутові прилади найкраще відповідають Вашим потребам та 
очікуванням.

У Вас багато хобі, і Вам на дозвіллі подобається 
займатися речами, що приносять задоволення, — 
домашня робота однозначно до них не належить. 
Для Вас побутові прилади — це предмети першої 
необхідності, над вибором яких не варто довго 
розмірковувати. Просто надійні «робочі конячки» 
із вигідним співвідношенням «ціна-якість»: як-от 
побутові прилади серії 2.

Ви ведете активний і раціональний спосіб життя. 
Для Вас має значення справжня користь, а не тех-
нічні прибамбаси. Ви надаєте перевагу класичному 
дизайну, а не швидкоплинним модним тенденціям. 
Купуючи побутову техніку, Ви довіряєте досвіду та 
компетенції визнаної торгівельної марки. Ідеальне 
рішення для Вас – побутові прилади серії 6.

Ви — справжній сім’янин і маєте великий організа-
торський талант: навіть у найбільшому хаосі Ви збе-
рігаєте контроль і дбаєте про порядок. Саме тому 
Ви обираєте насамперед практичну та зручну у 
користуванні побутову техніку торгівельної марки, 
яка дійсно розуміє Ваші потреби: таку, як побутові 
прилади серії 4.
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 12 Прання та сушіння білизни

 54 Миття посуду

 76 Охолодження та заморожування продуктів

 114 Приготування їжі

Зміст

Ваша інтуїція підказує Вам: Bosch. ...Ваш розум також...  
Врешті-решт, Ви ж хочете надійно вкласти свої гроші  
на роки вперед. Ми пропонуємо Вам те, що Ви шукаєте: більше 
якості, більше користі, більше технологічних рішень та інновацій.
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Пральні машини

12 | Прання та сушіння білизни
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Пральні машини Bosch розуміються  на 
пранні як справжні професіонали. 

Багато інтелектуальних датчиків, якими оснащено прилади, 
контролюють увесь процес прання. Вам залишається лише 
радіти ідеально випраній білизні. 
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EcoSilence Drive™ 
Розроблений компанією Bosch мотор EcoSilence Drive™ завдяки 
постійному магніту з сучасною електронікою приводу здатний дося-

гати необхідних показників потужності без значних втрат енергії. Таке 
технологічне рішення і забезпечує його надзвичайно високу продуктивність. 
Ми впевнені у цьому, і тому надаємо гарантію на мотори усіх пральних 
машин, оснащених мотором EcoSilence Drive™ на наступні 10 років.

ActiveWater
Plus

ActiveWater
Plus

ActiveWaterPlus™ — інтелектуальна система використання води 
Сенсорна безступінчаста система автоматичного визначення 
кількості білизни забезпечує використання для будь-якого 

завантаження лише необхідної кількості води з точністю до краплі. 
Кількість води залежить від типу та кількості завантаженої білизни, а 
також її здатності вбирати воду. Такі високі технології дозволяють звести 
показники споживання води до необхідного мінімуму.

Інтелектуальна система дозування пральних засобів i-DOS
Годі миритися з неточним дозуванням: завдяки системі i-DOS пральні 
машини cерії HomeProfessional i-DOS та серії 8 дозують рідкі пральні 

засоби і кондиціонери повністю автоматично з точністю до краплинки. 
Вам потрібно лише заповнити кювети Вашого приладу відповідним 
засобом — цієї кількості має вистачити приблизно на 20 циклів прання. 
Система інтелектуальних сенсорів визначає кількість завантаженої білизни, 
тип тканин та ступінь їхньої забрудненості. Система i-DOS ефективно 
видалить забруднення та, що не менш важливо, заощадить Ваші кошти, 
оптимізувавши споживання прального засобу та кондиціонера. 

Е Н Е Р Г О
е ф е к т и в н і с т ь

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+++

Е Н Е Р Г О
с п о ж и в а н н я

XYZ л XYZ л YZ дб

XYZ
кВт•г/рік

Клас енергоспоживання A+++ -30%: на 30% економніше, 
ніж граничні показники споживання у класі A+++
До найвищого класу енергоспоживання A+++ належать найбільш 

ресурсозберігаючі прилади. Таке маркування дозволяє виділити у цьому 
класі прилади, що вирізняються економністю.

Енерго-
споживання

Знак «Green Technology inside»
Цим знаком ми маркуємо прилади, які завдяки провідним технологіям надзвичайно економно 
споживають електроенергію, воду та інші природні ресурси, і при цьому демонструють високий 
рівень ефективності. Як і вся продукція від Bosch, такі вироби виготовляються із урахуванням 
особливих екологічних критеріїв.
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Щоб Ви легше могли визначитися з приладом для купівлі, ми поділили наші прилади на серії. Кожна 
серія Serie характеризується низкою переваг та відповідає певним вимогам споживача. Серія «Home-
Professional», наприклад, завжди пропонує низку найновіших технологій та функцій. Оберіть пральну 
машину, що задовольнить потреби саме Вашого господарства. 

Яка пральна машина найкраще 
задовольнить Ваші вимоги?

Пральні машини Serie 8
Ваша пральна машина має бути ідеальною саме 
для Вас, починаючи з керування та потужності і 
завершуючи дизайном. Прилади Serie 8 захоплюють 
не лише цими параметрами. Завдяки «розумним» 
функціям, вони беруть на себе суттєвий шмат Вашої 
роботи і з легкістю досягають ідеальних результатів. 

Пральні машини Serie 6
Потреби родини для Вас на першому місці, разом 
із свідомим ставленням до навколишнього 
середовища. У господарстві найвищі вимоги Ви 
ставите до пральної машини. З одного боку, Ви 
очікуєте відмінних результатів роботи, а з іншого, 
сподіваєтеся, що прилади не відзначатимуться 
високим рівнем шуму і енергоспоживання.

Пральні машини Serie 4
Сімейні будні породжують навколо Вас цілі гори 
білизни. Інколи треба, щоб усе, що пов’язано з 
пранням, відбувалося дуже швидко і, здебільшого, 
економно. Тому, щоб завжди бути у повній готовності, 
Ви обираєте функціональні та прості у користуванні 
прилади. 

Пральні машини Serie 2
Ви надаєте перевагу економним і довговічним 
приладам зі світовим ім’ям та чудовим поєднанням 
ціни і функціональності. Ваша ідеальна пральна 
машина має бути надійною і слугувати якнайдовше. 
Що менше витрат продукує прилад, то ліпше.

Серія  «HomeProfessional»
Це моделі Bosch преміум-класу. Назва говорить за 
себе: такі прилади задовольнять навийщі вимоги 
щодо дизайну і функціональності.
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10 років гарантії. Унікальний мотор EcoSilence DriveТМ має дуже довгий термін служби, працюючи при 
цьому надзвичайно тихо й дуже економно. Усе завдяки інноваційним постійним магнітам.

Він працює, і працює,
і працює...

Потужність 
Безщітковий мотор з енергозберігаючою дією 
постійного магніту у якості ротора. Завдяки цій 

інноваційній конструкції виник мотор, що показує най-
вищі результати роботи за будь-якими параметрами.

Довговічність
Унаслідок тертя виникає тепло, яке шкодить мотору. 
Завдяки відмові від вугільних щіток мотор 
EcoSilence DriveTM не перегрівається та не зношу-
ється. І це не просто слова — ми Вам це гарантуємо. 
На наступні десять років.

Економність
Пральні машини Logixx 8 із мотором EcoSilence DriveTM 
належать до найвищого класу енергоспоживання: A+++. 
Це означає, що вони економніші, ніж прилади класу 
енергоспоживання A. Нарешті, за відсутності вугільних 
щіток у моторі більше не виникає гальмівне тертя. 
А тому мотор EcoSilence DriveTM може без втрат вико-
ристовувати всю свою енергію для приведення в дію 
пральної машини.

Безшумність
Тепер, коли відсутнє тертя вугільних щіток, не вини-
кає також надмірного шуму мотора. Це робить мотор 
EcoSilence DriveTM одним із найтихіших моторів у 
своєму класі, а також одним із найкращих доказів 
того, що «менше» все ж може означати «більше».

Прання та сушіння білизни | 17



Високі технології Bosch на сторожі 
чистоти Вашої білизни.

Автоматичні програми
Як досягти відмінних результатів прання? Просто 
натисніть кнопку — решту роботи пральна машин cерії 
Home Professional та серії 8 виконають самостійно, 
оптимізувавши процес відповідно до завантаженої 
білизни. Завдяки автоматичним програмам для 
повсякденної (Авто 40°, Авто 60°) та чутливої білизни 
(Авто 30°) Вашу білизну буде випрано бездоганно. 

Автоматична система видалення плям
Автоматична система видалення плям, якою 
оснащені пральні машини серії 8 та серії 

HomeProfessional, дозволяє видалити залежно від 
моделі 16 або 4 найпоширеніших видів плям – від 
трави до червоного вина. Пральна машина автома-
тично адаптує температурні налаштування, частоту 
обертання барабана, час замочування та перебіг 
процесу прання відповідно до типу забруднення.  

16 найпоширеніших видів плям

Дитяче 
харчування 

Кров Масло/олія Яйце

Земля/
пісок

Кава Червоне 
вино 

Шоколад

Брудні 
шкарпетки

Піт Чай Томати 

Цитрусові Трава Косметика Полуниця

3D Washing 
Пральні машини Bosch, глибиною 40 см та 45 см, оснащено 
передовою технологією 3D Washing – поєднання одразу 
трьох технологій прання. Завдяки системі 3D Aquaspar вода 
подається одразу з декількох сторін, забезпечуючи 
рівномірне змочування білизни.
В процесі прання унікальна асиметрична форма захватів 
барабана VarioSoft і спеціальна форма скла 
завантажувального люка змушують білизну рухатися як у 
поздовжньому напрямку осі обертання, так і у напрямку до 
центру  барабана. Тобто рух білизни відбувається одразу в 
трьох вимірах, уникаючи «зон застою», де контакт з 
пральним засобом недостатньо тривалий. Як результат 
– речі стають ідеально чистими, відсутній ефект 
передчасного зносу і запирання тканин.
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Сенсорні технології 
Більше жодних подразнень шкіри завдяки оптималь-
ному ополіскуванню білизни. Інфрачервоний промінь 
виявляє навіть незначні залишки прального засобу у 
воді, а електроніка оптимізує кількість циклів ополіску-
вання відповідно до отриманих даних. Система  
AquaSensor дозволяє уникнути зайвих циклів ополіску-
вання та істотно зменшити показники споживання води 
при незмінно оптимальних результатах ополіскування.

VarioPerfect™ – особливо швидке або
заощадливе прання
Функція VarioPerfect пропонує споживачеві опції 

EcoPerfect або SpeedPerfect для заощадження елек-
троенергії або економії часу відповідно, що можуть 
поєднуватись майже з усіма програмами.

VarioTrommel

Барабан VarioDrum — неперевершен
результати прання завдяки оптимальному 
розподілу води

Інтелектуальний барабан забезпечує особливо дбай-
ливе прання до 8-9 кг білизни. Хвилеподібна структура 
барабана та особлива форма захватів обумовлює швид-
ший і кращий розподіл води та білизни, а отже, й кращі 
результати прання.

Барабан VarioSoft
VarioSoft від Bosch має абсолютно унікальне
конструктивне рішення. Поверхня барабана 

вкрита виступами краплеподібної форми, кожен з яких 
має пологу та круту сторони – так само як і асиметричні 
захвати барабана. Якщо Ви обираєте інтенсивну про-
граму прання, наприклад бавовни чи льону, напрям 
обертання барабану буде таким, що білизна піддавати-
меться дії крутої сторони захватів та виступів. Якщо ж 
обрати делікатне прання, барабан обертатиметься у 
зворотному напрямку і білизна легко ковзатиме по 
пологих сторонах захватів та виступів, механічна дія 
при цьому – мінімальна.
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Пральні машини
Серія | 4, глибина 59 см

WAN20161BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WAN20261BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 7 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -10% / A / C
 f На -10% нижче споживання електроенергії (157 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових опцій, рівня 
температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, відтермінування 
старту прання на 1 - 24 год та рекомендацій щодо завантаження

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програм прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Темні тканини, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Супер 30’/15’, 
Очищення барабана, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Старт/Пауза з можливістю 
дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання/утримання води після останнього 
ополіскування, Більший об’єм води для ополіскування, Вибір температури прання, 
SpeedPerfect, EcoPerfect та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 55 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму під час прання: 54 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 157 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при повному, 
так і половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, спожитої в економних 
режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей 
експлуатації приладу

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 7 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -10% / A / C
 f На -10% нижче споживання електроенергії (157 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год та рекомендацій щодо завантаження

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™ Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Темні тканини, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Супер 30’/15’, 
Очищення барабана, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Попереднє прання, Старт/Пауза з 
можливістю дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання/утримання води після 
останнього ополіскування, Більший об’єм води для ополіскування, Вибір температури 
прання, SpeedPerfect, EcoPerfect та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 55 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму під час прання: 54 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 157 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, спожитої 
у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних 
особливостей експлуатації приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ):  84.8х60х59 см
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WAN24260BY 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WAN28260BY
Колір рамки дверцят – сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f  Завантаження: 1 - 8 кг
 f  Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f  Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -10% / A / B
 f  На -10% нижче споживання електроенергії (176кВт-год/рік) за граничні показники 
(196 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f  Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та 
обраних додаткових опцій

 f  Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f  Блокування приладу від дітей
 f  Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f  Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f  Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год та рекомендацій щодо завантаження

 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програм прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f  Спеціальні програми прання: Темні тканини, Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/
Блузи, Спортивний одяг, Гардини, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, 
Супер 30‘/15‘, Очищення барабана, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Попереднє прання, Старт/
Пауза з можливістю дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання/утримання 
води після останнього ополіскування, Більший об‘єм води для ополіскування, Вибір 
температури прання, SpeedPerfect, EcoPerfect та Програмування старту прання на 
1-24 год

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f  Об’єм барабана: 55 л
 f  Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f  Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f  Рівень шуму під час прання: 55 дБ
 f  Рівень шуму під час віджимання: 76 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 176 кВт-год. Річне споживання води: 9900 л.  Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f Завантаження: 1 - 8 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -10% / A / B
 f На -10% нижче споживання електроенергії (176кВт-год/рік) за граничні показники (196 
кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год та рекомендацій щодо завантаження

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програм прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Темні тканини, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Супер 30’/15’, 
Очищення барабана, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Попереднє прання, Старт/Пауза з 
можливістю дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання/утримання води після 
останнього ополіскування, Більший об’єм води для ополіскування, Вибір температури 
прання, SpeedPerfect, EcoPerfect та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 55 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму під час прання: 55 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 76 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 176 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, спожитої 
у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних 
особливостей експлуатації приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х60х59 см

Пральні машини
Серія | 4, глибина 59 см 
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Пральні машини
Серія | 6, i-Dos та серія 8, глибина 59 см

WAT28660BY
Колір рамки дверцят – сріблясто-чорний  

WAW24460EU
Колір рамки дверцят – сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / B
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Інноваційний безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Інтелектуальна система i-Dos: автоматичне дозування пральних засобів та кондиціонера
 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™ Plus
 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми:Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Ополіскування, 
Темні тканини, Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, 
Відведення води / Віджимання, Автоматичне прання синтетики, Протиалергійна, Супер 
30’/15’, Вовна (ручне прання), Тонкі тканини/шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Вибір температури прання, Вибір кількості обертів 
віджимання, Попереднє прання, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, 
Відтермінування старту прання 1 - 24 год.

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води, cенсор забрудненості води 
AquaSensor для найкращих результатів ополіскування

 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Рівень шуму під час прання: 49 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 75 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.92 кВт-г 
та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C половинне 
завантаження 0.42 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.12 ватт / 0.43 ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / B
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Темні тканини, 
Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані тканини, 
Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Легке прасування, Вибір кількості обертів 
віджимання, Програмування старту прання, Більший об’єм води для ополіскування 
AquaPlus, Вибір температури прання, Старт/Пауза, SpeedPerfect, EcoPerfect та 
Програмування старту прання на 1-24 год

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ):  84.8х59.8х59 см Розміри приладу (ВхШхГ):  84.5х60х59 см
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WAW28560EU
Колір рамки дверцят – сріблясто-чорний 

WAW28740EU
Колір рамки дверцят – сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / B
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, кількості споживаної енергії, рівня температури, кількості 
обертів віджимання, залишкового часу прання, можливістю вибору типу плям та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Ексклюзивна система автоматичного видалення плям AntiStain для видалення 4 
видів плям з можливістю комбінування зі стандартними програмами

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Нижня білизна, 
Темні тканини, Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані 
тканини, Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Попереднє прання, Легке прасування, 
Вибір кількості обертів віджимання, Програмування старту прання, Більший об’єм води 
для ополіскування AquaPlus, Вибір температури прання, Старт/Пауза, SpeedPerfect, 
EcoPerfect, Вибір виду плям та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 72 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / B
 f На -30% нижче споживання електроенергіїl (152кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Внутнішнє світлодіодне освітлення барабана
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий,світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, кількості споживаної води та електроенергії, рівня температури, кількості 
обертів віджимання, залишкового часу прання, відтермінування старту прання на 1 - 24 
год та активацїї ActiveOxygen

 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Технологія ActiveOxygen: гігієнічне прання делікатних тканин за низьких температур
 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Нічне прання, 
Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані тканини, 
Очищення барабана, Освіжування ActiveOxygen, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/
Шовк

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Попереднє прання, Додаткове ополіскування, Легке 
прасування, Вибір кількості обертів віджимання, Відтермінування старту прання, 
Вибір температури прання, SpeedPerfect, EcoPerfect, Старт/Пауза з можливістю 
дозавантаження та Відтермінування старту прання на 1-24 год

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи приладу завдяки додатковим шумоізоляційним 
матеріалам у нижній частині приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 72 дБ
ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ):                  84.8х59.8х59 см

Пральні машини
Серія | 8, глибина 59 см
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Пральні машини
Серія | 8, Серія | 8 i-Dos, глибина 59 см
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WAW32640EU
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, кількості споживаної енергії, рівня температури, кількості 
обертів віджимання, залишкового часу прання, можливістю вибору типу плям та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Ексклюзивна система автоматичного видалення плям AntiStain для видалення 4 видів 
плям з можливістю комбінування зі стандартними програмами

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Пухові вироби, 
Темні тканини, Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані 
тканини, Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Попереднє прання, Легке прасування, 
Вибір кількості обертів віджимання, Програмування старту прання, Більший об’єм води 
для ополіскування AquaPlus, Вибір температури прання, Старт/Пауза, SpeedPerfect, 
EcoPerfect, Вибір виду плям та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, кількості споживаної енергії, рівня температури, кількості обертів 
віджимання, залишкового часу прання, можливістю вибору налаштувань системи i-Dos 
та відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Інтелектуальна система i-Dos: автоматичне дозування пральних засобів та 
кондиціонера

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Автоматичне 
прання синтетики, Темні тканини, Сорочки/Блузи, Супер 15’, Швидке прання/Змішані 
тканини, Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсор забрудненості води AquaSensor для найкращих результатів ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Старт/Пауза, Вибір температури прання, Вибір кількості 
обертів віджимання, Попереднє прання, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, 24 
год. Програмування старту прання

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л.  Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84,5х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84,5х60х59 см
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КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, кількості споживаної енергії, рівня температури, кількості 
обертів віджимання, залишкового часу прання, можливістю вибору типу плям та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Ексклюзивна система автоматичного видалення плям AntiStain для видалення 4 видів 
плям з можливістю комбінування зі стандартними програмами

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Пухові вироби, 
Темні тканини, Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані 
тканини, Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Попереднє прання, Легке прасування, 
Вибір кількості обертів віджимання, Програмування старту прання, Більший об’єм води 
для ополіскування AquaPlus, Вибір температури прання, Старт/Пауза, SpeedPerfect, 
EcoPerfect, Вибір виду плям та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Кювета з розділювачем для рідких миючих засобів
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f На -30% нижче споживання електроенергії (152 кВт-год/рік) за граничні показники 
(217 кВт-год/рік) класу енергоспоживання A+++

 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, кількості споживаної енергії, рівня температури, кількості обертів 
віджимання, залишкового часу прання, можливістю вибору налаштувань системи i-Dos 
та відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Інтелектуальна система i-Dos: автоматичне дозування пральних засобів та 
кондиціонера

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Автоматичне 
прання синтетики, Темні тканини, Сорочки/Блузи, Супер 15’, Швидке прання/Змішані 
тканини, Протиалергійна, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсор забрудненості води AquaSensor для найкращих результатів ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Старт/Пауза, Вибір температури прання, Вибір кількості 
обертів віджимання, Попереднє прання, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, 24 
год. Програмування старту прання

 f Програматор з інтегрованим вимикачем
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 171°
 f Нижчий рівень шуму під час роботи завдяки додатковій кришці у нижній частині 
приладу

 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л.  Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84,5х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84,5х60х59 см
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Пральні машини
Серія HomeProfessional та HomeProfessional i-Dos, глибина 59 см

WAY32891EU
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WAY32741EU 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей (блокування панелі управління та дверцят)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий багатофункціональний TFT дисплей для надзвичайно зручного та комфортного 
користування

 f i-DOS: технологія автоматичного дозування рідких пральних засобів
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Ексклюзивна система автоматичного видалення плям AntiStain : 16 найпоширеніших 
видів плям

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження; опція прання в холодній воді для всіх програм прання

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Темні тканини, 
Автоматичне прання бавовни, Автоматичне прання синтетики, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Супер 15’, Гардини, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, 
Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Сенсор забрудненості води AquaSensor для найкращих результатів ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Вибір кількості обертів віджимання, 
Програмування старту прання, Вибір температури прання, SpeedPerfect, EcoPerfect, 
Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Додаткові опції, Навігація в меню та 
Програмування старту прання на 1-24 год

 f Додаткові опції: Більший об’єм води для ополіскування Aqua Plus, Попереднє прання, 
Тихе прання, Легке прасування, Додаткове ополіскування, Утримування води після 
останнього ополіскування

 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмний перемикач з підсвічуванням та електронним режимом ‘Bвімк.’/’Bимк.’
 f Автоматичне зважування завантаженої білизни
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Поліфонічний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ, рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год. Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1600 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання / прання / віджимання: A+++ -30% / A / A
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей (блокування панелі управління та дверцят)
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий багатофункціональний TFT дисплей для надзвичайно зручного та комфортного 
користування

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Ексклюзивна система автоматичного видалення плям AntiStain : 16 найпоширеніших 
видів плям

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Барабан VarioDrum: можливість інтенсивного та дбайливого прання водночас
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження; опція прання в холодній воді для всіх програм прання

 f Програми: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Темні тканини, 
Сорочки/Блузи, Спортивний одяг, Супер 15’, Гардини, Швидке прання/Змішані тканини, 
Персональна програма 1, Протиалергійна, Рушники, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/
Шовк

 f Сенсор забрудненості води AquaSensor для найкращих результатів ополіскування
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Ввімк./Вимк., Вибір кількості обертів віджимання, 
Програмування старту прання, Вибір температури прання, SpeedPerfect, EcoPerfect, 
Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Вибір виду плям, Додаткові опції, Навігація в 
меню та Програмування старту прання на 1-24 год

 f Додаткові опції: Більший об’єм води для ополіскування Aqua Plus, Попереднє прання, 
Тихе прання, Легке прасування, Додаткове ополіскування, Утримування води після 
останнього ополіскування

 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Контроль дисбалансу
 f Індикація кількості споживаної води та електроенергії
 f Програмний перемикач з підсвічуванням та електронним режимом ‘Bвімк.’/’Bимк.’
 f Автоматичне зважування завантаженої білизни
 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Поліфонічний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 65 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму під час прання: 48 дБ, рівень шуму під час віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 152 кВт-год.Річне споживання води: 11220 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 85х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ): 85х60х59 см
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Пральні машини
Серія | 4, глибина 40 см 

НОВИНКА
WLG20160BY 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WLG20165UA 
Колір рамки дверцят - білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Багаторівневий захист від протікання води
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Блокування приладу від дітей

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Темні тканини, Спортивний одяг, Вовна, Тонкі тканин/
Шовк, Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, SpeedPerfect, Вибір кількості 
обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 82 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних 
циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Багаторівневий захист від протікання води
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Блокування приладу від дітей

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Темні тканини, Спортивний одяг, Вовна, Тонкі тканин/
Шовк, Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, SpeedPerfect, Вибір кількості обертів 
віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 75 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см
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WLG24160BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WLG20260BY 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Темні тканини, Спортивний одяг, Вовна, Тонкі тканин/
Шовк, Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, SpeedPerfect, Вибір кількості 
обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 85 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Нижня білизна, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, 
Супер 30’/15’ 

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір 
кількості обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 82 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних 
циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см

Пральні машини
Серія | 4, глибина 40 см 
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Пральні машини
Серія | 4, глибина 40 см 

НОВИНКА
WLG20240UA
Колір рамки дверцят - сріблястий

WLG24260BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Делікатні тканини, Джинси/Темні тканини, Сорочки/
Блузи, Спортивний одяг, Змішані тканини, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, Дитячий одяг, 
Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір 
кількості обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 82 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних 
циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 5 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f   Спеціальні програми прання: Нижня білизна, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, 
Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір 
кількості обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 35 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 85 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних 
циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.61 
кВт-г та половинне завантаження 0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.46 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.13 ватт / 1.6 
ватт

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см
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Пральні машини
Серія | 6, глибина 44,6 см

НОВИНКА
WLK20261BY 
Колір рамки дверцят - сріблястий 

WLK20266UA
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 6 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, Супер 
30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Більший 
об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір кількості 
обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабану: 46 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f еталевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 56 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 75 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 153 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 10120 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.69 
кВт-г та половинне завантаження 0.68 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.62 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.16 ватт / 1.45 ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f  Завантаження: 1 - 6 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання:Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, Супер 
30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Більший 
об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір кількості 
обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабану: 46 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 56 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 75 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 153 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 10120 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.69 
кВт-г та половинне завантаження 0.68 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.62 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.16 ватт / 1.45 ватт

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х44.6 см Розміри приладу (ВхШхГ):  84.8х59.8х44.6 см
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НОВИНКА

WLK20267UA
Колір рамки дверцят - сріблясто-білий

WLK24261BY 
Колір рамки дверцят - сріблястий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 6 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Багаторівневий захист від протікання води
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, 
Супер 30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір 
кількості обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабану: 46 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 56 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 75 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 153 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 10120 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних 
циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» 
та комбінування повного та половинного завантаження. Фактичне споживання 
електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.69 
кВт-г та половинне завантаження 0.68 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.62 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.16 ватт / 1.45 
ватт

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 6 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі тканини/Шовк, Супер 
30’/15’

 f Кнопки вибору додаткових опцій: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Більший 
об’єм води для ополіскування AquaPlus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Вибір кількості 
обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабану: 46 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму в режимі прання: 56 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 73 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 153 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 10120 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C повне завантаження 0.69 
кВт-г та половинне завантаження 0.68 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C 
половинне завантаження 0.62 кВт-г

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.16 ватт / 1.45 
ватт

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х44.6 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х44.6 см

Пральні машини
Серія | 6, глибина 44,6 см 
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Пральні машини
Серія | 6, глибина 44,6 см 

WLT20460BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WLT24440BY 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

 f Завантаження: 1 - 6.5 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1000 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Індикація кількості спожитої енергії
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, рекомендацій щодо завантаження та кількості спожитої енергії, 
рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі 
тканини/Шовк, Нічне прання, Супер 30’/15’

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Старт/Пауза з можливістю 
дозавантаження, Легке прасування, Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, 
Вибір кількості обертів віджимання/утримання води після останнього ополіскування

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабанa: 46 л
 f Додатковий захист від шуму: спеціальна кришка для дна пральної машини
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму під час прання: 52 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 76 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 119 кВт-год. Річне споживання води: 8800 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

 f Завантаження: 1 - 6.5 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Індикація кількості спожитої енергії
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий зручний світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних 
додаткових опцій, рекомендацій щодо завантаження та кількості спожитої енергії, 
рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Технологія VarioPerfect: опції для збереження електроенергії чи часу з незмінно 
найкращим результатом прання

 f Технологія 3D-Washing: барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft з асиметричними 
захватами та спеціальною формою скла завантажувального люка

 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Пухові вироби, Темні тканини, Сорочки/Блузи, 
Спортивний одяг, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна, Тонкі 
тканини/Шовк, Нічне прання, Супер 30’/15’

 f Сенсорні кнопки TouchControl на панелі управління: Старт/Пауза з можливістю 
дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання/утримання води після 
останнього ополіскування

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження

 f Спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про 
необхідність виконання

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Індикація передозування білизни
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 46 л
 f Додатковий захист від шуму: спеціальна кришка для дна пральної машини
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 165°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю негайного відчинення 
після завершення програми

 f Рівень шуму під час прання: 52 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 76 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 119 кВт-год. Річне споживання води: 8800 л. Дані 
вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів прання з використанням програм 
«Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування повного та половинного 
завантаження з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах. Фактичне 
споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації 
приладу.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х44.6 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х44.6 см
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Пральні машини
Серія | 4, з вертикальним завантаженням

WOT24457BY 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 7 кг
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 100 об./хв.
 f Клас ефективності енергоспоживання: A+++
 f Програмування часу завершення прання (відтермінування на 1-24 год)
 f Електронний контроль за ходом всіх програм, обраною температурою, виконанням 
всіх обраних додаткових опцій  

 f Електронне паркування барабана
 f Блокування приладу від дітей
 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання та 
відтермінування старту прання на 1 - 24 год

 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Основні програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм)
 f Спеціальні програми прання: Джинси/ Темні тканини, Сорочки/Блузи, Спортивний 
одяг, Супер 15’, Швидке прання/Змішані тканини, Протиалергійна, Вовна/Шовк

 f Кнопки для вибору додаткових опцій: Легке прасування, Скорочене прання, Старт/
Пауза з можливістю дозавантаження, Вибір температури прання, Попереднє прання, 
Більший об’єм води для ополіскування AquaPlus, Вибір кількості обертів віджимання, 
Подовжене прання, Програмування старту прання

 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни AquaSpar
 f Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії в залежності від 
завантаження 

 f Контроль дисбалансу
 f Окремий перемикач для вибору кількості обертів віджимання, відміни віджимання та  
утримання води після останнього ополіскування

 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування 
 f Мобільна, легкорухома машина

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 42 л
 f Рівень шуму під час прання: 59 дБ
 f Рівень шуму під час віджимання: 76 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання електроенергії: 174 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 220 
стандартних циклів прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 
40 °C» та комбінування повного та половинного завантаження з урахуванням енергії, 
спожитої у економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Річне споживання води: 9240 л. Дані вказано з розрахунку на 220 стандартних циклів 
прання з використанням програм «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» та комбінування 
повного та половинного завантаження. Фактичне споживання електроенергії залежить 
від індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

 f Споживання електроенергії для програми  Бавовна 60 °C повне завантаження 0.91 
кВт-г та половинне завантаження 0.74 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C   
половинне завантаження 0.64 кВт-г 

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування:  0.09 ватт / 0.09 Вт

Розміри приладу (ВхШхГ):  90х40х65 см

40
см
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Прально-сушильні машини
Серія | 6, глибина 59 см

WVH28442OE
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WVG30461OE 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Класи ефективності енергоспоживання/прання: A / A
 f Завантаження:
 f   для прання - 7 кг;
 f   для сушіння - 4 кг
 f Безперервна програма прання та сушіння з завантаженням 4 кг білизни
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикаці ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, 
відтермінування старту прання на 1-24 год та для блокування приладу від дітей

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft
 f Технологія автоматичного самоочищення конденсатора selfCleaning Condenser 
впродовж всього життєвого циклу приладу

 f Технологія АirCondensation Technology - сушіння за приципом повітряної конденсації
 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Сенсорні кнопки TouchControl: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Додаткове 
ополіскування, Легке прасування, Вибір кількості обертів віджимання, Вибір 
температури прання

 f Програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Змішані 
тканини, Протиалергійна, Супер 15’, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Програми сушіння: Інтенсивне сушіння, Сушіння делікатних речей, Сушіння за низької 
температури, Освіження

 f Технологія AutoDry - електронне вимірювання рівня вологи у білизні, що сушиться
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 56 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму в режимі прання: 48 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії - прання та сушіння: 4.76 кВт-г; споживання води - прання 
та сушіння: 57 л - дані для стандартної програми

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Класи ефективності енергоспоживання/прання: A / A
 f Завантаження:
 f   для прання - 8 кг;
 f   для сушіння - 5 кг
 f Безперервна програма прання та сушіння з завантаженням 5 кг білизни
 f Кількість обертів віджимання за хвилину: 1500 - 400 об./хв.
 f Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня температури та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити білизну навіть після 
запуску програми

 f Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикаці ходу програми, обраних додаткових 
опцій, рівня температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу прання, 
відтермінування старту прання на 1-24 год та для блокування приладу від дітей

 f  Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Барабан ексклюзивної конструкції VarioSoft
 f Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus
 f Сенсорні кнопки TouchControl: Старт/Пауза з можливістю дозавантаження, Додаткове 
ополіскування, Вибір кількості обертів віджимання, Вибір температури прання

 f Програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика (декілька програм), Змішані 
тканини, Протиалергійна, Супер 15’, Вовна/Ручне прання, Тонкі тканини/Шовк

 f Програми сушіння: Інтенсивне сушіння, Сушіння делікатних речей, Сушіння за низької 
температури, Освіження

 f Технологія AutoDry - електронне вимірювання рівня вологи у білизні, що сушиться
 f Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води
 f Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-AquaSpar
 f Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового ополіскування
 f Контроль дисбалансу
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 56 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму в режимі прання: 52 дБ
 f Рівень шуму в режимі віджимання: 74 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії - прання та сушіння: 5.44 кВт-г; споживання води - прання 
та сушіння: 118 л - дані для стандартної програми

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5х60х59 см Розміри приладу (ВхШхГ): 85х60х59 см

SelfCleaning
Condenser
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Щоб полегшити Вам вибір потрібного продукту, ми розподілили наші сушильні машини з тепловим 
насосом на декілька категорій. Кожна серія має свої характерні особливості, що задовольняють різні 
вимоги. Серія HomeProfessional, окрім індивідуальних особливостей, завжди пропонує споживачеві 
останні інновації. Дізнайтеся, яка сушильна машина найкраще відповідає Вашим потребам.

Яка сушильна машина найкраще 
відповідає Вашим потребам?

Сушильні машини серії 4 
У Вас вдома інколи накопичуються цілі гори випраної 
білизни. Тому важливо, щоб сушильна машина була 
надійним помічником у щоденних клопотах по 
господарству. Сушильні машини серії 4 з системою 
SensitiveDrying не лише надзвичайно надзвичайно 
дбайливо ставляться до Вашої білизни: завдяки 
унікальній структурі барабана вони забезпечують 
рівномірне та м’яке сушіння.

Сушильні машини серії 6
Потреби Вашої родини стоять для Вас на першому 
місці. У побуті Ви висуваєте особливо високі вимоги 
до Вашої сушильної машини. З одного боку, Ви очіку-
єте найкращих результатів, з іншого боку, прилади 
не повинні створювати для Вас набридливого шуму 
та мають бути комфортними в експлуатації. Сушиль-
ні машини серії 6 вражають своєю високою енергое-
фективністю та приємно низьким рівнем шуму..

Сушильні машини з тепловим насосом серії 8 та HomeProfessional
Сушильна машина повинна бути для Вас досконалою в усіх відношен-
нях: в управлінні, в ефективності, в дизайні. Прилади серії 8 вирізняють-
ся з-поміж інших не лише цими якостями. Завдяки інноваційним техно-
логіям вони виконують багато робочих завдань за Вас. Так, самоочисний 
конденсатор SelfCleaning Condenser™ звільняє Вас від обтяжливої необ-
хідності ручного очищення конденсатора. Особливо дбайливе сушіння 
забезпечує функція AutoDry. Чи «для прасування», «до шафи» чи «дуже 
суха» — незалежно від обраного ступеня сушіння завдяки інноваційній 
електроніці білизна висушується саме так як Вам потрібно. З приладами 
серії 8 досягти відмінних результатів дуже легко.

Серія HomeProfessional 
Як можна здогадатися вже з самої назви, до цієї серії належать моделі су-
шильних машин Bosch найвищого класу, що відповідають найвищим вимо-
гам. Серед переваг цієї лінійки особливо слід відзначити зручну концепцію 
управління з поворотним перемикачем JogDial і TFT-дисплеєм, можливість 
перенавішування дверцят та дуже низькі витрати електроенергії.
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Ефективне сушіння білизни
зі зменшеним споживанням 
електроенергії.

Заощадливі програми досягають справді феноменальної 
продуктивності та забезпечують найкращі результати сушіння. 
Самоочисний конденсатор запобігає накопиченню ворсу та покладе 
край обтяжливому чищенню конденсатора. Отримуйте кращі результати 
за незмінно низьких витрат електроенергії.
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Тепловий насос
Завдяки новітній технології ActiveAir з тепловим 
насосом, революційному конденсатору з 

автоматичною системою самоочистки SelfCleaning Con-
denser™ та інноваційному безщітковому компресору 
сушильні машини WTY87780OE, WTW85540EU, 
WTW85460BY є одними з найбільш економічних у світі. 
Вони споживають на 50% менше електроенергії за 
граничні показники  класу енергоспоживання А.

SelfCleaning
Condenser

Запатентований самоочисний конденсатор 
SelfCleaning Condenser
Самоочисний конденсатор гарантує найвищий 

рівень комфорту без набридливого очищення. Ця 
інновація забезпечує повністю автоматичне очищення 
конденсатора до чотирьох разів упродовж одного 
процесу сушіння. Завдяки цьому в усіх сушильних 
машинах Bosch із тепловим насосом витрати 
електроенергії залишаються незмінно низькими.

Е Н Е Р Г О
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A+++

A++

A+
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D

A+++
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с п о ж и в а н н я
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XYZ
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Клас енергоспоживання 
Завдяки новітній технології  ActiveAir та тепловому 
насосу ці сушильні машини є найбільш економіч-

ними в світі. *
(Моделі WTY87780OE, WTW85540EU, WTW85460BY)

ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

Зручність в управлінні
Одного погляду на сушильну машину HomeProfessional 
достатньо, щоб зрозуміти, як вона працює. Оновлений 
концепт панелі управління та системи підсвічування 
під час вибору програм робить доступ до усіх функцій 
приладу простішим та швидшим, а система кнопок 
TouchControl дозволить обрати бажані налаштування 
одним дотиком.
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Sensitive Drying System
Завдяки дбайливій до тканини структурі 
барабана та надзвичайно гладенькій внутрішній 

поверхні система Sensitive Drying System допомагає 
оптимально доглядати за Вашою білизною. 
Хвилеподібні захвати м’яко переміщують її під час 
кожного обертання. Результат: надзвичайно м’яка 
білизна навіть після 100-го сушіння.

AutoDry 
За допомогою технології AutoDry датчики 
температури та залишкової вологості постійно 

вимірюють різницю температур та залишкову вологість 
білизни. Завдяки цьому Ваші речі завжди ідеально та 
дбайливо висушуються до бажаного стану: чи «дуже 
суха», «для прасування» чи «до шафи».

Набагато більше, 
ніж просто гаряче повітря...
Технології
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Сорочки 15’ (WTB86210BY та WTM83260OE)
Ще швидше сушіння — програма, спеціально 
розроблена для сорочок і блуз, завдяки 
пришвидшеному нагріванню та інтелектуальним 
датчикам вологості висушує до 5 сорочок лише за 15 
хвилин.

Ділові сорочки та блузи
Завдяки програмі з функцією регулювання вологи 
сорочки та блузи розправляються та оптимально 
висушуються, і у Вас не виникне жодних проблем при 
подальшому прасуванні.  

Супер 40’ 
Ця спеціальна програма швидкого сушіння чудово 
поєднується з програмою прання «Супер 15´». Вона 
дозволяє швидко, ефективно та максимально дбайливо 
висушити до 2 кг білизни.

Програма «Розпушування вовни»
Програма «Розпушування вовни» підходить для 
сушіння всіх вовняних виробів, які можна прати у 
пральній машині. Протягом кількох хвилин предмети 
одягу розпушуються під дією невисоких температур, що 
робить їх особливо пухкими.

Спортивний одяг
Спеціальна програма висушить 2 кг Вашого 
спортивного одягу за температури, що є  оптимальною 
для сушіння синтетичних тканин. 

Рушники
Завдяки програмі з функцією регулювання вологи,  
яка безперервно контролює вміст вологи в тканині,  
навіть дуже цупкі тканини висушуються бездоганно.  
Вироби з махрових тканин, наприклад, халати та 
рушники, залишаються м’якими та пухнастими. 

Пухові вироби
Ця спеціальна програма сушіння являє собою програму  
з функцією регулювання вологи за допомогою 
інтервального віджимання. Завдяки цьому пухові 
вироби вагою до 2-х кг залишаються після сушіння 
м’якими, пухнастими і легкими, як пір’їнка, і все це без 
застосування  всіляких хитрощів для кращого 
розпушування (наприклад, застосування  тенісних 
м’ячиків).

Ковдри/покривала з синтетики та ін.
При активації цієї програми ковдри з синтетичною 
поверхнею або наповнювачем сушаться дуже дбайливо  
та обережно — завдяки фазам розправляння тканини  
та подовженій фазі досушування.

Програми сушіння

…і набагато більше, 
ніж просто суха білизна.



WTB86210BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-білий

WTM83260OE
Колір рамки дверцят - сріблясто-білий 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f Завантаження: 1 - 8 кг
 f Клас енергоспоживання: B
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Внутрішнє світлодіодне освітлення барабана
 f Спеціальний кошик для дбайливого сушіння вовни
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових опцій, 
залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Спеціальні програми: Змішані тканини, Сушіння вовни у кошику, Сушіння за часом: 
тепле повітря, Спортивний одяг, Нижня білизна, Пухові вироби, Супер 40, Сорочки ‘15

 f Кнопки вибору додаткових опцій: Зниження температури сушіння, Акустичний сигнал, 
Легке прасування, Програмування старту прання, Старт/Пауза, Програмування старту 
прання 1-24 год

 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 175°
 f Захисний фільтр для конденсатора
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 65 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 561 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при повному, 
так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, спожитої в 
економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних 
особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 4.61 кВт-г та половинному завантаженні - 2.59 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 126 хв., тривалість 
програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 76 хв.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f Завантаження: 1 - 8 кг
 f Клас енергоспоживання: B
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Внутрішнє світлодіодне освітлення барабана
 f Спеціальний кошик для дбайливого сушіння вовни
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових опцій, 
залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Спеціальні програми: Змішані тканини, Сушіння вовни у кошику, Сушіння за часом: 
тепле повітря, Спортивний одяг, Пухові вироби, Супер 40, Сорочки ‘15

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Зниження температури сушіння, Легке прасування, 
Програмування старту прання, Старт/Пауза, Програмування старту прання 1-24 год

 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 175°
 f Захисний фільтр для конденсатора
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 64 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 557 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при повному, 
так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, спожитої в 
економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних 
особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 4.61 кВт-г та половинному завантаженні - 2.59 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 126 хв., тривалість 
програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 76 хв.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х59.9 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х59.9 см

Сушильні машини
Серія | 4 

Клас енерго-
споживання

Багатопотокова
система сушіння

Клас енерго-
споживання

Багатопотокова
система сушіння
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WTG86400OE
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WTW85460BY
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Клас ефективності енергоспоживання: B
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Блокування приладу від дітей
 f Внутрішнє освітлення барабана
 f Спеціальний кошик для дбайливого сушіння вовни
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових опцій, 
залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Спеціальні програми: Змішані тканини, Сушіння вовни у кошику, Сушіння за часом: 
тепле повітря, Спортивний одяг, Нижня білизна, Пухові вироби, Супер 40

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Зниження температури сушіння, Акустичний сигнал, 
Легке прасування, 24 Програмування старту прання

 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 175°
 f Захисний фільтр для конденсатора
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 64 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 616 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при 
повному, так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, 
спожитої в економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 5.23 кВт-г та при половинному завантаженні - 2.77 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 142 хв., 
тривалість програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 75 хв.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f Завантаження: 1 - 8 кг
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Внутрішнє світлодіодне освітлення барабана
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння на 1-24 
год

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Унікальна Технологія ActiveAir з тепловим насосом Heat-Pump забезпечує 
безпрецедентно низький рівень споживання електроенергії

 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Технологія автоматичного самоочищення конденсатора selfCleaning Condenser 
впродовж всього життєвого циклу приладу

 f Спеціальні програми: Розпушування вовни, Змішані тканини, Рушники, Сушіння за 
часом: тепле повітря, Сушіння за часом: холодне повітря, Спортивний одяг, Пухові 
вироби, Супер 40, Сорочки/Блузи

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Зниження температури сушіння, Акустичний сигнал, 
Легке прасування, Програмування старту прання, Старт/Пауза, Програмування старту 
прання 1-24 год

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 175°
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 65 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 232 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при 
повному, так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, 
спожитої в економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 1.8 кВт-г та при половинному завантаженні - 1.04 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 157 хв., 
тривалість програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 122 хв.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х63.6 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х59.9 см

Сушильні машини
Серія | 6, Серія | 8

Клас енерго-
споживання

Багатопотокова
система сушіння

Багатопотокова
система сушіння

SelfCleaning
Condenser
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Багатопотокова
система сушіння

SelfCleaning
Condenser
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Сушильні машини
Серія HomeProfessional

НОВИНКА
WTW85540EU 
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний 

WTY87780OE
Колір рамки дверцят - сріблясто-чорний  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Завантаження: 1 - 9 кг
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Внутрішнє світлодіодне освітлення барабана
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових 
опцій, залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння на 1-24 
год

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Унікальна Технологія ActiveAir з тепловим насосом Heat-Pump забезпечує 
безпрецедентно низький рівень споживання електроенергії

 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Технологія автоматичного самоочищення конденсатора selfCleaning Condenser 
впродовж всього життєвого циклу приладу

 f Спеціальні програми: Розпушування вовни, Змішані тканини, Сушіння бавовни 
з відпарюванням, Сушіння синтетики з відпарюванням, Сушіння за часом: тепле 
повітря, Спортивний одяг, Пухові вироби, Супер 40, Сорочки/Блузи, Діловий одяг, 
Повсякденний одяг

 f Спеціальні програми з парою: Сушіння бавовни з відпарюванням, Сушіння синтетики 
з відпарюванням

 f Спеціальні програми освіжування парою: Діловий одяг, Повсякденний одяг
 f Сенсорні кнопки TouchControl: Зниження температури сушіння, Акустичний сигнал, 
Програмування старту прання, Старт/Пауза, Ступінь сушіння, Програмування старту 
прання 1-24 год

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 170°
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням
 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 65 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 258 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при 
повному, так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, 
спожитої в економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 2.12 кВт-г та при половинному завантаженні - 1.2 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 226 хв., 
тривалість програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 131 хв.

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ
 f   Завантаження: 1 - 9 кг
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних 
додаткових опцій

 f Внутрішнє освітлення барабана
 f Блокування приладу від дітей
 f Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Великий багатофункціональний TFT дисплей для надзвичайно зручного та 
комфортного користування

 f Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System: великий барабан з 
нержавіючої сталі зі спеціальною структрою для надзвичайно дбайливого сушіння 
білизни, з захватами softDesign

 f Унікальна Технологія ActiveAir з тепловим насосом Heat-Pump забезпечує 
безпрецедентно низький рівень споживання електроенергії

 f Технологія AirCondensation Technology - cушіння без використання води за приципом 
повітряної конденсації

 f Технологія автоматичного самоочищення конденсатора SelfCleaning Condenser 
впродовж всього життєвого циклу приладу

 f Спеціальні програми: Розпушування вовни, Змішані тканини, Рушники, Ковдри/
Покривала, Спортивний одяг, Нижня білизна, Пухові вироби, Супер 40, Блузи/
Сорочки

 f Сенсорні кнопки TouchControl: Легке прасування, Опції, Ступінь сушіння, Memory 1, 
Memory 2, 24 Програмування старту прання

 f Система електронного контролю рівня вологостіі білизни AutoDry
 f Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми
 f Поліфонічний сигнал завершення програми

 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 f  Об’єм барабана: 112 л
 f Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут відчинення дверцят: 180°
 f Скляні дверцята завантажувального люка з правостороннім навішуванням та 
можливістю перенавішування

 f Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 f Рівень шуму: 63 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Річне споживання енергії: 258 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів 
стандартного сушіння з використанням програми «Сушіння Бавовни» як при 
повному, так і при половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, 
спожитої в економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від 
індивідуальних особливостей експлуатації приладу

 f Енергоспоживання стандартної програми «Сушіння Бавовни» при повному 
завантаженні - 2.13 кВт-г та при половинному завантаженні - 1.2 кВт-г

 f Тривалість програми «Сушіння Бавовни» при повному завантаженні 226 хв., 
тривалість програми «Сушіння Бавовни» при половинному завантаженні 97 хв.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х59.9 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.7х63.4 см

Багатопотокова
система сушіння

SelfCleaning
Condenser
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Рекомендації щодо встановлення сушильної машини над пральною 
Сушильна машина Пральна машина З'єднувальна планка Примітка

WTY87780OE
WAY32741EU
WAY32891EU WTZ11400, WTZ20410 прилади однієї серії, ідеальне 

поєднання дизайну

WTW85540EU 

WAW24460EU
WAW28560EU
WAW28740EU
WAW32540EU
WAW32640EU

WTZ11400, WTZ20410 прилади однієї серії, ідеальне 
поєднання дизайну

WTW85460BY WAT28660BY WTZ11400, WTZ20410 прилади однієї серії, ідеальне 
поєднання дизайну

WTG86400OE
WTM83260OE

WAN20161BY
WAN20261BY

WTZ11400, WTZ20410

прилади однієї серії,  
встановлення технічно можливе

WTB86211OE
WTM83260OE

WAN24260BY WTZ11400, WTZ20410
WTZ11400, WTZ20410WAN28260BY
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  WTZ11400 WTZ20410
Назва Аксесуар для 

сушильних  машин
Аксесуар для 
сушильної машини

Опис З‘єднувальна планка 
з висувною поличкою 
для встановлення 
сушильної машини 
над пральною.

З'єднувальна планка 
для встановлення 
сушильної машини 
над пральною.

Аксесуари для пральних та сушильних машин
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Технології та оснащення
Оснащення Технологія / переваги
Автоматичне 
визначення 
кількості води

В середньому для прання певної кількості 
білизни необхідною кількістю води є така, 
яка перевищує вагу білизни у 2,5 рази. 
Система автоматичного визначення кількості 
води заміряє об’єм води у відповідності до 
ваги білизни та припиняє її подачу у разі, 
якщо така пропорція досягнута.
Зрозуміло, що вода використовується 
оптимально, а тому – економно. Тобто, якщо 
Вам потрібно випрати невелику кількість 
одягу, то Ви витратите набагато менше води, 
ніж якби Ваша пральна машина була 
максимально завантажена.

Автоматичне 
визначення 
кількості  
завантаженої 
білизни

Машина визначає кількість завантаженої для 
прання білизни та, в залежності від неї, 
забезпечує виключно цільове використання 
води та енергії. Таким чином, економно 
переться навіть невелика кількість речей.

Автоматичний 
контроль  
дисбалансу

Система контролю дисбалансу пральної 
машини забезпечує мінімальний рівень 
вібрації та шуму. Отже, Ваша машина надійно 
захищена від механічних пошкоджень.

Автоматична 
система  
видалення 
плям

Автоматичне
видалення плям

Дана система розроблена з метою підбору 
найсприятливішої комбінації тривалості 
прання, інтенсивності механічної дії, 
температури та кількості прального засобу 
задля видалення плям різного походження. 
Наприклад, загальновідомо, що плями 
органічного походження небажано одразу 
піддавати дії високої температури, а брудні 
шкарпетки після гри у футбол, навпаки, 
потребуватимуть інтенсивної механічної дії  
у комбінації з відносно високою температурою 
прання.
Наші пральні машини знають секрети 
видалення 16 або 4 найпоширеніших видів 
плям. Тепер не потрібно попередньо 
обробляти плями спеціальними засобами, 
лише виберіть на дисплеї той тип плям, яким 
забруднена Ваша білизна, і результат 
перевершить Ваші сподівання.

Барабан 
VarioDrum

Барабан VarioDrum від Bosch має абсолютно 
унікальне конструктивне рішення та надає 
Вам беззаперечні переваги у догляді за 
білизною. Поверхня барабана вкрита 
виступами краплеподібної форми, кожен з 
яких має пологу та круту сторони так само, 
як і асиметричні захвати барабана. Якщо Ви 
обираєте інтенсивну програму прання, 
наприклад бавовни чи льону, напрям 
обертання барабану буде таким, що білизна 
піддаватиметься дії крутої сторони захватів 
та виступів. Якщо ж обрати делікатне прання, 
барабан обертатиметься у зворотньому 
напрямку і білизна легко ковзатиме по 
пологих сторонах захватів та виступів, 
механічна дія при цьому – мінімальна.

Блокування 
від дітей

Функція блокування приладу захищає його 
від несанкціонованого доступу. 
Ані Ваш випадковий рух, ані допитливі ручки 
малечі не перервуть програму прання, 
оскільки кнопки пральної машини будуть 
заблоковані.

Оснащення Технологія / переваги
Дизайн  
бокових стінок 
AntiVibration 
Design

Новий дизайн бокових стінок створений не 
лише для естетичної краси. 
Подібна конструкція зменшує вібрацію  
і, відповідно, забезпечує нерухоме 
положення пральної машини. До того ж, 
оптимальна звукоізоляція забезпечує тихішу 
роботу приладу.

TFT-дисплей

TFT Display

Дисплей з високою роздільною здатністю 
дозволить швидко та дуже легко 
налаштовувати параметри прання завдяки 
зрозумілій структурі меню. Оскільки всі 
налаштування завжди можна побачити на 
дисплеї, це виключає можливість 
неправильних налаштувань.

EcoSilence 
Drive™

EcoSilence Drive™ – новітня розробка від 
компанії Bosch, покликана вирішити усі Ваші 
проблеми з пранням. Цей надзвичайно 
компактний мотор гарантує миттєве, цільове 
використання енергії та високу потужність, а 
також довгий термін експлуатації. У поєднанні 
із новим дизайном бокових стінок AntiVibrati-
on Design забезпечує надзвичайно тиху 
роботу приладу.

Індикатори  
ходу та  
закінчення 
програми

Всі пральні машини від Bosch оснащені 
сучасною електронною системою контролю 
за виконанням будь-якої з програм прання. 
То ж Ви в жодному разі не залишитесь без 
інформації про те, що відбувається з Вашою 
білизною у той чи інший момент.

Технологія 
VarioPerfect

Технологія VarioPerfect у поєднанні з усім 
розмаїттям програм прання забезпечує 
бездоганний результат для будь-якого виду 
тканини та будь-якої кількості завантаженої 
білизни. Скориставшись функцією EcoPer-
fect, Ви можете обрати економний режим 
для деяких програм прання, а за допомогою 
функції SpeedPerfect – швидкий режим.

Інтелектуальна 
система 
дозування 
пральних 
засобів i-DOS

Автоматично визначає та відміряє точну 
кількість прального засобу залежно від типу 
обраної програми та кількості закладеної 
білизни. Інтелектуальна система дозування 
пральних засобів i-DOS дозує пральний 
засіб з точністю до 1 грама, що виключає 
ймовірність передозування чи, навпаки, 
недостатньої кількості прального засобу —  
білизна буде випрана саме з тією кількістю 
миючого засобу, яка необхідна для 
найкращого результату. Пральну машину з 
автоматичною системою дозування миючих 
засобів i-Dos від Bosch обладнано 
спеціальною кюветою з окремими 
відділеннями для рідких пральних засобів та 
пом’якшувачів, загального об’єму яких 
вистачає для виконання 20 циклів прання.

Інтелектуальна 
система 
використання 
води  
ActiveWater™

Гарантує використання необхідної кількості 
води у будь-якій ситуації: інтелектуальний 
циркуляційний сенсор для контролю 
оптимальних витрат води піклується про те, 
щоб залежно від рівня завантаження та виду 
білизни, наприклад бавовни чи синтетики, 
до барабана завжди подавалася оптимальна 
кількість води.
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Технології та оснащення

Оснащення Технологія / переваги
AquaStop Абсолютна 100% гарантія захисту від 

протікання води. Більше не потрібно 
закручувати кран, якщо Ви поїхали на уікенд. 
Aquastop являє собою електричний магнітний 
клапан, що схований у спеціальний 
контейнер та прикріплюється до труби 
водопостачання. Контейнер з клапаном 
сполучений з пральною машиною за 
допомогою підвійного шланга. Подвійний 
шланг вміщує у собі шланг для подачі води та 
електричний кабель для подачі сигналів до 
магнітного клапана. Якщо відбувається 
протікання, вода потрапляє з внутрішнього 
шланга водопостачання до зовнішнього 
шланга і спрямовується у спеціальний 
резервуар з поплавком, що розташований у 
нижній частини пральної машини. Поплавок, 
зафіксувавши надходження води, подає 
сигнал через електричний кабель до 
магнітного клапана, який автоматично 
перекриває подачу води до пральної машини.

Кількість  
обертів  
віджимання

Кількість обертів віджимання є дуже 
важливим компонентом у догляді за 
білизною.
Всі пральні машини від Bosch пропонують 
можливость вибору кількості обертів 
віджимання для основних програм, таких як 
«Бавовна/Льон» чи «Синтетика». Для деяких 
типів тканин, наприклад, шовку, кількість 
обертів віджимання обмежена елекронікою 
з міркувань безпечного догляду за білизною.
Вибираючи ту чи іншу програму прання у 
пральних машинах, оснащених багатофункціо-
нальним дисплеями, Ви побачите, що для 
кожної програми кількість обертів 
віджимання автоматично пропонується 
машиною, що і висвітлиться на дислеї 
одразу після того як Ви оберете програму.  В 
залежності від програми та моделі Ви 
зможете змінити кількість обертів 
віджимання у тому діапазоні, який 
припустимий для конкретної програми 
прання.

Система 
3D-AquaSpar

3D-AquaSpar

Завдяки системі 3D-AquaSpar процес 
оптимізації прання реалізується у трьох 
напрямках:
•		для	кожного	виду	білизни	застосовується	

окрема програма прання із особливим 
режимом обертання барабану та 
спрямуванням струменів води

•		швидке	змочування	білизни	завдяки	
«каскадному» методу з розбризкуванням 

•		барабан	із	потоковою	системою	подачі	
води та перфорованою задньою стінкою 
забезпечує постійне та інтенсивне 
змочування білизни.

Кнопки Touch-
Control

Сенсорні кнопки Touch Control моментально 
реагують на Ваш дотик та роблять управлін-
ня пральною машиною зручним та надзви-
чайно приємним. Вони ще більше підкрес-
люють елегантність панелі управління, яку, 
до того ж, стало легше підтримувати у 
чистоті, адже кнопки пласкі, ї їх дуже лекго 
мити.

Оснащення Технологія / переваги
Кювета для 
прального  
засобу

Кювети для миючих засобів у пральних 
машинах Bosch мають унікальну 
конструкцію, яка дозволяє повністю 
вимивати закладений пральний порошок. 
Подача води здійснюється у такий спосіб, 
що вона «дістає» пральний порошок навіть у 
найвіддаленіших куточках кювети. Будьте 
певні, Ваша пральна машина не залишить 
намочений пральний порошок у кюветі.

Безпечні 
дверцята 
завантажуваль-
ного люка

Дверцята завантажувального люка вражають 
не лише дизайном, а й високим рівнем 
безпеки. Так, вони завжди залишаються 
прохолодними ззовні навіть за високого 
рівня температури води

Хромований 
поворотний 
перемикач 
JogDial

Дозволить обрати необхідну програму 
прання простим рухом. Червоне 
підсвічування обраного налаштування 
робить систему управління приладом ще 
зручнішою. 

Магнітний 
замок дверцят 
та функція 
дозаванта-
ження білизни

Якщо Ви забули покласти певний предмет 
одягу до барабана, функція дозавантаження 
білизни дозволить Вам зупинити виконання 
програми та ще раз відчинити дверцята.

Індикатор 
залишкового 
часу 

Даний індикатор відображає залишковий час 
виконання програми. 

Програми Переваги
«Бавовна» Програма для стійких до прання текстильних 

виробів з бавовни, льону чи кольорових 
тканин. Всі пральні машини передбачають 
можливість вибору температури прання 
бавовни – на дисплеї чи за допомогою ручки 
програматора. В залежності від моделі 
діапазон температур для бавовняної білизни 
дуже широкий – 30-90ºС.

«Інтенсивне  
прання  
бавовни»

Інтенсивне прання для сильнозабруднених 
чи заплямованих речей з бавовни, льону чи 
кольорових тканин. Інтенсивність прання 
забезпечується довшою тривалістю прання  
з посиленою механікою (частіші обертання 
барабана).

«Прання  
бавовни  
з попереднім 
пранням»

Прання сильнозабруднених чи заплямованих 
речей з бавовни, льону чи кольорових 
тканин з попереднім пранням. Машина 
запускає прання, яке через певний час 
переривається, брудна вода зливається, 
після чого починається основний цикл 
прання при температурі 60ºС. 
Важливо: обираючи цю програму необхідно 
покласти пральний порошок до двох 
відділень у кюветі для пральних засобів – у 
відділення для попереднього прання та у 
відділення для основного прання.
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Програми та додаткові опції
Програми Переваги
«Економічне 
прання»

Програма для прання бавовни, льону чи 
кольорових тканин, що дозволяє заощадити 
електроенергію - довша тривалість циклу 
прання зменшує енергоспоживання.

«Синтетика» Програма прання для речей з синтетичних 
волокон, також може бути використана для 
прання тонких бавовняних виробів чи речей 
зі змішаних волокон.  Автоматично 
запропонована температура – 40ºС.

«Інтенсивне 
прання  
синтетики»

Інтенсивне прання для сильнозабруднених 
чи заплямованих речей з тонкої бавовни, 
синтетики чи змішаних волокон. 
Інтенсивність прання забезпечується 
довшою тривалістю прання.

«Протиалер-
гійна»

50 mm

16 mm
13 mm

10 mm

40 mm

26 mm

20 mm 18 mm

30 mm

Ідеальна програма для прання білизни, що 
безпосередньо контактує зі шкірою, 
насамперед для осіб з чутливою шкірою. 
Спеціально розроблений цикл прання, 
довші фази нагрівання та додатковий цикл 
ополіскування мінімізують кількість 
алергенних часточок, як-от пилку, шерсті 
тварин, кліщів, домашнього пилу тощо.  Ця 
програма була відзначена знаком якості 
Європейського центру досліджень алергії 
(ECARF).

«Прання  
синтетики  
з попереднім 
пранням»

Програма прання для сильнозабруднених чи 
заплямованих речей з тонкої бавовни, 
синтетики чи змішаних волокон з 
попереднім пранням.

«Швидке  
прання»

Програма швидкого прання 
малозабруднених речей.

«Змішані  
тканини»

Програма для прання різних видів білизни 
разом. Щоб випадково не зіпсувати 
улюблені речі, уникайте занадто різкої 
різниці у кольоровій гамі білизни, яку Ви 
хочете випрати разом.

«Вовна/Ручне 
прання»

Програма для прання вовняних або 
напіввовняних текстильних виробів, в тому 
числі і трикотажних. Програма вирізняється 
зниженою інтенсивністю віджимання та 
неможливістю обрати температуру вищу за 
30ºС. Більше не потрібно прати вовну 
руками – програма «Вовна/Ручне прання» 
зробить це так само дбайливо і заощадить 
Ваш час.

Програма 
прання  
«Супер 15»

ExtraKurz
15

Найшвидша програма повного циклу 
прання у світі! Тепер Ви зможете випрати, 
прополоскати та віджати 2 кг білизни лише 
за 15 хвилин! Така програма ідеально 
підходить для прання слабозабрудненого 
одягу, наприклад, спортивного одягу після 
пробіжки, чи для того, щоб освіжити щойно 
куплений одяг.

Програми Переваги
«Спортивний 
одяг»

Дана програма вирізняється максимальною 
відповідністю вимогам щодо прання 
спортивного одягу, як-от: підвищена 
температура задля кращої гігієни, 
оптимізований цикл віджимання задля 
меншої кількості складочок на одязі.

«Скорочене 
інтенсивне 
прання 60 хв.»

Дана програма створена для так званого 
щоденного прання посередньо забрудненої 
білизни. Її тривалість – 60 хвилин, 
температурнй режим – 60ºС. Перевага 
програми – швидкість, адже традиційно 
програми з температурним режимом 60ºС 
тривають довше.

«Персональна 
програма»

Насправді, Персональну програму можете 
створити Ви самі! 
Персональна програма – це ніщо інше, як 
можливість внести у пам’ять пральної 
машини комбінацію цікавих Вам програм та 
додаткових опцій. 
Наприклад, перучи постільну білизну, Ви 
щоразу додаєте до стандартної програми 
«Бавовна» додатковий цикл ополіскування, 
змінюєте автоматично запропоновану 
машиною температуру та знижуєте автома-
тично запропоновану машиною кількість 
обертів віджимання. 
Щоб не робити цього щоразу, Ви можете 
внести у пам’ять машини саме таку комбіна-
цію, та автоматично обирати її у майбутньо-
му для постільної білизни. 
У Вас є можливість створити 2 персональні 
програми, що  дуже зручно у випадках, коли 
йдеться про часто використовуванні 
програми, або ж навпаки, про речі, які Ви 
перете рідше, але які вимагають особливих 
умов прання.

«Ополіскуван-
ня»

Програма окремого ополіскування білизни; 
ополіскування з кінцевим віджиманням 
може бути запущене незалежно від будь-якої 
іншої програми прання.

«Віджимання» Окрема програма віджимання; якщо у 
пральній машині є вода з пральним засобом 
або без нього, то перед запуском даної 
програми вона автоматично буде відведена.

«Делікатне  
віджимання»

Програма віджимання спеціально створена 
для тканин, що потребують особливо 
дбайливого ставлення.

«Відведення 
води»

Програма простого відведення води без 
кінцевого віджимання; зазвичай така 
програма необхідна у разі використання 
додаткової опції «Відміна віджимання та 
утримання води після останнього 
ополіскування», оскільки вода у машині 
затримується, і випрана білизна лежить у 
ній. Щоб відвести воду, Ви можете запустити 
програму «Віджимання» чи програму 
«Відведення води».
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Опції Переваги
Більший об’єм 
води при 
ополіскуванні 
Aqua Plus

Дана опція дозволяє збільшити об’єм води, 
який машина автоматично набирає для 
ополіскування. Це буває корисно, коли 
білизну хочеться прополоскати ретельніше, 
але від додатково циклу ополіскування 
можна утриматися.  Активується за 
допомогою кнопки чи дисплея в залежності 
від моделі.

Додаткове  
ополіскування

Ця опція застосовується у випадках, якщо 
Ваша білизна потребує додаткового 
ополіскування. Наприклад, Ви помилково 
поклали більшу кількість прального засобу, 
ніж це рекомендовано, отже і білизну треба 
виполоскати ретельніше. Активується за 
допомогою кнопки чи дисплея в залежності 
від моделі.

Функція 
«Легке 
прасування»

Вибір даної додаткової опції за допомогою 
спеціальної кнопки чи дисплея (в залежності 
від моделі Вашої пральної машини) 
допоможе Вам уникнути надмірного 
зминання білизни, що неминуче виникає 
після віджимання. Барабан пральної машини 
буде періодично обертатися ще певний час 
після закінчення останнього циклу 
віджимання для того, щоб ще волога білизна 
максимально розпрямилася. Результат – 
легше прасування Вашої білизни та 
заощадження часу та електроенергії.

Очищення 
барабана з 
функцією 
нагадування

Це програма очищення та догляду за 
барабаном та кюветою для пральних 
засобів, яку слід виконувати, наприклад, 
перед першим пранням, при частому пранні 
за низьких температур (40° C і нижче) або в 
разі утворення неприємного запаху після 
тривалого простою. Якщо програма прання 
з температурою води 60° C або вище не 
використовувалася протягом тривалого часу, 
індикатор програми очищення барабана 
блиматиме, нагадуючи споживачеві про 
необхідність її виконання.

Панель 
управління  

Новий дисплей – це концепція інтуїтивного 
управління, вдосконалена зручною 
індикацією кількості споживаної 
електроенергії та води під час вибору 
програми.

Подовжене 
прання

Обираючи дану опцію за допомогою кнопки 
чи дисплея, Ви продовжуєте час фази 
прання (саме прання, а не ополіскування), 
наприклад, з метою видалення стійких плям. 
Дана опція дає змогу ретельніше випрати 
забруднену білизну, не використовуючи при 
цьому більшої кількості пральних засобів.

Програму-
вання старту 
прання

Прати чи сушити білизну можна будь-коли: 
рано вранці, протягом дня і навіть коли Ви на 
роботі, щоб, повернувшись додому, дістати 
чисту білизну.  Функція програмування старту 
дозволяє почати прання чи сушіння у той час, 
коли Вам зручно – просто введіть на дисплеї 
кількість годин, через яку Ви хочете, щоб 
машина почала прання. Зручність полягає у 
тому, що Ваша випрана білизна не буде 
лежати зім’ятою у пральній машині впродовж 
всього дня, чекаючи на Ваше повернення.

Опції Переваги
Розпізнавання 
піни у воді

Функція автоматичного розпізнавання піни у 
пральних машинах Bosch слідкує за тим, 
щоб у разі передозування на одязі не 
залишались рештки прального засобу. 
Датчики в машині розпізнають підвищене 
утворення піни, а додатковий цикл 
ополіскування надійно видаляє часточки 
засобу для прання з одягу, захищаючи Вашу 
шкіру від подразнення.

Сенсор  
завантаження

У пральних машинах найвищого класу, 
оснащених рідкокристалічним дисплеєм, 
наявна електронна індикація рівня 
завантаження пральної машини. Саме тому 
Вам буде легко зорієнтуватися, яку кількість 
білизни можна ще покласти до барабана.

Сенсор 
контролю 
чистоти води 
Aquasensor

Спеціальний сенсор генерує промінь інфрачер-
воного світла, за допомогою якого визначаєть-
ся ступінь забрудненості води. В залежності від 
ступеня забрудненості води машина автоматич-
но визначає кількість необхідних циклів 
ополіскування. У такий спосіб процес ополіску-
вання оптимізується та підбирається індивіду-
ально для кожного типу прання. 
Результат – оптимальні витрати води, 
гарантовано найкращий результат 
ополіскування та Ваш комфорт, бо ані Ваша 
малеча, ані Ви самі не постраждаєте від 
недостатньо виполісканої білизни – вона 
буде бездоганно чиста.

Температура 
прання

Обираючи ту чи іншу програму прання  
у пральних машинах, оснащених багатофункці-
ональними дисплеями,  Ви побачите, що для 
кожної програми  є температура прання, яка 
автоматично пропонується машиною. Ця 
температура  і висвітиться на дисплеї одразу 
після того як Ви оберете програму.  В залеж-
ності від програми та моделі Ви зможете 
змінити температуру у тому діапазоні, який 
припустимий для конкретної програми прання.

Класи енерго-
споживання

 

Будь-який прилад від Bosch має наклейку, що 
містить дані про класи ефективності спожи-
вання електроенергії згідно з приписом, 
прийнятим в ЄС. Ця інформація допоможе 
Вам легко оцінити економічність приладів і 
прийняти оптимальне рішення при виборі 
певної моделі. Серед зазначених в євротабли-
ці класів клас A+++ є найбільш економічним, 
клас D – найменш економічним. Крім того, на 
такій наклейці вказується рівень споживання 
енергії в кіловатгодинах (кВт/год.) за рік.

Клас  
ефективності 
віджимання

Schleuder-
Wirkungs-

Klasse

A

Присвоєння пральній машині класу 
ефективності віджимання залежить від 
показника залишкової вологи білизни після 
повного циклу прання. Класи позначаються 
літерами від «А» до «G», причому літера «А» 
відповідає найефективнішому віджиманню, 
коли вологість становить не більше 45%. 

Класи  
ефективності 
прання

A
Wasch-

Wirkungs-
Klasse

Показник класу ефективності свідчить про 
рівень ефективності прання даної машини. 
Таких класів існує декілька, і позначаються 
вони літерами від «А» до «G», причому 
літера «А» відповідає найефективнішому.



Посудомийні машини

54 | Миття посуду



Миття посуду | 55



56 | Миття посуду

Найкращий результат миття за мінімальних 
витрат води та електроенергії

Bosch винайшов нову унікальну систему миття ActiveWater, яка дозволяє 
максимально ефективно використати кожну краплю води.

Система AquaStop 
забезпечує абсолютний захист від протікання 

води. Ми впевнені у цьому, і тому Bosch надає 
гарантію на систему AquaStop на весь термін служби 
приладу.

Новинка: два коромисла DuoPower™
Два коромисла у верхньому коробі гарантують 
надійну та високу ефективність миття посуду. Вони 

виключають можливість появи «проблемних зон»  
у куточках верхнього короба, до яких у вузьких 
посудомийних машин ускладнено подачу води

DuoPower

Датчик контролю чистоти води AquaSensor 
контролює процес миття, «стежачи» за тим, щоб у 
воді, яка використовується для ополіскування, не 

залишалося жодних, навіть найдрібнішіх часточок 
продуктів, жиру або миючого засобу. Він регулює подачу 
води, необхідної для миття, визначаючи час подачі та ї ї 
об’єм. Чудовий результат забезпечено: Ваш посуд 
завжди сяятиме чистотою. Крім того, суттєво знижено 
рівень споживання води під час миття посуду із 
незначним забрудненням.

Короб VarioDrawer
Більше комфорту завдяки третьому рівню 
завантаження з коробом VarioDrawer: це 

ідеальне місце для столових приборів і дрібного 
кухонного начиння, наприклад, черпаків. Це 
рішення забезпечить Вам потрібну гнучкість під 
час завантаження посудомийної машини — завдяки 
цьому коробу Ви зможете розмістити у посудомийній 
машині до 14 комплектів посуду.
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 Клас енерго-
споживання  Класи енергоспоживання A+, A++, а 

відтепер ще й: A+++
У зв’язку з впровадженням нового 

маркування класів енергоспоживання в категорії 
«Посудомийні машини» з’явились три нові позначення 
A+, A++, A+++. Важливо підкреслити, що показники 
енергоспоживання у надзвичайно економічних 
посудомийних машинах Bosch ActiveWater на 30 % 
нижчі, ніж граничні показники класу енергоспоживання 
А+++, на 21%-класу енергоспоживання А++ та на 11%- 
класу енергоспоживання А+ відповідно.

67 Технологія сушіння Zeolith®
Особливо низький рівень енергоспоживання та 
ідеальні результати сушіння посуду забезпечать 

посудомийні машини із технологією Zeolith®. Ця 
інноваційна технологія сушіння неодноразово була 
відзначена на міжнародній та національній аренах. 
Сутність її полягає у тому, що вдалося значно зменшити 
рівень споживання електроенергії під час фази сушіння 
– відтепер цей показник складає лише 0,67 кВт на веcь 
цикл миття. Поясненням цієї загадкової можливості 
економити електроенергію є природний мінерал цеоліт. 
Він знову і знову регенерується, вбираючи в себе вологу 
та віддаючи натомість тепло. Цей мінерал не потребує 
заміни впродовж всього терміну експлуатації 
посудомийної машини.

ActiveWater
Bosch винайшов нову унікальну систему миття 
ActiveWater, яка дозволяє максимально ефективно 

використати кожну краплю води. На основі таких 
параметрів як швидке нагрівання, оптимізована система 
фільтрації, цільовий розподіл води та збільшена 
потужність насосу і складається формула ActiveWater: 
менше води та енергії, більше потужності. 
Також всі машини ActiveWater можуть під’єднуватися  
до системи постачання гарячої води, і в такому випадку 
рівень споживання енергії складає лише 0,6 кВт/год.  
для програми «Економічна 50°C».

Мотор EcoSilence Drive™ – новітня розробка від 
компанії Bosch. Цей надзвичайно компактний мотор 
гарантує миттєве цільове використання енергії та 
надзвичайну потужність, а також довгий термін 
експлуатації. 

Знак «Green Technology inside»
Цим знаком ми маркуємо прилади, які завдяки провідним технологіям надзвичайно економно 
споживають електроенергію, воду та інші природні ресурси, і при цьому демонструють високий 
рівень ефективності. Як і вся продукція від Bosch, такі вироби виготовляються із урахуванням 
особливих екологічних критеріїв.
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Блискуче чистий посуд …

HygienePlus — антибактеріальне очищення 
одним натисканням клавіші.
HygienePlus — це спеціальна функція, що може 

поєднуватися з багатьма програмами, гарантуючи 
антибактеріальне очищення посуду з дотриманням 
найвищих вимог гігієни. Це стає можливим завдяки 
підтриманню вищого рівня температури води (до 70°C) 
впродовж довшого відрізку часу. Таким чином, функція 
HygienePlus – ідеальне рішення для споживачів з 
високими гігєнічними вимогами, наприклад, у родинах 
із маленькими дітьми або алергіками.

Датчик контролю чистоти води
контролює процес миття, «стежачи» за тим, щоб 
у воді, яка використовується для ополіскування, 

не залишалося жодних, навіть найдрібнішіх часточок 
продуктів, жиру або миючого засобу. Він регулює 
подачу води, необхідної для миття, визначаючи час 
подачі та її об’єм. Чудовий результат забезпечено: Ваш 
посуд завжди сяятиме чистотою. 
Крім того, суттєво знижено рівень споживання води під 
час миття посуду із незначним забрудненням.

VarioSpeed Plus — утричі швидше миття.
Навіть якщо брудного посуду вистачить на повне 
завантаження приладу, виконати якісне миття 
надзвичайно швидко дозволить функція VarioSpeed Plus. 
Одне натискання кнопки скорочує час миття на 66% за 
умови незмінно високих результатів миття та сушіння. 
Просто увімкніть функцію VarioSpeed Plus, коли 
потрібно помити посуд блискавично швидко, наприклад, 
під час родинних свят або вечірок.
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Система коробів VarioFlex Pro з червоними 
маркерами
Інноваційна система коробів VarioFlex Pro, 
пропонуючи усі переваги системи VarioFlex Plus, дає 
можливість кращої фіксації келихів на високій ніжці 
завдяки новим полицям для чашок у верхньому 
коробі. До того ж, усі складані елементи та важелі 
для зміни висоти верхнього короба позначено 
червоними маркерами. Таке рішення робить 
користування приладом інтуїтивно комфортним.

Короби VarioFlex
Короби VarioFlex забезпечують над звичайну зручність 
при завантаженні посуду завдяки такому оснащенню: 
складані решітки для тарілок (6 – у верхньому коробі, 4 
– у нижньому), поличка для столових приборів (у верх-
ньому коробі), відкидні полички для кавових чашечок із 
зубчастим краєм для фіксації високих келихів (2 – у 
верхньому коробі, 2 – у нижньому), фіксатор для 
високих келихів (1 – у нижньому коробі) та подвійний 
кошик Duo для столових приборів. 

VarioDrawer

Більше гнучкості завдяки третьому рівню 
завантаження пропонують короби VarioDrawer –  
це додатковий короб для розміщення столових 
приборів та дрібного кухонного начиння. 

Використовуючи цей третій рівень для миття столових 
приборів,  Ви можете розмістити до 14 комплектів посуду 
в основних коробах.



Унікальна розробка від Bosch: подвійна сила двох коромисел 
DuoPower™

Все заради блискучої чистоти. 
До найменшого закуточка

Разом із коромислом у нижньому коробі унікальний 
тандем з двох коромисел DuoPower™ у верхньому 
коробі піклується про оптимальні результати миття 
Вашого посуду. Два хвилеподібних коромисла   
стоять на сторожі того, щоб жодне горнятко чи то 
блюдце, розташовані у кутках, «не залишились поза 
увагою». Завдяки цьому Ваш посуд не просто чистий, 
а вимитий дбайливо та бережно. 

5 
cm
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10 років гарантії проти наскрізної 
корозії внутрішньої камери 
посудомийної машини
Bosch надає 10 років гарантії проти наскрізної корозії внутрішньої 
камери на всі посудомийні машини, що входять до асортиментного 
переліку компанії Bosch в Україні. Дані гарантійні зобовязання від 
виробника закріплено в гарантійному талоні, який видається при купівлі 
техніки.
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Якість – це також питання досвіду.
Жоден прилад не залишає стін фабрики,  
поки інженери Bosch не переконаються у тому,  
що він на 100% відповідає вимогам якості, технічних 
характеристик та довговічності.  
Саме на цих засадах ґрунтувалось виробництво 
побутової техніки, започатковане  
у 1886 році Робертом Бошем. За цими принципами 
інженери компанії Bosch працюють і сьогодні. 
Зокрема, завдяки розробці нових технологій 
виробництва, процесів з випробовування техніки,  
а також контролю якості. Все заради того,  
аби Ви довгі роки могли насолоджуватися 
безперебійною та бездоганною роботою Ваших 
побутових приладів Bosch.

Інновації, що гарантують надзвичайно тривалий 
строк експлуатації приладів.
Інженери компанії Bosch впровадили у життя 
багато інновацій, які гарантують надзвичайно 
тривалий строк служби побутових приладів. 
Наприклад, вони розробили нову конструкцію 
внутрішньої камери посудомийної машини,  
яка вирізняється особливими технологіями, 
пов’язаними з виробництвом, обробкою  
та з’єднанням складових елементів камери.  
Ці технології у поєднанні з високоякісними 
пластинами із нержавіючої сталі надають 
максимальний захист від наскрізної корозії. 
Отримайте і Ви користь від інноваційних технологій 
та скористайтеся 10-річною гарантією проти 
наскрізної корозії внутрішньої камери 
посудомийної машини у разі наскрізного 
проіржавлення з внутрішнього боку назовні.
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Клас сушіння Вода

Сенсор
завантаження

54 дБ

Посудомийні машини
Компактні посудомийні машини, серія | 2

SKS50E32EU 
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SKS51E22EU 
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SKS51E28EU Окремо встановлюваний 
прилад / Імітація нержавіючої сталі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Стандартна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба: 
 - Колір короба: сріблястий 
 - Кошик для столових приборів Vario 
 - Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 54 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ватт / 0.2 ватт

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 200 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для "м'якого" відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Нормальна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 1 спеціальна функція: ExtraDry
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба:
   - Колір короба: сріблястий
   - Кошик для столових приборів Vario
   - Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C": 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ватт / 0.2 ватт

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми «Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 225 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Нормальна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 1 спеціальна функція: ExtraDry
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба: 
- Колір короба: сріблястий 
- Кошик для столових приборів Vario 
- Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ват / 0.2 ват

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 225 хв.

Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см

Клас сушіння Вода

Сенсор
завантаження

48 дБ

Клас сушіння Вода

Сенсор
завантаження

48 дБ



SKS50E32EU 
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SKS51E22EU 
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SKS51E28EU Окремо встановлюваний 
прилад / Імітація нержавіючої сталі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Стандартна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба: 
 - Колір короба: сріблястий 
 - Кошик для столових приборів Vario 
 - Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 54 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ватт / 0.2 ватт

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 200 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для "м'якого" відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Нормальна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 1 спеціальна функція: ExtraDry
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба:
   - Колір короба: сріблястий
   - Кошик для столових приборів Vario
   - Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C": 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ватт / 0.2 ватт

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми «Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 225 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/
закривання дверцят

 f Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Мотор EcoSilence Drive
 f Cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Хвилеподібні коромисла
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/
полінокс

 f Світлодіодна індикація ходу програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Електронна індикація наявності солі
 f Електронна індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Нормальна 65 °C», 
«Економічна 50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 45 °C»

 f 1 спеціальна функція: ExtraDry
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 6 комплектів посуду
 f Гнучка система короба: 
- Колір короба: сріблястий 
- Кошик для столових приборів Vario 
- Полички для чашок

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Максимальна температура води у разі підключення до 
гарячого водопостачання: 25°C

 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 
стандартних циклів миття за умов використання 
холодної води та режимів миття зі зниженим 
енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 
50°C»: 0.61 кВт-год

 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / 
режимі очікування: 0.2 ват / 0.2 ват

 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 
2240 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття. Точний рівень споживання води залежить 
від того, як саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 
8 літрів

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій 
клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш 
ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця 
програма підходить для миття помірно забрудненого 
посуду та є найбільш ефективною програмою з точки 
зору енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 225 хв.

Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см Розміри приладу (ВхШхГ): 45x55.1x50 см



66 | Миття посуду

НОВИНКА НОВИНКА
SMS24AW00E
Посудомийна машина завширшки 60 см
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SMS25AW02E 
Посудомийна машина завширшки 60 см
Окремо встановлюваний прилад / Білий

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Сенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 4 програми: «Інтенсивна 70°C», «Економічна 50°C»,  «Швидка 65°C», «Попереднє 
ополіскування»

 f 3 температурні режими

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 12 комплектів посуду
 f Короби Vario
 f 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі
 f Кошик для столових приборів у нижньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
 f Рівень шуму: 52 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 290 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 11.7 літр
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 1.02 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 3300 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 210 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70°C», «Автоматична 45-65°C», «Економічна 50°C», «Скло 40°C», 
«Швидка 45 °C»

 f 2 спеціальні функції: VarioSpeed Plus, Extra Dry
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 12 комплектів посуду
 f Короби Vario
 f Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
 f 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі
 f Кошик для столових приборів у нижньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
 f Рівень шуму: 46 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 258 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літр
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.9 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 210 хв

Розміри приладу (ВхШхГ):  84.5 x 60 x 60 см Розміри приладу (ВхШхГ):  84.5 x 60 x 60 см

Посудомийні машини
Посудомийні машини завширшки 60 см, серія | 2
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Посудомийні машини
Посудомийні машини завширшки 60 см, серія | 4, серія | 6

НОВИНКА НОВИНКА
SMS46KW01E 
Посудомийна машина завширшки 60 см PerfectDry
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SMS68MW02E
Посудомийна машина завширшки 60 см PerfectDry
Окремо встановлюваний прилад / Білий

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей 
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 6 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Автоматична 45-65 °C», «Економічна 50 °C», «Скло 40 
°C»,   , «Швидка 65 °C», Попереднє ополіскування

 f 3 спеціальні функції: VarioSpeed Plus, Extra Dry, HygienePlus
 f Програма очищення посудомийної машини EasyClean
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 13 комплектів посуду
 f Система коробів VarioFlex
 f Третій короб VarioDrawer
 f Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
 f 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
 f 4 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f Дві полички для чашок у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
 f Рівень шуму: 46 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 262 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літрів
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.92 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 210 хв

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей 
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія сушіння EcoDrying
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми та залишкового часу виконання 
програми

 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний/білий, сенсорна панель управління
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 8 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Автоматична 45-65 °C», «Економічна 50 °C»,  «Тиха 50 
°C»,  «Швидка 45 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 65 °C», Попереднє ополіскування

 f 4 спеціальні функції: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
 f Програма очищення посудомийної машини EasyClean
 f 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 14 комплектів посуду
 f Система коробів VarioFlex
 f Третій короб VarioDrawer
 f Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
 f 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
 f 4 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f Дві полички для чашок у верхньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок в нижньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 42 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 266 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літр, тривалість програми: 195 хв.
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.93 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.5 ватт / 0.5 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C» за умов підключення до 
гарячої води: 0.7 кВт-год

 f Споживання води для програми «Автоматична 45-65°C»: від 7 літрів, залежно від 
забруднення

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5x60x60 см
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НОВИНКА

SMS68PI01E
Посудомийна машина завширшки 60 см PerfectDry
Окремо встановлюваний прилад / Імітація нержавіючої сталі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+++
 f Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей
 f Захисне покриття проти слідів від дотиків
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Унікальна система сушіння Zeolith
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми та залишкового часу виконання 
програми

 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний/білий
 f Сенсорна панель управління
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 8 програм: «Інтенсивна 70 °C», «Автоматична 45-65 °C», «Економічна 50 °C»,  «Тиха 50 
°C»,  «Швидка 45 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 65 °C», Попереднє ополіскування

 f 4 спеціальні функції: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
 f Програма очищення посудомийної машини EasyClean
 f 6 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 13 комплектів посуду
 f Система коробів VarioFlex Pro з червоними маркерами на складаних елементах
 f Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
 f 8 складаних решіток для тарілок у нижньому коробі
 f Поличка для столових приборів у верхньому коробі
 f Кошик Vario для столових приборів у нижньому коробі
 f Дві полички для чашок у верхньому коробі
 f 6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок в нижньому коробі
 f Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 40 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 234 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 л. Тривалість програми: 195 хв.
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.82 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.5 ватт / 0.5 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5x60x60 см

Посудомийні машини
Посудомийні машини завширшки 60 см, серія | 6
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Посудомийні машини
Посудомийні машини завширшки 45 см, серія | 2, серія | 4

НОВИНКА
SPS40F22EU
Посудомийна машина завширшки 45 см
Окремо встановлюваний прилад / Білий

SPS50E82EU 
Посудомийна машина завширшки 45 см
Окремо встановлюваний прилад / Білий

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/закривання дверцят
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 4 програми: «Інтенсивна 70 °C», «Нормальна 65 °C», «Економічна 50 °C», «Швидка 45 °C»
 f 4 температурні режими

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 9 комплектів посуду
 f Короби Vario
 f Поличка для столових приборів у верхньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C» за умов підключення до 
гарячої води: 0.6 кВт-год

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 220 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.78 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 3220 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 11.5 літр
 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 195 хв.

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/закривання дверцят
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70°C», «Автоматична 45-65°C», «Економічна 50°C», «Швидка 
45°C», «Попереднє ополіскування»

 f 2 спеціальні функції: VarioSpeed, «Половинне завантаження»
 f 4 температурні режими

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 9 комплектів посуду
 f Короби Vario
 f Короби XXL сріблястого кольору
 f Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
 f 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f Поличка для столових приборів у верхньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 220 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.78 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літр
 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 195 хв.
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C» за умов підключення до 
гарячої води: 0.6 кВт-год

 f Споживання води для програми «Автоматична 45-65°C»: від 7 літрів, залежно від 
забруднення

Розміри приладу (ВхШхГ):  84.5 x 45 x 60 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см



Миття посуду | 71

SPS50E88EU 
Посудомийна машина завширшки 45 см
Окремо встановлюваний прилад / Імітація нержавіючої сталі

SPS58M98EU
Посудомийна машина завширшки 45 см
Окремо встановлюваний прилад / Імітація нержавіючої сталі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/закривання дверцят
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f    Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
 f Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту
 f Захисне покриття проти слідів від дотиків

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70°C», «Автоматична 45-65°C», «Економічна 50°C», «Швидка 
45°C», «Попереднє ополіскування»

 f 2 спеціальні функції: VarioSpeed, «Половинне завантаження»
 f 4 температурні режими

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 9 комплектів посуду
 f Короби Vario
 f Короби XXL сріблястого кольору
 f Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
 f 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f Поличка для столових приборів у верхньому коробі
 f 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 48 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 220 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.78 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літр
 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 195 хв.
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C» за умов підключення до 
гарячої води: 0.6 кВт-год

 f Споживання води для програми «Автоматична 45-65°C»: від 7 літрів, залежно від 
забруднення

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Система Servolock для «м’якого» відкривання/закривання дверцят
 f Система захисту скла GlassProtec
 f Програмування старту (1-24 год)
 f Блокування приладу від дітей 
 f Система захисту від протікання води AquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
 f Гідравлічна система ActiveWater
 f Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
 f Інноваційний безщітковий мотор нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, 
довговічний

 f Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
 f Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, cенсор завантаження
 f Автоматична система визначення виду миючого засобу
 f Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
 f Технологія поперемінної подачі води
 f Електроніка регенерації
 f Трирівнева самоочищувана система фільтрації
 f Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
 f Колір світлодіодних індикаторів: червоний
 f Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
 f Захисне покриття проти слідів від дотиків

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
 f 5 програм: «Інтенсивна 70°C», «Автоматична 45-65°C», «Економічна 50°C», «Швидка 
45°C», «Попереднє ополіскування»

 f 1 спеціальна функція: VarioSpeed
 f 4 температурні режими

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ
 f Завантаження: 10 комплектів посуду
 f Короби VarioFlex
 f Короби XXL сріблястого кольору з ручками
 f Третій короб VarioDrawer
 f Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
 f 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
 f 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
 f Поличка для чашок у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
 f Рівень шуму: 46 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 237 кВт-год на рік у 
розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та 
режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад

 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C»: 0.84 кВт-год
 f Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
 f Споживання води для програми « Економічна 50°C»: 2660 літрів на рік у розрахунку на 
280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як 
саме використовується прилад.

 f Споживання води для програми «Економічна 50°C»: 9.5 літр
 f Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні 
прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

 f Інформація стосовно програми « Економічна 50°C»: ця програма підходить для миття 
помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору 
енерго- та водоспоживання

 f Тривалість програми «Економічна 50°C»: 195 хв.
 f Споживання електроенергії для програми «Економічна 50°C» за умов підключення до 
гарячої води: 0.6 кВт-год

 f Споживання води для програми «Автоматична 45-65°C»: від 7 літрів, залежно від 
забруднення

Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5x45x60 см Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

Посудомийні машини
Посудомийні машини завширшки 45 см, серія | 4, серія | 6



Технології та оснащенняТехнології та оснащення
Оснащення Технологія / переваги

Функція 
ExtraDry

Ця функція особливо добре підійде, 
наприклад, для сушіння посуду зі 
штучних матеріалів чи пластмаси. 
Збільшена тривалість сушіння та підви-
щена температура води забезпечують 
покращені результати сушіння, тож 
навіть пластиковий посуд стає ідеально 
сухим і майже не потребує додаткового 
сушіння.

Aqua Sensor
Сенсор забруднення води AquaSensor 
постійно перевіряє воду всередині 
приладу на вміст частинок продуктів, 
жиру або засобу для миття. І, відпо-
відно, регулює подачу води, корегуючи 
її об’єм та температуру. Ваш посуд нео-
дмінно сяятиме чистотою. Крім того, за 
незначного забруднення посуду спожи-
вання води значно зменшується.

Половинне
завантаження

Іноді немає часу чекати, доки брудного 
посуду назбирається на повне заван-
таження машини. Жодних проблем: 
функція половинного завантаження 
ідеально підходить для миття невели-
кої кількості посуду. Ця функція дозво-
ляє Вам економити не лише електро-
енергію та воду, але й час. Зрозуміло, 
що завантажувати можна короби всіх 
рівнів. 

 Функція 
IntensivZone

Функція IntensiveZone підвищує тиск 
подачі води та температуру миття 
в нижньому коробі. Завдяки цьому 
сильно забруднені каструлі та ско-
ворідки стають ідеально чистими, в 
той час як у верхньому коробі можуть 
розміщуватися також чутливі предмети 
посуду.

Програму-
вання старту 
миття

За допомогою функції програмування 
старту миття споживач може наперед 
визначати час запуску посудомийної 
машини (залежно від моделі діапазон 
вибору становить до 24 годин). Ви 
можете мити посуд завжди, коли 
захочете, наприклад, вночі, коли 
вартість електроенергії менша.

Додаткова
опція 
VarioSpeed

Економте до 50% часу миття за 
допомогою цієї додаткової опції, 
вмикаючи її завжди, коли потрібно 
впоратися з завданням дуже швидко. 
Ця функція в більшості програм лише 
одним натисканням клавіші зменшує 
загальну тривалість миття на 50%. 
І навіть при повному завантаженні 
забезпечує оптимальне миття та
 сушіння посуду.

Оснащення Технологія / переваги

Хвилеподібні 
коромисла

Спеціально розташовані отвори у хви-
леподібних коромислах розподіляють 
струмені води в оптимальному напрямку. 
Більше немає недосяжних зон – вода 
потрапляє до усіх куточків внутрішньої 
камери посудомийної машини, а прохо-
дячи крізь п’ятий, спрямований донизу 
отвір, вона постійно очищує фільтр. 
Необмежений доступ води до кожного 
закутка – бездоганно вимитий та сяюче 
чистий посуд гарантовано.

Функція
«Блокування 
від дітей»

Механічне блокування дверцят та/або 
електронне блокування панелі управ-
ління виключає можливість відкриття 
приладу або зміни програми. Посудо-
мийну машину не можна відкрити під час 
циклу миття. Таким чином, небезпеку 
отримання опіків від гарячої пари виклю-
чено. І можливість незапланованої зміни 
програмних налаштувань теж.

Короб Vario-
Drawer

Більше комфорту завдяки третьому 
рівню завантаження з коробом Vario-
Drawer: це ідеальне місце для столових 
приборів і дрібного кухонного 
начиння, наприклад, черпаків. Це 
рішення забезпечить Вам потрібну 
гнучкість під час завантаження 
посудомийної машини — завдяки 
цьому коробі Ви зможете розмістити у 
посудомийній машині до 14 комплектів 
посуду.

Сенсор 
завантаження

Економія води та електроенергії при не-
великому завантаженні, оскільки сенсор 
завантаження гарантує навіть при не-
великій кількості посуду чи його легкому 
забрудненні оптимальне використання 
води. Це допомагає при заощадженні ре-
сурсів. Розпізнати рівень завантаженн-
ня, а відповідно і потрібний об’єм води, 
допомагає спеціальний сенсор. При 
великій кількості посуду для його замо-
чування потрібно більше води, і її рівень 
у камері посудомийної машини зменшу-
ється. У такому разі забезпечується її 
додаткове надходження. Якщо у приладі 
менше посуду, води потрібно менше.
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Технології та оснащенняТехнології та оснащення
Оснащення Технологія / переваги

Теплообмінник Тендітний посуд зі скла та коштовної 
порцеляни вимиється надзвичайно 
обережно і без жодного ризику пошко-
дженя, адже будь-які різкі перепади 
води виключено. Свіжа вода спочатку 
потрапляє до теплообмінника, нагріва-
ється в ньому за рахунок теплообміну 
з теплою водою, що знаходиться у 
внутрішній камері приладу, а вже потім 
використовується для подальшого 
миття посуду.

Тиша Найкраща звукоізоляція. Найкращі 
посудомийні машини працюють так тихо, 
що стають непомітними. SuperSilence: 
рівень шуму 40-44 дБ: найвищий рівень 
звукоізоляції для надзвичайно тихого 
процесу миття. SilencePlus: рівень шуму 
45-48 дБ: комфортний рівень звукоі-
золяції для дуже тихого процесу миття. 
Silence: рівень шуму 49 дБ: стандартний 
рівень звукоізоляції для тихого процесу 
миття.

Кошик для 
столових 
приборів

Кошик для столових приборів 
міститься в усіх посудомийних 
машинах ActiveWater без третього 
короба Vario. Він зручно розміщується 
в нижньому коробі шляхом простого 
пересування.

Система 
AquaStop

Система AquaStop забезпечує 
абсолютний захист від протікання 
води. Ми впевнені у цьому, і тому Bosch 
надає гарантію на систему AquaStop на 
весь термін служби приладу.

Оснащення Технологія / переваги

DosageAssist Система DosageAssist забезпечує 
оптимальні результати очищення та 
тихіший процес миття. В ході миття 
миючий засіб потрапляє з кювети 
до спеціальної камери у верхньому 
коробі, де повністю розчиняється.

Шумоізоляція Привід із електронним регулюванням, 
а також численні заходи з шумоізоляції 
забезпечують особливо низький 
рівень шуму під час роботи наших 
посудомийних машин.
– Дуже тиха (42–45 дБ)

3-рівнева 
система 
Rackmatic

Місткий верхній короб можна регулювати 
за висотою в цілому на 5 см між трьома 
положеннями простим рухом руки – 
завдяки системі Rackmatic. Тарілки для 
піци чи фужери на високій ніжці — ця 
система дозволяє дуже гнучко створити 
додаткове місце для високих предметів 
посуду у верхньому або нижньому коробі.

48 дБ
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Програми миття

Програми Переваги

Програма 
«Автоматична 
45–65°»

При митті середньозабрудненого посуду та при змішаному завантаженні дана програма 
повністю автоматично досягає оптимальних результатів миття при вражаюче низьких 
витратах води та електроенергії.

Програма 
«Економічна 50°C»

Середньозабруднений посуд буде ідеально вимито за температури лише 50°C та зі 
зниженими витратами води й електроенергії. 

Програма
«Скло 40» 

Програми «Скло 40»» та «Скло 50»  для миття скляного посуду м’яко та дбайливо очищують 
скляний посуд, наприклад, дорогі кришталеві фужери, і при цьому досягає оптимальних результатів 
сушіння та діамантового блиску. Це стає можливим завдяки пониженим температурам, зокрема, 
регулюванню температури ополіскування, та подовженому етапу сушіння. Блискучий скляний посуд 
та ідеальні результати сушіння — це чудове свідчення ретельного та дбайливого миття.

Програма 
«Нормальна 65°С»

Для повсякденного миття помірно забрудненого посуду.

Програма 
«Інтенсивна 70°С»

Спеціальна програма для миття сильнозабрудненого посуду, зокрема, каструль та сковорідок. 
Висока температура води додатково забезпечує високий рівень гігієни.

Програма 
«Швидка 45°С»

Оптимальне миття легкозабрудненого посуду за температури 45˚С за дуже короткий час – від 29 
хвилин.
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Охолодження 
та заморожування 
продуктів
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Із нами Ви можете заощаджувати щодня.

Розпочніть день із усмішки з нашими вражаюче заощадливими 
приладами для охолодження та заморожування продуктів у класі 
A+++, адже вони споживають на 50% менше електроенергії, ніж 
прилади класу А+!
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Класи енергоспоживання A+++ та A++
Ми суттєво розширили наш асортимент приладів для 
охолодження та заморожування продуктів у класах 

енергоспоживання A++ та A+++. Прилад класу A++ споживає на 21,4% 
менше електроенергії, ніж відповідний за розмірами та оснащенням 
прилад класу A+. Порівняно з приладом класу А+ економія приладi 
класу A+ становить цілих 47,6%.

Система NoFrost 
Завдяки зручній системі NoFrost потреба у трудомісткому й 
обтяжливому розморожуванні морозильної камери зникає раз і 

назавжди. Вентилятор направляє охолоджене до -18° C повітря в кожен 
куточок морозильної камери. За таких умов холодне повітря віддає вологу, 
що конденсується та подається назовні до спеціального піддону, у якому 
вона випаровується. Водночас ця система запобігає утворенню паморозі 
і у холодильній камері. Адже конденсована вода більше не намерзає на 
внутрішніх стінках, а також виводиться назовні та випаровується.

Система управління TouchControl 
Постійний контроль усіх процесів: наші прилади для охолодження 
та заморожування продуктів оснащенo високоякісною технологією 

регулювання та контролю температури всередині приладу, що запобігає 
перепадам температури. Це дозволяє зберігати продукти ще довше. 
Цифровий світлодіодний індикатор дозволяє зручно контролювати всі 
налаштування та легко змінювати їх. Можливість вибору рівня температури 
у приладі з точністю до градуса без необхідності відчиняти дверцята 
забезпечує зменшення витрат електроенергії та економну роботу приладу. 
Для ще більшого комфорту в користуванні у приладів передбачено 
можливість роздільного регулювання температури в холодильній і 
морозильній камерах.
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Технологія LowFrost у морозильній камері
Технологія LowFrost від Bosch зменшує утворення намерзань, 
створює оптимальні умови для зберігання продуктів та скорочує 

енерговитрати, пропонуючи наступні переваги:
1. Рідше та простіше розморожування.
2. Відсутність льоду, наприклад, між поличками, а отже, зручність у 

користуванні.
3. Легке очищення внутрішніх стінок завдяки гладеньким поверхням.

Знак «Green Technology inside»
Цим знаком ми маркуємо прилади, які надзвичайно економно споживають електроенергію,
воду та інші природні ресурси завдяки провідним технологіям, при цьому демонструють 
високий рівень ефективності. Як і вся продукція від Bosch, такі вироби виготовляються із 
урахуванням особливих екологічних критеріїв.
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Хороший холодильник ніколи 
не буває порожнім…
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Відділення VitaFresh pro збереже Ваші овочі та 
фрукти втричі довше.

 
Iз технологією VitaFresh pro Ваші продукти 

залишатимуться свіжими втричі довше завдяки  
температурному режиму  близько 0°C. Що свіжішими 
вони були придбані, то довше зберігатимуться у зоні 
VitaFresh pro. У залежності від виду продукту індивідуальні 
та оптимальні умови зберігання залежно від виду 
продукту гарантують значно довше збереження вітамінів 
та мікроелементів.  Завдяки технології VitaFresh pro Ваші 
запаси псуватимуться набагато рідше. Це робить VitaFresh 
pro кращим вибором для Вашого харчування і Вашого 
здоров’я. 

VitaFreshVitaFresh

VitaFresh – здорова їжа зберігатиметься свіжою 
довше
Відтепер фрукти та овочі довго залишатимуться 

довго свіжими не лише на грядці, а й у Вашому 
холодильнику, оскільки для цього створені оптимальні 
режими зберігання у зоні свіжості VitaFresh.  Зона Vita-
Fresh має два відділення з різними режимами вологості 
повітря для різних груп продуктів –відділення “сухого” 
холоду, у якому підтримується температура близько 0° 
C, та відділення “вологого” холоду. Відділення
“сухого” холоду VitaFresh складається з двох окремих 
контейнерів, у яких Ви можете зберігати окремо м’ясо 
та рибу, уникаючи небажаного змішування запахів.  
Відділення “вологого” холоду VitaFresh являє собою 
великий контейнер для зберігання свіжих фруктів 
та овочів. У даному відділенні існує два режими 
налаштування рівня вологості повітря. Зона свіжості 
VitaFresh допоможе Вам зберегти вітаміни та корисні 
речовини у продуктах  та дозволить харчуватися 
здоровою їжею щодня. 

...він завжди сповнений комфорту.

VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFresh plus: зберігайте корисну їжу свіжою 
вдвічі довше! 
У контейнерах  VitaFresh plus свіжість корисних 

продуктів зберігається вдвічі довше. У них підтримуються 
правильні умови зберігання завдяки двом різним 
кліматичним зонам.  Одна зона з низькою температурою 
близько 0° C, де якій Ви можете зберігати рибу і м’ясо 
у двох окремих контейнерах. Це запобігає небажаній 
передачі запахів. І волога зона: великий контейнер 
спеціально розділено на секції для фруктів і овочів. 
Завдяки герметизації всередині завжди зберігається 
оптимальний рівень вологи, який, у свою чергу, можна
регулювати з метою збереження вітамінів і мінералів як
найдовше.
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Найсучасніші технології мають 
різні прояви. 

Система багатопотокового 
охолодження Multi-Airflow.

Система Multi-Airflow забезпечує рівномірний та швидкий 
розподіл холодного повітря на всіх рівнях холодильної камери 
та гарантує дбайливе охолодження продуктів. Плавний м’який 
потік холодного повітря підводиться до кожної полички, 
сприяє швидкому охолодженню продуктів та подовжує термін 
їх зберігання.

Функція швидкого 
заморожування SuperFreezing.

Система Multi-Airflow забезпечує рівномірний та швидкий 
розподіл холодного повітря на всіх рівнях холодильної 
камери та гарантує дбайливе охолодження продуктів. 
Плавний м’який потік холодного повітря підводиться до 
кожної полички, сприяє швидкому охолодженню продуктів 
та подовжує термін їхнього зберігання.

SuperCooling

Функція швидкого охолодження 
SuperCooling.

Ця функція сприяє підтриманню обраної температури 
холодильної камери навіть під час закладання великої 
партії свіжих продуктів. При ввімкненні режиму 
швидкого охолодження холодильна камера впродовж 
6 годин працюватиме за максимально низької 
температури (+ 2° С), а потім автоматично перейде в 
попередньо обраний Вами режим, наприклад, + 4° С.

Контейнер Big Box. 

Iдеально підходить для зберігання великогабаритних 
продуктів. Для зберігання великих, громіздких 
та негабаритних продуктів харчування у Вашому 
холодильнику має бути багато місця (для декількох піц, 
цілої ноги ягняти або високого судка із чорницями). 
Контейнер BigBox пропонує багато місця для складування 
та зберігання продуктів. А якщо Вам знадобиться 
ще більше місця, Ви можете вийняти всі ящики з 
морозильного відділення, таким чином звільняючи більше 
місця у камері холодильника

Освітлення LED Light.

Більше світла у темряві: світлодіодне освітлення холодильної 
камери..
 Енергозберігаючі та довговічні потужні світлодіоди вбудовані 
врівень з боковою стінкою внутрішньої камери і тому 
забезпечують оптимальне освітлення. До того ж промені 
приємного світла спрямовуються під незначним кутом, 
що дозволяє уникнути відблисків та перекривання світла 
продуктами.

Відчуйте і Ви переваги, які пропонують сучасні прилади для охолодження та заморожування 
продуктів Bosch.
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Зручне відділення для масла. 

Ще більше комфорту в холодильній камері: відділення 
для масла з автоматичною системою відчинення на  
дверцятах приладу відчиняється легким натисканням на 
передню панель. Повторним натисканням відділення
знову зачиняється швидко та безшумно.

Міцні та легкі у догляді полиці із 
загартованого скла SafetyGlass.

Всі скляні полиці виготовлені з надміцного 
загартованого скла, за яким просто та легко доглядати. 
Якщо навіть щось і проллється у холодильному 
відділенні, рідина не протікатиме в інші відділення 
холодильника, а залишатиметься в одному місці. 

Ексклюзивний дизайн. 

Наші прилади для охолодження та заморожування 
продуктів – це справжня ікона стилю.
Завдяки використанню виключно високоякісних 
матеріалів і особливо яскравому підсвічуванню вони 
вражають як своїм інтер’єром, так і екстер’єром. 

Система Multi-Alarm.

Система активного попереджування Multi-Alarm — тепер 
турбота про зберігання свіжості продуктів та економію 
електроенергії лягає не лише на Ваші плечі. Акустичні 
та візуальні сигнали попереджають про небажане 
підвищення температури, відчинені дверцята або 
порушення енергопостачання.
– попередження про критичне підвищення температури за 

допомогою червоного попереджувального індикатора та 
блимання індикатора рівня температури;

– додатковий звуковий сигнал в разі підвищення 
температури;

– функція запиту максимально досягнутої температури після 
порушення енергопостачання;

– iндикація порушення енергопостачання шляхом блимання 
кнопки Super;

– попередження про відчинені дверцята за допомогою 
звукового сигналу.
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Щоб полегшити Вам вибір потрібного приладу, ми розподілили наші холодильники на декілька 
серій. Кожна серія має свої характерні особливості, що задовольняють різні вимоги. Дізнайтеся, які 
холодильні прилади найкраще відповідають Вашим потребам.

Які холодильні прилади найкраще 
відповідають Вашим потребам?

Прилади для охолодження та заморожування 
продуктів серії 4 
У Вас не завжди є час робити покупки, а тому 
велика партія продуктів, яку Ви закуповуєте  раз 
на тиждень, повинна поміститися в холодильнику 
і якомога довше залишатися в ньому свіжою. 
Холодильники серії  4 мають відділення Crisper-
Box, у якому підтримуються оптимальні умови 
для зберігання Ваших фруктів та овочів. Завдяки 
можливості регулювання рівня вологості продукти 
тут набагато довше зберігають свою свіжість. 
Усі обрані функції відображаються на зручному 
світлодіодному дисплеї.

Прилади для охолодження та заморожування 
продуктів серії 6
Ви піклуєтеся про навколишнє середовище, а 
тому у побуті віддаєте перевагу рішенням, які 
економлять ресурси і не шкодять довкіллю. Від 
свого холодильника Ви очікуєте максимальної 
енергоефективності та довговічності. Оскільки 
Ви споживаєте переважно здорову та свіжу їжу, 
Вам потрібен прилад, який найкраще зберігатиме 
продукти, що швидко псуються. Завдяки точному 
регулюванню вологості в зонах ChillerBox і Crisper-
Box у приладах серії 6 фрукти й овочі залишаються 
свіжими набагато довше. Обрані функції та рівень 
температури зручно відображаються на дисплеї. 
Металеві ручки довершать елегантний дизайн 
приладу, що безсумнівно додасть стилю Вашій 
оселі.

Прилади для охолодження та заморожування 
продуктів серії 2
Якщо Ви бажаєте придбати довговічний та  економ-
ний  прилад, який би задовольняв вимогу «ціна-якість»,  
прилади серії 2 – це Ваш вибір. Вони максимально 
надійні, а їхня бездоганна робота приноситиме Вам 
радість упродовж багатьох років.

Прилади для охолодження та заморожування 
продуктів серії 8
Прилади для охолодження і заморожування 
продуктів серії 8 від Bosch не лише збережуть 
смакові якості Ваших продуктів, а додадуть більше 
комфорту у Ваше повсякдення. Mісткі контейнери 
та продумана концепція освітлення, висока 
оглядовість та раціональна структура внутрішнього 
простору дозволять тримати увесь процес 
збереження свіжості під контролем, а зручні бокси 
та полички на телескопічних напрямних зроблять 
завантаження продуктів до приладу простим як 
ніколи.
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Які холодильні прилади найкраще 
відповідають Вашим потребам?

Огляд елементів оснащення 
наших холодильників.

Характеристики Серія | 2 Серія | 4
Клас енергоспоживання A+ A++*

Система розморожування  NoFrost або LowFrost*  NoFrost або LowFrost*

Тип  управління електронне регулювання 
температури

електронне регулювання 
температури

Функції заморожування та 
охолодження  "SuperFreezing"*  "SuperCooling" 

та "SuperFreezing"*

Система багатопотокового 
охолодження   Multi Airflow*  Multi Airflow*

Акумулятори холоду — —

Технології збереження 
свіжості

контейнери coolBox, bigBox, 
полиці easyAccess

контейнери coolBox, bigBox, 
полиці easyAccess, VitaFresh

Рівень шуму (дБ) 39-44* 39-43*

Характеристики Серія | 6 Серія | 8
Клас енергоспоживання A++ A++ або A+++

Система розморожування  NoFrost  NoFrost

Тип  управління світлодіодний дисплей touchControl або електронне 
регулювання температури*

Функції заморожування та 
охолодження

 "SuperCooling"  
та "SuperFreezing"

 "SuperCooling" 
та "SuperFreezing"

Система багатопотокового 
охолодження   Multi Airflow  Multi Airflow

Акумулятори холоду +* +

Технології збереження 
свіжості

контейнери coolBox, 
VitaFresh, 

полиці easyAccess, varioZone*

контейнери coolBox, 
VitaFresh pro

Рівень шуму (дБ) 39-43* 39-43*

* в залежності від моделі
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НОВИНКА
KGV33UW206
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

KGV36UW206
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 192 л
 f Відділення Crisper Box для зберігання овочів та фруктів
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 3

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f  Корисний об‘єм морозильної камери: 94 л
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об‘єм: 286 л
 f Споживання електроенергії: 256 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 23 
год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 90 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 41 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 215 л
 f Відділення Crisper Box для зберігання овочів та фруктів
 f Кількість поличок iз загартованого із скла - 4, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 3, з них 1 глибока
 f Кількість лотків для яєць - 1

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f  Корисний об‘єм морозильної камери: 94 л
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Ванночка для приготування кубиків льоду
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об‘єм: 309 л
 f Споживання електроенергії: 274 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 
23 год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 125 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 41 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 176x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

Холодильники
з нижньою морозильною камерою LowFrost, cерія | 4 

Cвітлодіодне
освітлення

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

Cвітлодіодне
освітлення
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KGV36VD32S
Колір дверцят: коричневий espresso brown
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 215 л
 f Відділення Crisper Box для зберігання овочів та фруктів
 f Система активного охолодження за допомогою інтегрованого вентилятора
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 3, з них 1 глибока
 f Кількість лотків для яєць - 1
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 94 л
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 – Big Box.
 f Ванночка для приготування кубиків льоду
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 309 л
 f Споживання електроенергії: 227 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 
23 год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 125 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою LowFrost, cерія | 4 

Cвітлодіодне
освітлення

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Холодильники
з нижньою морозильною камерою LowFrost, cерія | 4 

Cвітлодіодне
освітлення

KGV39VW306
Колір дверцят: білий
Колір корпусу: білий

KGV39VW31S
Колір дверцят: білий
Колір корпусу: білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 250 л
 f Кількість поличок із загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Кількість лотків для яєць - 1
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f  Корисний об’єм морозильної камери: 94 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Ванночка для приготування кубиків льоду
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 344 л
 f Споживання електроенергії: 238 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі 
відключення електропостачання впродовж 23 год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 125 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 В
 f Рівень шуму: 39 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 248 л
 f Система активного охолодження з допомогою інтегрованого вентилятора
 f Кількість поличок із загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм морозильної камери: 94 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Календар заморожування
 f Ємність для талої води

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об‘єм: 347л
 f Споживання електроенергії: 237 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 23 
год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 90 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

Cвітлодіодне
освітлення

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Cвітлодіодне
освітлення

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

KGV39VL31
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGV39VI306
Колір дверцят: нержавіюча сталь з покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 250 л
 f Кількість поличок із загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Кількість лотків для яєць - 1
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 94 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Ванночка для приготування кубиків льоду
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 344 л
 f Споживання електроенергії: 238 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 23 год.
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 125 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 250 л
 f Кількість поличок із загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Кількість лотків для яєць - 1
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f  Корисний об’єм морозильної камери: 94 л
 f Tехнологія Low Frost дозволяє уникнути намерзань льоду та значно рідше 
розморожувати прилад

 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3, з них 1 - Big Box
 f Ванночка для приготування кубиків льоду
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 344 л
 f Споживання електроенергії: 238 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 
23 год.

 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 125 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою LowFrost, cерія | 4 

Швидке
заморожування

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

Cвітлодіодне
освітлення
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НОВИНКА НОВИНКА
KGN33NW206
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

KGN33NL206
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 192 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість дверних поличок - 1, з них нижня - глибока
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 3, з них переставляються за висотою - 2
 f Відділення MultiBox

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 12 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 16 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 290 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Механізм плавної зупинки та закривання дверцят
 f Загальний корисний об’єм: 279 л
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 42 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 192 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 3, в тому числі 2, що регулюються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 3
 f Відділення MultiBox

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 19 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 287 л
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Споживання електроенергії: 280 кВт/рік
 f Здатність заморожування за 24 год.: 8 кг
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 44 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 176x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ):  176x60x65 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 2 

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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НОВИНКА
KGN36NW306
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

KGN36NL306
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 214 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4
 f Відділення MultiBox

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 20 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 235 кВт/рік
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 302 л
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 42 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Двері під нержавіючу сталь, бічні панелі з нержавіючої сталі пофарбовані 
 f Інтегровані горизонтальні ручки 
 f Світлодіодне внутрішнє освітлення в холодильнику 
 f Технологія NoFrost
 f Супер заморожування з автоматичним вимкненням 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 215 л.
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Кількість дверних поличок - 4
 f Відділення MultiBox

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Потужність заморожування: 11 кг/24 год 
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання 
впродовж 19 год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 235 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 302 л 
 f Кліматичний клас: SN-Т 
 f Підключена навантаження: 100 Вт 
 f Номінальна напруга: 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 42 дБ

Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 2 

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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НОВИНКА
KGN36VL306
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN39VW306
Колір дверцят: білий
Колір корпусу: білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній 
камерах

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 210 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, в тому числі 2, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 2 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3. 
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f VarioZone

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 260 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 325 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній 
камерах

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Зручні вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ  

Розміри приладу (ВхШхГ):  186x60x66 см Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4 

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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KGN39VL306
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN39XW306
Холодильник з нижньою морозильною камерою 
Колір корпусу: білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній 
камерах

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Зручні вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f LED-дисплей на зовнішній стороні дверцят для роздільного електронного регулювання 
температури у холодильній та морозильній камераx

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Зручні вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ 

Розміри приладу (ВхШхГ):  203x60x66 см Розміри приладу (ВхШхГ):  203x60x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4

KGN39XL35
Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN39XI306
Колір дверцят: нержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f LED-дисплей на зовнішній стороні дверцят для роздільного електронного регулювання 
температури у холодильній та морозильній камераx

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Зручні вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f LED-дисплей на зовнішній стороні дверцят для роздільного електронного регулювання 
температури у холодильній та морозильній камераx

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Зручні вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла – 5, в тому числі 3, що регулюються за 
висотою

 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні
 f Зона свіжості VitaFresh з температурою близькою до 0° C та загальним об’ємом 27 л
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування – 3.
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки 
скляним поличкам, що легко виймаються

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ 

Розміри приладу (ВхШхГ):  203x60x66 см Розміри приладу (ВхШхГ):   203x60x66 см

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННЕ

УПРАВЛІННЯ
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KGN39AW35
Колір дверцят: білий

KGN39AI35
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Зручні вертикальні ручки дверцят
 f Двері та бічні панелі білого кольору
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling.
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Візуальна та акустична система попередження у разі несправності морозильної 
камери.

 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах, та спеціальних режимів і функцій роботи приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 279 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла – 5, в тому числі 3, що регулюються за 
висотою

 f Зона свіжості: VitaFresh Plus
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 2 стандартні

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 16 
год

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
 f Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 366 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Зручні вертикальні ручки дверцят
 f Двері з нержавіючої сталі системи easyclean, бічні панелі з нержавіючої сталі 
пофарбовані 

 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Візуальна та акустична система попередження у разі несправності морозильної 
камери 

 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах, та спеціальних режимів і функцій роботи приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 279 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Зона свіжості: VitaFresh Plus
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 1 глибока та 2 стандартні

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 87 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 16 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Корисний об’єм: 366 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 39 дБ 

Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см Розміри приладу (ВхШхГ):  203x60x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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KGN39LB35U
Колір дверцят: чорний
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN49XW30U
Колір дверцят: білий
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost 
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах та спеціальних режимів і функцій роботи приладу

 f Сучасне світлодіодне освітлення LED яскраве та енергоефективне впродовж усього 
строку експлуатації приладу

 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят 
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят 
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 252 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок 
 f Кількість дверних поличок – 4, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
 f Зона свіжості VitaFresh Plus
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling  

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 88 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг 
 f Контейнер EasyAccess
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 17 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
 f Календар заморожування 
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 273 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу 
 f Загальний корисний об’єм: 367 л
 f Потужність підключення: 160 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Клімат-клас: SN-T
 f Рівень шуму: 39 дБ  

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній 
камерах

 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Візуальна та акустична система попередження у разі несправності морозильної 
камери 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 330 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
 f Зона свіжості: VitaFresh
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок
 f Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 глибока и 3 стандартні.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 105 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 20 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
 f Система Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення 
завдяки скляним поличкам, що легко виймаються

 f Система Vario Zone

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 303 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 435 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 40 дБ  

Розміри приладу (ВхШхГ):   203x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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KGN49XI30U
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Двері з нержавіючої сталі системи easyclean, бічні панелі з нержавіючої сталі, 
пофарбовані

 f Інтегровані вертикальні ручки 
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній
 f камерах
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Візуальна та акустична система попередження у разі несправності морозильної 
камери 

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери:  330 л 
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла – 5, в тому числі 4, що регулюються за 
висотою

 f Зона свіжості: VitaFresh
 f Підвісна металева хромована решітка для пляшок
 f Кількість дверних поличок – 4, в тому числі 1 глибока и 3 стандартні

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 105 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 20 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 303 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 435 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 40 дБ

Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x66 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 4, cерія | 6  

KGN49LB30U
Колір дверцят: чорний 
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN56VI30U
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Дизайн дверцят High-door, GLD, Door чорний, side panels темно-сірий Metallic Сhrome
 f Інтегровані вертикальні ручки 
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах, спеціальних режимів роботи приладу та функцій

 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Візуальна та акустична система попередження у разі несправності морозильної 
камери  

 f

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери:  330 л 
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
 f Зона свіжості: VitaFresh
 f Підвісна металева хромована решітка для 2 пляшок
 f Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 глибока и 2 стандартні. Відділення для 
вершкового масла з кришкою

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 105 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 20 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
 f Система Vario Zone

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 303 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 435 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 40 дБ

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах і спеціальних режимів та функцій роботи приладу 

 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: 
режим «Відпустка», режим «Економний», блокування приладу від дітей

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 400 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, з них 3 висувні EasyAccess
 f Кількість дверних поличок – 4, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
 f Висувний контейнер з лотком для сніданку
 f VitaFresh plus – зберігання продуктів до 2-х разів довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 105 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 18 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 24 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 325 кВт/рік
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об’єм: 505 л
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 42 дБ

Розміри приладу (ВхШхГ): 193x70x80 см Розміри приладу (ВхШхГ):  203x70x67 см

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 6

KGN56LB30N
Колір дверцят: чорний
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

KGN56PI30U
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах і спеціальних режимів та функцій роботи приладу

 f Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: 
режим „Відпустка“, режим „Економний“, блокування приладу від дітей

 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за 
допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації, функція попередження про 
помилку у пам‘яті приладу

 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят
 f Яскраве освітлення холодильної камери

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 400 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Кількість поличок із загартованого скла - 4, з яких 3 висувні полички EasyAccess
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
 f Висувний контейнер з лотком для сніданку
 f VitaFresh plus – зберігання продуктів до 2-х разів довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм морозильної камери: 105 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об‘єм: 505 л
 f Споживання електроенергії: 325 кВт/рік
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Здатність заморожування за 24 год.: 18 кг
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 24 
год.

 f Рівень шуму: 42 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Двері з нержавіючої сталі системи easyclean, бічні панелі з нержавіючої сталі 
пофарбовані 

 f Зручні вертикальні ручки дверцят із нержавіючої сталі
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерах і спеціальних режимів та функцій роботи приладу

 f Кількість незалежних контурів охолодження - 3
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: 
режим „Відпустка“, режим „Економний“, блокування приладу від дітей

 f Сенсорна електроніка TouchControl - зручне та комфортне 
регулювання температури“

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 375 л 
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Зона свіжості VitaFresh Pro - зберігання фруктів, овочів, риби та м‘яса свіжими до 
трьох разів довше

 f Кількість дверних поличок: 3

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм морозильної камери: 105 л
 f Здатність заморожування за 24 год.: 16 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 24 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 324 кВт/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об‘єм:  480 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 42 дБ 

Розміри приладу (ВхШхГ): 193x70x80 см Розміри приладу (ВхШхГ):  193x70x80 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія |   , cерія | 8

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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KGN86AI30U
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з 
покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome
КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Двері з нержавіючої сталі системи easyclean, бічні панелі з нержавіючої сталі, 
пофарбовані 

 f Зручні вертикальні ручки дверцят з алюмінію
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Технологія NoFrost
 f Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в 
обох камерахі спеціальних режимів та функцій роботи приладу

 f Кількість незалежних контурів охолодження - 2
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: 
режим „Відпустка“, режим „Економний“, блокування приладу від дітей

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм холодильної камери: 479 л 
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій 
AntiBacteria

 f Кількість поличок iз загартованого скла - 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
 f Зона свіжості VitaFresh Plus зберігає продукти свіжими вдвічі довше 
 f Висувний контейнер з лотком для сніданку
 f Кількість дверних поличок: 7, в тому числі 2 поличка для масла та сиру

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм морозильної камери: 140 л 
 f Здатність заморожування за 24 год.: 20 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 30 
год.

 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Споживання електроенергії: 378 кBтг/рік 
 f Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
 f Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
 f Загальний корисний об‘єм:  619 л 
 f Клімат-клас: SN-T
 f Потужність підключення: 100 Вт
 f Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 V
 f Рівень шуму: 42 дБ 

Розміри приладу (ВхШхГ):  193x70x80 см

Холодильники
з нижньою морозильною камерою та NoFrost, cерія | 6  

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ
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Комфорт, 
що не залишить байдужим

Холодильники Side-by-Side

Диспенсер для приготування води 
і льоду.

Свіжість та прохолода – коли 
забажаєте! Автоматичний 
диспенсер для охолодження 
води, приготування кубиків льоду 
та подрібненого льоду. Такий 
диспенсер є надзвичайно зручним 
та простим у користуванні – 
лише одним натисканням кнопки 
Ви отримаєте кубики льоду чи 
подрібнений лід для приготування 
коктейлів, десертів, чи просто 
охолоджену воду. Функція швидкого 
приготування великої кількості 
льоду Quick Ice, фільтр для води та 
світлодіодне освітлення. Вражає!

Свіжість – надовго.

Індивідуальні рішення для 
збереження свіжості різних видів 
продуктів: м’яса, риби, овочів, 
фруктів, молочної продукції, тощо. У 
контейнері FreshProtect-Box продукти 
довше залишаються свіжими, а для 
кожного окремого випадку можна 
встановити температуру 0°С, +2°С 
або +4 °С. Контейнер висувається 
за допомогою телескопічних 
напрямних, має внутрішній корисний 
об’єм 19 літрів та відділений від 
холодильної камери. Та чи інша 
температура встановлюється за 
допомогою панелі управління, 
розташованої на дверцятах ззовні.

Неперевершений дизайн.

Дизайнерські холодильники з двома 
дверцятами, прихованими 
шарнірами та плінтусними рейками, 
а також різними можливостями 
вибору фронтальної поверхні. Це 
може бути імітація нержавіючої сталі 
Inox Look – неперевершене чорне 
скло, що є поєднанням вишуканого 
стилю та смаку на будь-якій сучасній 
кухні. Вражаючий вигляд також і 
зсередини: яскраве світлодіодне 
освітлення камери холодильника 
додає йому елегантності та 
функціональності.
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Холодильно-морозильні комбінації 
Side-by-Side, cерія | 6

KAN58A55
Колір дверцят: чорний  
Колір корпусу: чорний

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Багатофункціональний світлодіодний дисплей для індикації обраної температури, відображення активних режимів та функцій, інформації щодо забрудненості фільтра для води
 f Електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах з індикацією на дисплеї
 f Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї
 f Блокування приладу від дітей
 f Акустичний сигнал відчинених дверцят морозильної та холодильної камер
 f Диспенсер з підсвічуванням для приготування кубиків льоду, подрібненого льоду та охолодження води
 f Фільтр для води
 f Автоматичне розморожування холодильної камери

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм  холодильної камери: 346 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f 3 полички iз загартованого скла, 2 з яких переставляються за висотою та 1 розділена і складається навпіл
 f Кількість прозорих висувних контейнерів для овочів та фруктів - 3
 f Відділення для вершкового масла з кришкою
 f Кількість дверних поличок - 4
 f 2 лампи внутрішнього освітлення

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм морозильної камери: 155 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Здатність заморожування за 24 год.: 10 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 5 год.
 f Кількість поличок iз загартованого скла - 3, з яких 2 переставляються за висотою
 f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f Кількість дверних поличок - 4
 f Світлодіодне освітлення морозильної камери

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об‘єм: 510 л
 f Кількість незалежних контурів охолодження - 1
 f Шланг довжиною 5 м зі з‘єднувальними муфтами для підключення до системи водопостачання
 f Річне споживання електроенергії: 427 кВт/год
 f Навішування дверцят: лівостороннє/правостороннє
 f Інтегрований фільтр для води
 f Ролики спереду та ззаду для зручного пересування приладу
 f Рівень шуму: 45 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 180x90x67 см

SuperCooling
Швидке

заморожування
ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ Frost freeAirFresh FilterAirFresh Filter
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Холодильно-морозильні комбінації 
Side-by-Side, cерія | 6

KAI90VI20
Колір дверцят: Hержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
Колір корпусу: cірий Chrome Inox

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost
 f Клас енергоспоживання: A+
 f Зовнішня електронна індикація температури на цифровому дисплеї
 f Незалежне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях
 f Акустичний сигнал відчинених дверцят
 f Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер’єрі
 f Зручні вертикальні ручки дверцят із алюмінію
 f
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 360 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f f Кількість полиць із загартованого скла - 4
 f Кількість дверних поличок - 3, з них нижня - глибока
 f Дверний відсік MultiBox
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації, функція попередження про помилку у 
пам’яті приладу

 f Диспенсер з підсвічуванням для приготування кубиків льоду, подрібненого льоду та охолодження води
 f Автоматичний пристрій для приготування льоду
 f Максимальна здатність приготування кубиків льоду за 24 години: 0.9 кг
 f Інтегрований резервуар для води - 4 л.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери – 163 л.
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 4 год.
 f f Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
 f f Кількість полиць із загартованого скла - 4, з яких 2 регулюються по висоті
 f Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 523 л
 f Споживання електроенергії: 432 кВт/рік
 f Ролики спереду та ззаду для зручного пересування приладу
 f Рівень шуму: 43 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ):  177x91x72 см

SuperCooling
Швидке

заморожування
ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ Frost freeAirFresh FilterAirFresh Filter
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Холодильно-морозильні комбінації 
Side-by-Side, cерія | 8

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ BigBox Cвітлодіодне

освітленняSuperCooling
Швидке

заморожування Frost freeAirFresh FilterAirFresh Filter Telescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic Drawer

KAN92LB35
Колір дверцят: чорний  
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Сhrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost
 f Клас енергоспоживання: A++
 f Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
 f Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
 f Інтегровані вертикальні ручки дверцят

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм холодильної камери: 375 л
 f Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
 f Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f Система активного охолодження з допомогою інтегрованого вентилятора
 f  Окреме відділення Chiller з температурним режимом на 2 - 3 °C нижче ніж у холодильній камері
 f Кількість дверних поличок - 4, з них 2 глибокi та 3 стандартні
 f Відділення з кришкою для вершкового масла
 f Яскраве освітлення холодильної камери
 f Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з допомогою акустичного сигналу та електронної індикації , функція попередження про 
помилку у пам’яті приладу

 f 2 контейнери для овочів та фруктів на телескопічних рейках з можливістю повного висування

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об’єм морозильної камери: 202 л
 f Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
 f Здатність заморожування за 24 год.: 12 кг
 f Утримання низької температури у разі відключення електропостачання впродовж 12 год.
 f Кількість поличок із загартованого скла - 4, з них 2 переставляються за висотою
 f Кількість висувних боксів на телескопічних рейках - 2, з них 1 великий Big Box
 f Кількість глибоких дверних поличок - 5
 f Пристрій для приготування кубиків льоду Easy Тwist
 f Світлодіодне освітлення морозильної камери

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f Загальний корисний об’єм: 592 л
 f Споживання електроенергії: 385 кВт/рік
 f Пряма вентиляція через плінтус приладу без необхідності у меблевій прорізній панелі
 f Механізм плавної зупинки та закривання дверцят
 f Ролики спереду та ззаду для зручного пересування приладу
 f Рівень шуму: 43 дБ
 f Клімат-клас: SN-T

Розміри приладу (ВхШхГ): 176x91x73 см
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Холодильні та морозильні шафи
Серія | 4

KSV36VL30* — холодильна шафа
Колір дверцят:  імітація нержавіючої  

сталі InoxLook
Колір корпусу:  темно-сірий  

Metallic Chrome

GSN36VL30* — морозильна шафа
Колір дверцят:  імітація нержавіючої  

сталі InoxLook
Колір корпусу:  темно-сірий  

Metallic Chrome

KSV36VL30+GSN36VL30*
Колір дверцят:  імітація нержавіючої  

сталі InoxLook
Колір корпусу:  темно-сірий  

Metallic Chrome

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f  Клас енергоспоживання: A++
 f  Електронне регулювання температури зі світлодіодною 
індикацією

 f  Автоматичне розморожування у холодильній камері
 f  Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер‘єрі

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм  холодильної камери: 346 літрів
 f  Система активного охолодження зa допомогою 
інтегрованого вентилятора

 f  Кількість поличок iз загартованого скла - 7, з яких 5 
переставляються за висотою

 f  Підвісна металева хромована решітка для пляшок
 f  Функція швидкого охолодження Super Сooling з 
автоматичним вимкненням

 f  Кількість лотків для яєць - 1
 f  Кількість дверних поличок – 5, з них 
2 глибокі, 2 стандартні та поличка з 
кришкою для вершкового масла та сиру
 Сучасне світлодіодне освітлення

 f  Контейнер для овочів та фруктів CrisperBox з 
регулюванням рівня вологості

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f  Загальний корисний об‘єм: 346 л
 f  Кількість незалежних контурів охолодження - 1
 f  Споживання електроенергії: 112 кВт/рік
 f  Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду 
приладу

 f  Рівень шуму: 39 дБ
 f  Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f Технологія NoFrost
 f  Клас енергоспоживання: A++
 f  Електронний контроль за температурою зі 
світлодіодною індикацією

 f  Система візуального та акустичного попередження про 
несправності в роботі приладу

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм  морозильної камери: 237 л
 f  Функція швидкого заморожування Super Freezing з 
автоматичним вимкеннямКількість прозорих висувних 
боксів для заморожування - 5, з них 2 - Big Box.

 f Кількість відділеннь швидкого заморожування зі 
скляними поличками та прозорими відкидними 
дверцятами - 2

 f  Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f  Загальний корисний об‘єм: 237 л
 f  Кількість незалежних контурів охолодження - 1
 f  Здатність заморожування за 24 год.: 20 кг
 f  Утримання низької температури в разі вимкнення 
електропостачання: 19 год.

 f  Навішування дверцят: правостороннє з можливістю 
перенавішування

 f  Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду 
приладу

 f  Споживання електроенергії: 234 кВт/рік
 f  Рівень шуму: 42 дБ
 f  Клімат-клас: SN-T

За допомогою з‘єднувальної планки* прилади 
KSV 36VL30 та GSN 36VL30 комбінуються по типу 
Side-by-side

* KSZ 36AL00 – з’єднувальна планка для комбінації 
приладів KSV 36VL30 та GSN 36VL30 по типу Side-by-Si-
de; колір – імітація нержавіючої сталі

Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см

NoFrost

Швидке
заморожування BigBox

Cвітлодіодне
освітлення

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ

SuperCooling
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Холодильні та морозильні шафи
Серія | 6

NoFrost Швидке
заморожування

BigBox

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

KSV36BW30* — холодильна шафа
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

GSN36BW30* — морозильна шафа
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

KSV36BW30+GSN 36BW30*
Колір дверцят: білий  
Колір корпусу: білий

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f  Клас енергоспоживання: A++
 f  Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер‘єрі
 f  FreshSense - утримування сталої температури завдяки 
розумним сенсорам

 f  Зовнішня електронна індикація температури на 
цифровому дисплеї

 f  Акустичний сигнал відчинених дверцят
 f  Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
 f  Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
 f  Корисний об‘єм холодильної камери: 346 л
 f  Функція швидкого охолодження Super Сooling
 f  Контейнер HydroFresh Box з регулюванням рівня 
вологості - овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі 
довше!

 f  Система активного охолодження зa допомогою 
інтегрованого вентилятора

 f  Кількість поличок iз загартованого скла - 7, з них 
5 переставляються за висотою та 1 поличка FlexShelf

 f Кількість дверних поличок - 5 , з яких 1 поличка EasyLift 
та відділення з кришкою для вершкового масла.

 f  Кількість лотків для яєць - 1

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f  Загальний корисний об‘єм : 346 л
 f  Річне cпоживання електроенергії: 112 кВт/рік
 f  Навішування дверцят: лівостороннє з можливістю 
перенавішування

 f  Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду 
приладу

 f  Потужність підключення: 90 Вт
 f  Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 В
 f  Рівень шуму: 39 дБ
 f  Клімат-клас: SN-T

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ
 f  Технологія NoFrost
 f  Клас енергоспоживання: A++
 f  Світлодіодне освітлення
 f  Зовнішня електронна індикація температури на 
цифровому дисплеї

 f  Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер‘єрі
 f  Система попередження про несправності в роботі 
приладу з функцією пам‘яті  
та сигналом відчинених дверцят

 f  FreshSense - утримування сталої температури завдяки 
розумним сенсорам

 f  Система повітряних каналів для полегшеного 
відкривання дверей

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
 f Корисний об‘єм  морозильної камери: 237 л
 f  Функція швидкого заморожування Super Freezing з 

автоматичним вимкенням
 f  Система рівномірного багатопотокового охолодження 

Multi Airflow
 f  Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору 

морозильної камери завдяки скляним поличкам, що 
легко виймаються

 f  Кількість прозорих висувних боксів для 
заморожування - 5, з них 2 - Big Box.

 f Кількість боксів зі скляними полицями та прозорими 
відкидними дверцятами - 2

 f  Пристрій для приготування кубиків льоду IceТwister - 
легко наповнювати, завжди свіжий лід!

 f  Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 f  Загальний корисний об‘єм : 237 л
 f  Річне споживання електроенергії: 234 кВт/рік
 f  Здатність заморожування за 24 год.: 20 кг
 f  Утримання низької температури в разі вимкнення 

електропостачання: 19 год.
 f  Навішування дверцят: правостороннє з можливістю 

перенавішування
 f  Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду 

приладу
 f  Потужність підключення: 90 Вт
 f  Необхідний перемінний струм мережі 220 - 240 В
 f  Рівень шуму: 42 дБ
 f  Клімат-клас: SN-T

За допомогою з‘єднувальної планки* прилади 
KSV 36BW30 та GSN 36BW30 комбінуються по типу 
Side-by-side

* KSZ 36AW00 – з’єднувальна планка для комбінації 
приладів KSV 36BW30 та GSN 36BW30 по типу  
Side-by-Side; колір – білий 

Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x65 см

Telescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic DrawerTelescopic Drawer AirFresh FilterAirFresh Filter

Cвітлодіодне
освітлення

ЕЛЕКТРОННЕ
УПРАВЛІННЯ SuperCooling
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Технології та оснащення
Оснащення Опис/Переваги

Бокс для  
заморожування 
продуктів  
великого  
розміру BigBox

Надзвичайно місткий бокс у морозильнiй 
камері заввишки 29 см призначений для 
заморожування продуктів великих розмірів, 
наприклад, індичок, високих тортів і т. ін. 
Зручно!

Бокси та  
полички для 
заморожування 
продуктів

Всі холодильники з нижніми морозильними
камерами чи морозильні шафи від Bosch
пропонують можливість заморожування 
продуктів у зручних прозорих висувних боксах 
чи на поличках з відкидними прозорими 
кришками.
В залежності від моделі Вашого холодильника,
він може бути оснащеним лише боксами, чи
боксами з поличками.
Висувні бокси дуже зручні у користуванні, вони
місткі, їх легко виймати та закладати у моро-
зильну камеру завдяки боковим ручкам, що
дозволяють надійно їх утримувати.
Прозора фронтальна панель боксів та прозора
відкидна кришка поличок дозволяє оглянути
вміст камери, не висуваючи бокс та не 
відкриваючи кришку полички, що захищає 
заморожені продукти від впливу теплого 
повітря.

Висувна 
алюмінієва 
полиця для 
пляшок з 
блискучою 
хромовою 
поверхнею

Алюмінієва полиця для пляшок з блискучою 
хромовою поверхнею пропонує додаткове 
місце для надійного зберігання пляшок.

Висувна скляна 
поличка

Одна зі скляних поличок у деяких моделях 
приладів може розкладатися на дві частини, 
причому передню частину полички споживач 
може вийняти або встановити під задню частину. 
Це зручно, наприклад, для охолодження 
продуктів у графинах або подібних високих 
ємностях. З цією ж метою деякі моделі приладів 
оснащено висувною поличкою над контейнером 
для овочів.

Галогенне 
освітлення

Багато вбудовуваних холодильних приладів 
оснащені галогенним освітленням. Воно 
забезпечує повний і зручний огляд всієї 
холодильної камери до найвіддаленіших 
куточків.

Заморожуваль-
на здатність

Заморожувальна здатність — це характеристи-
ка, яка показує, яку кількість продуктів  
прилад здатен заморозити протягом 24 год. 
Ця здатність залежить від потужності приладу 
та якості ізоляції. Прилади від Bosch мають 
показники заморожувальної здатності, що 
встановлюють стандарти у своїх класах.

Оснащення Опис/Переваги

Динамічне  
охолодження

Cистема динамічного охолодження 
забезпечується роботою вентилятора, що 
вмонтований у холодильній камері деяких 
приладів від Bosch. 
Вона сприяє швидкому охолодженню продуктів 
на всіх рівнях холодильної камери, що 
забезпечує довготривале збереження їх якості. 
Вентилятор швидко та рівномірно розподіляє 
повітряні потоки, внаслідок цього зменшуються 
температурні коливання, а продукти 
охолоджуються швидше. Температура 
всередині холодильної камери дуже швидко 
відновлюється незалежно від того, як часто Ви 
відчиняєте дверцята.

Додаткові 
акумулятори 
холоду

Два акумулятори холоду, виконані в скромному 
білому кольорі, напрочуд практичні та ідеально 
підходять для використання в дорозі. До того 
ж, вони збільшують термін зберігання 
продуктів у випадку порушення 
енергопостачання.

Зона свіжості 
VitaFresh з 
температурою, 
близькою до 0С

Тепер фрукти та овочі довго залишаються 
свіжими не лише на грядці, а й у Вашому 
холодильнику, оскільки для цього створені 
оптимальні режими зберігання у зоні свіжості 
VitaFresh. Зона VitaFresh має два відділення з 
різними режимами вологості повітря для 
різних груп продуктів –відділення «сухого» 
холоду, у якому підтримується температура 
близько 0° C, та відділення «вологого» 
холоду. VitaFresh відділення «сухого» холоду 
складається з двох окремих контейнерів, у 
яких Ви можете зберігати окремо м’ясо та 
рибу, уникаючи небажаного змішування 
запахів. VitaFresh відділення «вологого» 
холоду являє собою великий контейнер для 
зберігання свіжих фруктів та овочів. У даному 
відділенні існує два режими налаштування 
рівня вологості повітря. Зона свіжості 
VitaFresh допоможе Вам зберегти вітаміни та 
корисні речовини у продуктах та дозволить 
харчуватися здоровою їжею щодня.

Класи енерго-
споживання

Клас енерго-
споживання

 

Клас енерго-
споживання

Клас енерго-
споживання

Класи енергоспоживання. Будь-який прилад 
від Bosch має наклейку, що містить дані про 
класи споживання електроенергії. Ця 
інформація допоможе Вам легко оцінити 
економічність приладів і прийняти оптимальне 
рішення при виборі певної моделі. Серед 
зазначених в євротаблиці класів, клас A+++ є 
найбільш економічним, клас D – найменш 
економічним. Крім того, на такій наклейці 
вказується рівень споживання енергії в 
кіловатгодинах (кВт/год.) за рік. Більшість 
холодильників від Bosch мають показники 
енергоспоживання, які є кращими за вказані у 
відповідних класах, тобто належать до класів 
A+, A++ та A+++.
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Технології та оснащення
Оснащення Опис/Переваги

Матеріал двер-
цят та корпусу 
холодильників

Асортимент холодильників від Bosch пропонує 
на Ваш вибір надзвичайно широкий перелік 
приладів. Ви легко зможете підібрати холодиль-
ник, що найкращим чином відповідає стилю 
Вашої оселі чи Вашому особистому смаку. 
Матеріал корпусу та дверцят холодильника може 
варіюватись від класичної емалі надзвичайно 
високої якості до вишуканої нержавіючої сталі чи 
навіть скла.
Емальована поверхня: холодильники, корпус 
та дверцята яких вкриті класичною емаллю 
надзвичайно висого рівня стійкості можуть бути 
різних кольорів – білого, чорного, сріблястого, 
ванільного чи червоного. 
Покриття Inox Look: деякі прилади мають 
спеціальне покриття  Inox Look, що прекрасно 
імітує таку модну сьогодні нержавіючу сталь. 
Це покриття – спеціальна плівка, якою 
заламінована поверхня холодильника.  
Покриття надзвичайно довговічне та стійке до 
зовнішніх впливів, майже не відрізняється за 
своїм виглядом від нержавіючої сталі, на ньому 
не залишаються сліди від пальців. 
Нержавіюча сталь: з благородної нержавіючої 
сталі можуть бути виконані і корпус і дверцята 
холодильника; зазвичай, у кожному з цих 
випадків йдеться про прилади найвищого 
класу. Витончений вигляд, високі функціональ-
ні характеристики та відповідність сучасним 
дизайнерським трендам робить прилади, 
виконані з нержавіючої сталі,  еталоном стилю 
та вишуканого смаку. 
Прилади від Bosch можуть бути виконані з 
класичної нержавіючої сталі та нержавіючої 
сталі легкого очищення Easy Clean.
Скляна поверхня дверцят: скляна поверхня 
може зустрічатись лише на дверцятах холо-
дильника, вона має надзвичайно стильний та 
елегантний вигляд. На приладах Bosch з 
ювілейної лінійки, присвяченої 75 річниці 
виробництва холодильників компанією Bosch, 
на дверцятах зі скляною поверхнею розташо-
вані рідкокристалічні дисплеї з сенсорним 
управлінням холодильником.

Окреме 
регулювання 
температури

Точне електронне регулювання температури 
окремо в обох камерах забезпечує можливість 
індивідуальних налаштувань як для холодиль-
ної, так і для морозильної камер. Таким чином, 
завдяки двом контурам охолодження, що 
мають окреме регулювання, та зручній 
електроніці управління Ви можете регулювати 
також і температуру заморожування.

Покриття Anti-
Fingerprint

Фронтальні поверхні з нержавіючої сталі мають 
спеціальне покриття, на якому не залишаються 
сліди від дотиків пальців. Захисний шар значно 
зменшує помітність відбитків пальців, поверхня 
довше залишається чистою, її важко подряпати 
та легко мити.

Поличка для 
заморожування 
ягід чи м’яких 
фруктів

Дуже зручно заморожувати делікатні ягоди чи 
м’які вразливі фрукти на окремій поличці, де їх 
можна зручно розмістити, щоб вони не втратили 
своєї привабливої форми та вигляду. Поличка 
розташовується над традиційними боксами у 
морозильній камері, легко виймається як для 
очищення, так і для закладання продуктів для 
подальшого заморожування. Після того, як Ваші 
ягоди заморозяться у своєму найкращому 
вигляді, Ви може спокійно перекласти їх для 
зберігання в інше місце морозильної камери.

Оснащення Опис/Переваги

Полички із 
загартованого 
скла для збері-
гання продуктів

Всі прилади від Bosch обладнані сучасними 
поличками iз загартованого скла. Такі полички 
в порівнянні з традиційними решітчастими 
поличками дуже легко миються, надійно і 
стійко утримують будь-які продукти чи посуд. 
Полички елегантно виглядають, витримують 
навантаження до 25 кг, мають високі ударостій-
кі характеристики, та не б’ються за випадково-
го падіння навіть на кам’яну підлогу.

Режим еконо-
мічний

Із застосуванням функції EcoMode, що 
дозволяє заощаджувати електроенергію, 
прилад автоматично налаштовується на 
економічну температуру.

Плаский шарнір Сучасна технологія пласких шарнірів у 
дверцятах холодильника забезпечує надійну 
фіксацію меблевого фронту. Високий допусти-
мий рівень навантаження та значний кут 
відчинення шарніра роблять його чудовим 
доповненням до високоякісного приладу.

Поліровані 
ручки з 
нержавіючої 
сталі

Дизайн приладу – важлива складова якості. 
Саме тому деякі наші прилади оснащено 
полірованими прямими ручками, які чудово 
поєднуються з чітким класичним загальним 
дизайном. Приємні на дотик і зручні в користу-
ванні, ці ручки забезпечують напрочуд легке 
відчинення й зачинення холодильника так 
часто, як це потрібно.

Полички з 
загартованого 
скла

Ці полички легко переставляються за висотою, а
також стійкі, гладенькі, а отже зручні в очищенні.

Поличка у двер-
цятах EasyLift

Справжній ліфт на дверцятах холодильника. Ще
більше універсальності завдяки поличці EasyLift 
на дверцятах приладу з можливістю безступін-
частого регулювання на висоту до 21 см навіть 
при повному завантаженні.

Преміальна 
сенсорна елек-
троніка 
під склом

Електронна панель управління з сенсорними 
клавішами, що розташовані під скляним 
фронтом дверцят – це унікальне технологічне 
рішення від Bosch. Ви маєте можливість 
налаштовувати температуру для холодильної чи 
морозильної камери, обирати спеціальні 
режими та функції лише за допомогою легкого 
дотику до скляного фронту дверцят. Електро-
нне управління забезпечує точне дотримання 
обраної температури та оптимізує споживання 
електроенергії.

Регульоване 
відділення для 
яєць

Залежно від потреби тут можна зберігати до 
дванадцяти яєць. За меншої кількості яєць розмір 
відділення можна зменшити.

Світлодіодне 
освітлення

Світлодіодні лампи створюють абсолютно нову 
концепцію освітлення наших холодильних 
приладів. Вбудовані врівень із бічною стінкою 
або в класичному дизайні у верхню внутрішню 
поверхню приладу, вони забезпечують 
рівномірне освітлення холодильної камери. І 
при цьому не потребують заміни упродовж 
всього терміну служби приладу.
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Система 
безпеки 
користування 
приладом та 
попередження 
про 
несправності 

Прилади від Bosch мають надійну систему 
попередження про несправності. Ви не залиши-
тесь не проінформованими ні про дверцята, які 
Ви випадково забули зачинити, ні про критичне 
підвищення температури всередині холодильни-
ка внаслідок несправностей чи вимкнення 
електропостачання. В залежності від моделі Ваш 
холодильник може мати наступне оснащення:
сигнальна лампочка червоного кольору, що 
вмикається в момент критичного підвищення 
температури при відчинених дверцятах; 
акустичний сигнал, що вмикається в момент 
критичного підвищення температури при 
відчинених дверцятах; цифрова індикація 
підвищеної температури – у приладах з дисплея-
ми; індикація відсутності напруги в мережі;
функція пам’яті, за допомогою якої можна 
проглянути та визначити найвищу температуру, 
що була досягнута внаслідок несправності – у 
приладах з дисплеями. У залежності від моделі 
Вашого холодильника у ньому будуть присутні ті 
чи інші види функцій попередження про несправ-
ності чи їх комбінація. 

Система бага-
топотокового 
охолодження 
Multi-Airflow

Система забезпечує рівномірний та швидкий 
розподіл холодного повітря на всіх рівнях 
холодильної камери та гарантує дбайливе 
охолодження продуктів, що зберігаються. 
Плавний м’який потік холодного повітря 
підводиться до кожної полички, сприяє 
швидкому охолодженню продуктів та подовжує 
термін їх зберігання.

Система 
NoFrost

NoFrost

Відомо, що паморозь та намерзання у моро-
зильній камері утворюється внаслідок 
неминучого надходження  до неї теплого 
повітря з приміщення. У холодильниках з 
системою NoFrost таке вологе повітря за 
допомогою вентилятора «витягується» та 
подається до випаровувача. Там воно охолод-
жується, волога конденсується, осідає у вигляді 
інею на стінці випаровувача та систематично 
тане. Тала вода стікає через стічний жолоб 
назовні в піддон через компресор, звідки і 
випаровується. Холодне та вже сухе повітря 
подається назад у морозильну камеру та 
рівномірно розподіляється в ній знову ж таки 
за допомогою вентилятора. У такий спосіб з 
повітря, що циркулює у морозильній камері, 
видаляється зайва волога, а отже у самій 
камері не відбувається намерзання.

Телескопічні 
напрямні

В залежності від моделі Вашого холодильника 
контейнери для фруктів та овочів  чи відділен-
ня Chiller можуть бути оснащені телескопічни-
ми напрямними, що приносить набагато більше 
комфорту у користуванні Вашим холодильни-
ком. Такі контейнери легко i надійно ковзають, 
навіть якщо вони повністю завантажені, та 
висуваються на повну довжину напрямних, що 
забезпечує повний огляд продуктів.

Універсаль-
на поличка 
FlexShelf 

Ще більше простору, якщо це потрібно. Універ-
сальна поличка робить комбіновані прилади для 
охолодження та заморожування продуктів 
особливо зручними: щоб отримати більше місця 
для дрібних продуктів або пляшок, споживач 
може відкинути додаткову поличку. Якщо ж місце 
під цією поличкою використовується для 
зберігання високих каструль або пляшок, її 
можна просто знову скласти. 

Оснащення Опис/Переваги

Управління 
приладом 
електронне

Електронне управління приладом, що полягає у 
виборі температури для холодильної чи 
морозильної камери або у виборі певних 
спеціальних режимів та функцій, здійснюється 
за допомогою класичних чи сенсорних кнопок, 
та, зазвичай, підтримується індикацією обраних 
показників та режимів на дисплеї чи світлодіод-
них індикаторах. Електронне управління 
забезпечує точне дотримання вибраної 
температури й таким чином оптимізує споживан-
ня електроенергії. Якщо Ваш прилад оснащений 
електронними світлодіодними індикаторами, то 
навпроти показника обраної Вами температури 
буде світитися електронна лампочка. Якщо ж 
Ваш прилад оснащено світлодіодним чи 
рідкокристалічним дисплеєм, то показники  
обраної температури чи спеціальних  функцій 
будуть відображатися на дисплеї у текстовому 
або символьному вигляді.

Управління 
приладом 
механічне

Деякі моделі холодильників від Bosch оснащені 
механічними пристроями для регулювання 
температури. Такі пристрої надзвичайно надійні 
та прості у користуванні, забезпечують точне 
регулювання температурного режиму та його 
подальше дотримання.

Фільтр очи-
щення повітря 
AirFreshFilter

Гігієнічне рішення для підтримання свіжоcті в 
усіх куточках Вашого холодильника - фільтр 
очищення повітря AirFreshFilter.
Завдяки фільтру AirFresh сторонні запахи 
нейтралізуються, а продукти різного походжен-
ня не абсорбують нетипові для них запахи.

Функція 
швидкого 
заморожування 
SuperFreezing

Ця функція сприяє підтриманню обраної 
температури морозильної камери навіть під час 
закладання великої партії свіжих продуктів, що, 
зазвичай, призводить до підвищення темпера-
тури та може вплинути на умови зберігання вже 
заморожених продуктів. При ввімкненні 
режиму швидкого заморожування морозильна 
камера буде охолоджуватися протягом 26 годин 
з максимально низькою температурою (-26° С), 
і потім автоматично перейде в попередній 
режим, наприклад, - 18° С.
Використання даної функції запобігає непланово-
му розморожуванню вже закладених продуктів, а 
нові продукти заморожуються швидше.

Функція 
швидкого 
охолодження 
SuperCooling

Ця функція сприяє підтриманню обраної 
температури холодильної камери навіть під час 
закладання великої партії свіжих продуктів.
Також функція швидкого охолодження 
запобігає нагріванню продуктів, які уже 
зберігаються в холодильнику. 
При ввімкненні режиму швидкого охолодження 
холодильна камера буде охолоджуватися 
протягом 6 годин з максимально низькою 
температурою (+ 2° С), і потім автоматично 
перейде в попредньо обраний Вами режим, 
наприклад,  + 4° С.

Функція «Від-
пустка» 

Завдяки функції «Відпустка» Ви можете подоро-
жувати зі спокійним сумлінням. Після активації 
цієї функції температура в холодильній камері 
встановлюється на рівні близько +14° C, а в 
морозильній камері — близько −18° C. Таким 
чином, заморожені продукти залишаються 
захищеними, а холодильна камера не споживає 
зайву електроенергію. 

VarioZone Морозильна камера наших приладів пропонує 
споживачеві ще більше вільного місця завдяки 
можливості регулювання внутрішнього простору. 
Швидке та практичне виймання та повторне 
встановлення контейнерів і скляних поличок 
дозволить споживачеві оптимально підібрати 
місце навіть для дуже великих продуктів. Таким 
чином, Ваша морозильна шафа Bosch відповіда-
тиме будь-яким потребам. 
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Плити та 
мікрохвильові печі 
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Світла, блискуча та легко чиститься: емаль 
GranitEmail.
Очищення духової шафи відтепер не 
проблема. Легке чищення впродовж усього 
часу користування приладом. Високоякісне 
емалеве покриття камери духової шафи та 
додаткового приладдя. Бездоганно 
гладенька, стійка до механічних 
пошкоджень та дії кислот поверхня.

Легке чищення, краща оглядовість: 
повністю скляна внутрішня поверхня 
дверцят. Внутрішню поверхню дверцят 
духової шафи виготовлено із суцільної 
пластини із загартованого скла. Такі 
дверцята легко очищати, а за 
необхідності можна легко зняти. Крім 
того, на цій поверхні можна тимчасово 
розміщувати страви.

Енергоспоживання А-20%.                                                                                                                                
В наш час електроенергія 
є дорогоцінним благом: 

потреби країн в енергоресурсах з 
кожним днем зростають, відповідно 
зростають і ціни на електроенергію. 
Завдяки технічним інноваціям Bosch в 
електроплитах значно поліпшились 
показники енергоспоживання. Відтепер 
нові плити на 20% економніші у 
порівнянні із граничними показниками 
А класу енергоспоживання

Клас енерго-
споживання

Значно кращі можливості контролю: дуже 
велике вікно дверцят духової шафи. Ви звикли 
пильно стежити за своїми кулінарними 
витворами під час їхнього приготування? 
Пильнуйте! Адже саме для цього було значно 
збільшено оглядову площу вікна духової шафи. 
Духова шафа стала значно світлішою і дозволяє 
спостерігати за приготуванням страв одразу на 
всіх трьох рівнях.

Знак «Green Technology inside»
Цим знаком ми маркуємо прилади, які завдяки провідним технологіям надзвичайно економно 
споживають електроенергію, воду та інші природні ресурси, і при цьому демонструють високий 
рівень ефективності. Як і вся продукція від Bosch, такі вироби виготовляються із урахуванням 
особливих екологічних критеріїв.
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Система нагрівання Multifunction 3D 
Plus є оптимальним режимом нагрівання 
для всіх, хто любить свіжу випічку, чи то 

печиво, тістечка або піца. Ви досягнете високих 
результатів незалежно від того, скільки дек Вам 
потрібно – одне чи декілька водночас. За 
бажанням Ви можете випікати прісну випічку, 
наприклад, печиво чи булочки одночасно на 
трьох рівнях. Для соковитої випічки, як-от піца 
чи пироги із фруктами, існує можливість 
приготування одразу на двох рівнях. Інноваційна 
технологія розподілу тепла в камері духової 
шафи забезпечує отримання незмінно ідеальних 
результатів. Незалежно від того, на скількох 
рівнях Ви готуєте: одному, двох чи трьох.

Функція «Блокування від дітей» забезпечує 
захист від допитливих дитячих рук. Можливість 
випадкового вмикання приладу при цьому 
виключена, оскільки за допомогою цієї 
спеціальної клавіші блокуються всі функції 
духової шафи.

Духова шафа XXL. На 10% більший об’єм. 
Можливість досягти ще кращих результатів 
випікання завдяки більшій відстані між 
рівнями встановлення дек та кращій 
циркуляції повітря. Чудово підходить для 
запікання великих порцій м’яса чи птиці, а 
також печені. Вдосталь місця для одночасного 
випікання багатьох порцій страви. Значно 
більший об’єм духової шафи (до 67 літрів) та 
більша площа дек (на 10%).

Теплозахисне вікно дверцят. Дуже низький 
рівень нагрівання вікна дверцят гарантує 
відсутність опіків. Завдяки спеціальній ізоляції 
та особливій конструкції дверцят з кількома 
шарами скла (до чотирьох шарів), 
максимальну температуру нагрівання 
зовнішньої поверхні вікна значно знижено 
(приблизно до 50°C).

3D
Plus     

Multifunction

Блокування 
від дітей 
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Газова варильна поверхня Газова плита  

HGA223120Q
Білий
Окремо встановлювана газова плита

HGA223151Q 
Нержавіюча сталь
Окремо встановлювана газова плита

 f Газова варильна поверхня: 1 конфорка підвищеної 
потужності, 2 стандартні конфорки, 1 економічна 
конфорка

 f Фронтальна ліва: конфорка швидкого готування, 3 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Фронтальна права: економічна конфорка, 1 кВт
 f Запалювання вручну (окрема кнопка для запалювання)
 f Термоелектричний захист від витікання газу
 f Емальовані сталеві решітки для посуду
 f Скляна кришка варильної поверхні
 f Об‘єм духової шафи XXL (71 літр)
 f Газова духова шафа
 f 2 види нагрівання: нижнє нагрівання (газ), гриль (газ)
 f Рожен
 f З направляючими для дек
 f Внутрішнє освітлення
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
 f Клас енергоефективності A 

 f Газова варильна поверхня: 1 конфорка підвищеної 
потужності, 2 стандартні конфорки, 1 економічна 
конфорка

 f Фронтальна ліва: конфорка швидкого готування, 3 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Фронтальна права: економічна конфорка, 1 кВт
 f Запалювання вручну (окрема кнопка для запалювання)
 f Термоелектричний захист від витікання газу
 f Емальовані сталеві решітки для посуду
 f Скляна кришка варильної поверхні
 f Об‘єм духової шафи XXL (71 літр)
 f Газова духова шафа
 f 2 видів нагрівання: нижнє нагрівання (газ), гриль (газ)
 f З направляючими для дек
 f Внутрішнє освітлення
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
 f Клас енергоефективності A

Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм

Газові плити
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Газова плита  
з електричною духовою шафою

Газова плита  
з електричною духовою шафою

Газова варильна поверхня з 
електричною духовою шафою

HGD423120Q
Білий
Окремо встановлювана 
комбінована плита

HGD432150M
Нержавіюча сталь
Окремо встановлювана комбінована 
плита

HGD625255Q 
Нержавіюча сталь
Окремо встановлювана комбінована 
плита

 f Газова варильна поверхня: 1 конфорка підвищеної 
потужності, 2 стандартні конфорки, 1 економічна 
конфорка

 f Фронтальна ліва: Конфорка швидкого готування, 3 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Фронтальна права: економічна конфорка, 1 кВт
 f Автоматичне електрозапалювання
 f Термоелектричний захист від витікання газу
 f Емальовані сталеві решітки для посуду
 f Скляна кришка варильної поверхні
 f Об‘єм духової шафи XXL (71 літр)
 f Духова шафа з режимом конвекції
 f 4 види нагрівання: верхнє/нижнє нагрівання, нижнє 
нагрівання, Vario-гриль великої площі нагрівання, Vario-
гриль малої площі нагрівання

 f Внутрішнє освітлення
 f З направляючими для дек
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
 f Клас енергоефективності A
 f Споживання елетроенергії за цикл у звичайному режимі: 
0.9 кВт-г

 f Газова варильна поверхня: 1 конфорка підвищеної 
потужності, 2 стандартні конфорки, 1 економічна 
конфорка 

 f Фронтальна ліва: конфорка WOK, 3.6 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Фронтальна права: економічна конфорка, 1 кВт
 f Запалювання вручну (окрема кнопка для запалювання)
 f Термоелектричний захист від витікання газу
 f Емальовані сталеві решітки для посуду
 f Скляна кришка варильної поверхні
 f Об‘єм духової шафи XXL (62 літр)
 f Система нагріву Multifunction
 f 3 види нагрівання: верхнє/нижнє нагрівання, нижнє 
нагрівання, Vario-гриль великої площі нагрівання

 f Внутрішнє освітлення
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
 f Клас енергоефективності A
 f Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.96 
кВт-г

 f Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.88 кВт-г 

 f Газова варильна поверхня: 1 конфорка підвищеної 
потужності, 2 стандартні конфорки, 1 економічна 
конфорка

 f Фронтальна ліва: конфорка швидкого готування, 3 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка, 1.7 кВт
 f Фронтальна права: економічна конфорка, 1 кВт
 f Автоматичне електрозапалювання
 f Термоелектричний захист від витікання газу
 f Чавунні решітки для посуду
 f Скляна кришка варильної поверхні
 f Об‘єм духової шафи XXL (66 літр)
 f Система нагріву Multifunction
 f 7 видів нагрівання: верхнє/нижнє нагрівання, нижнє 
нагрівання, циркуляція повітря, розморожування, гриль з 
конвекцією, Vario-гриль великої площі нагрівання, Vario-
гриль малої площі нагрівання

 f Внутрішнє освітлення
 f З направляючими для дек
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
 f Клас енергоефективності A

Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм

Газові плити з електричною духовою шафою
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HCA422120Q
Білий
Окремо встановлювана електрична 
плита

HCA643220Q 
Білий
Окремо встановлювана електрична 
плита

HCA744250Q
Нержавіюча сталь
Окремо встановлювана електрична 
плита

 f 4 зони нагріву HighSpeed
 f Передня ліва: стандартна конфорка 1.2 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка 1.8 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка 1.2 кВт
 f Передня права: стандартна конфорка 2.2 кВт
 f 4-сегментний індикатор залишкового тепла
 f Об‘єм духової шафи XXL (71 літр)
 f Духова шафа з режимом конвекції
 f 4 види нагріву: верхнє/нижнє нагрівання, нижнє 
нагрівання, Variо-гриль великої площі нагрівання, Variо-
гриль малої площі нагрівання

 f Внутрішнє освітлення
 f З направляючими для дек
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Клас енергоефективності A
 f Нагрівальний елемент: електричний

 f 4 конфорки, з яких 1 двоконтурна
 f Передня ліва: стандартна конфорка 1.8 кВт
 f Задня ліва: стандартна конфорка 1.8 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка 1.2 кВт
 f Передня права: двоконтурна конфорка 2.2 кВт, 0.75 кВт
 f 4-сегментний індикатор залишкового тепла
 f Об‘єм духової шафи XXL (66 літр)
 f Система нагріву Multifunction
 f 7 видів нагріву: верхнє/нижнє нагрівання, Variо-гриль 
великої площі нагрівання, гаряче повітря, гриль з 
конвекцією, розморожування, Variо-гриль малої площі 
нагрівання, нижнє нагрівання

 f Електронний годинник
 f Внутрішнє освітлення
 f З направляючими для дек
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Клас енергоефективності A
 f Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.96 
кВт-г

 f Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.88 кВт-г
 f Нагрівальний елемент: електричний

 f 4 конфорки HighSpeed, з яких 1 двоконтурна та 1 
конфорка з овальною зоною розширення

 f Передня ліва: стандартна конфорка 1.8 кВт
 f Задня ліва: овальна конфорка 1.6 кВт, 2.4 кВт
 f Задня права: стандартна конфорка 1.2 кВт
 f Передня права: двоконтурна конфорка 2.2 кВт, 0.75 кВт
 f 4-сегментний індикатор залишкового тепла
 f Об‘єм духової шафи XXL (66 літр)
 f Система нагрівання Multifunction 3D Plus
 f 8 видів нагріву: розморожування, 3D гаряче повітря Plus, 
верхнє/нижнє нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, гриль 
з конвекцією, Variо-гриль малої площі нагрівання, Variо-
гриль великої площі нагрівання

 f Функція «Швидке розігрівання»
 f Електронний годинник
 f Внутрішнє освітлення
 f З направляючими для дек
 f Висувна шухляда для посуду
 f Ніжки, що регулюються за висотою
 f Утоплювані ручки
 f Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 f Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 50°С
 f Клас енергоефективності A
 f Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.98 
кВт-г

 f Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.84 кВт-г
 f Нагрівальний елемент: електричний
 f кВт-г
 f Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.84 кВт-г
 f Нагрівальний елемент: електричний

Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм Розмір приладу (ВхШхГ): 850х600х600 мм

Електричні плити
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Мікрохвильові печі

HMT72M420R нержавіюча сталь HMT84G421 білий HMT84G461 чорний
f		Мікрохвильовий режим: 900 Вт
f		5 рівнів потужності: 900 Вт, 600 Вт, 360 Вт, 180 Вт, 90 Вт
f		Гриль потужністю 1200 Вт
f		Можливість комбінації гриля та мікрохвильового 

режиму на рівнях потужності 360/180/90 Вт
f		AutoPilot8 (8 автоматичних програм)
f		4 автоматичні програми розморожування з вибором 

ваги продукту
f		3 автоматичні програми приготування з вибором ваги 

продукту
f		8 комбінованих автоматичних програм для 

приготування страв з вибором ваги продукту
f		Зручне управління за допомогою клавіш та 

утоплюваного поворотного перемикача
f		Цифровий дисплей для індикації поточного часу  

та часу приготування
f		Функція «Пам’ять» (1 комірка пам‘яті)
f		Внутрішня камера з нержавіючої сталі, 25 літр
f		Скляна тарілка, що обертається, 31,5 см
f		Потужність підключення: 1,45 кВт
f		Кабель зі штекером завдовжки 130 см

f  Мікрохвильовий режим: 900 Вт
f  5 рівнів потужності: 900 Вт, 600 Вт, 360 Вт, 180 Вт, 90 Вт
f  Гриль потужністю 1200 Вт
f  Можливість комбінації гриля та мікрохвильового 

режиму на рівнях потужності 360/180/90 Вт
f  AutoPilot8 (8 автоматичних програм)
f  4 автоматичні програми розморожування з вибором 

ваги продукту
f  3 автоматичні програми приготування з вибором ваги 

продукту
f  8 комбінованих автоматичних програм для 

приготування страв з вибором ваги продукту
f  Зручне управління за допомогою клавіш та 

утоплюваного поворотного перемикача
f  Цифровий дисплей для індикації поточного часу та часу 

приготування
f  Функція «Пам’ять» (1 комірка пам‘яті)
f  Внутрішнє покриття: емаль, 25 літр
f  Скляна тарілка, що обертається, 31,5 см
f  Потужність підключення: 1,45 кВт
f  Кабель зі штекером завдовжки 130 см

f  Мікрохвильовий режим: 900 Вт
f  5 рівнів потужності: 900 Вт, 600 Вт, 360 Вт, 180 Вт, 90 Вт
f  Гриль потужністю 1200 Вт
f  Можливість комбінації гриля та мікрохвильового 

режиму на рівнях потужності 360/180/90 Вт
f  AutoPilot8 (8 автоматичних програм)
f  4 автоматичні програми розморожування з вибором 

ваги продукту
f  3 автоматичні програми приготування з вибором ваги 

продукту
f  8 комбінованих автоматичних програм для 

приготування страв з вибором ваги продукту
f  Зручне управління за допомогою клавіш та 

утоплюваного поворотного перемикача
f  Цифровий дисплей для індикації поточного часу  

та часу приготування
f  Функція «Пам’ять» (1 комірка пам‘яті)
f  Внутрішнє покриття: емаль, 25 літр
f  Скляна тарілка, що обертається, 31,5 см
f  Потужність підключення: 1,45 кВт
f  Кабель зі штекером завдовжки 130 см
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Ви можете покластися на якість наших 
сервісних послуг 
Надійно, компетентно, швидко: сервісна служба від Bosch. 
До та після здійснення покупки – впродовж усього строку служби 
приладу.



 | 125 

2 роки гарантії на всю техніку 

Усі побутові прилади Bosch виготовляються 
з надзвичайною прискіпливістю, точністю і з 
високоякісних матеріалів. І це ми обіцяємо Вам, 
надаючи дворічну гарантію від виробника на всі 
побутові прилади Bosch.

МИ знаходимося поруч, і впродовж усього строку 
служби побутових приладів Bosch Ви впевнено 
можете покластися на компетентне обслуговування 
та найкращий сервіс – навіть після завершення 
гарантійного терміну на придбаний Вами товар. Все, 
починаючи від інструкції з експлуатації та закінчуючи 
ремонтом приладу, ми виконуємо сумлінно та 
якісно. Адже ми дотримуємося  своїх обіцянок та 
пам‘ятаємо про свої обов‘язки перед Вами.

Сервісне обслуговування впродовж 
всього строку служби приладу – це нами 
сприймається як саме собою зрозуміле.
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Потужна мережа сервісних центрів 
по всій Україні гарантує надання 
швидкої допомоги в обслуговуванні 
Вашої побутової техніки
Назва Місто Адреса Телефон

ТОВ «Аматі-Сервіс» Київ вул. Бориспільська, 9,
корп. 57 38 (044) 369-50-01, 369-50-30

ТОВ «Дойчелектросервіс» Київ б-р. Лепсе, 55 38 (044) 364-14-63, (044) 497-34-55

ТОВ «Побуттех сервіс» Київ вул. Сагайдачного, 12 38 (044) 425-19-89, (067) 238-30-99,
462-52-92, 462-50-05

ФОП Левченко Г.М. Київ вул. Златопольська, 2 38 (044) 274-96-73, 274-96-74, 274-96-76 

ФОП Левченко Г.М. Київ вул. Златопольська, 4 38 (044) 274-96-73, 274-96-74, 274-96-76 

СПД Щепанівський Ю.Ф. Бердичів вул. Леніна, 57 38 (04143) 4-06-36; (067) 336-97-39

ТОВ «Дойчелектросервіс» Біла Церква вул. Леваневського, 28А 38 (0456) 33-32-95; 30-94-00

ТОВ «Скормаг-Cервіс» Вінниця пр-т. Юності, 16 38 (0432) 46-43-93, 46-82-13, 51-92-52, 
51-92-54 

ТОВ «АВЕРС +» Вінниця вул. Василя Порика, буд 1 38 (0432) 57-91-91; (0663) 50-91-91

ТОВ «Дойчелектросервіс» Дніпро пр-т. Кірова, 46-А 38 (056) 785-40-02; (067) 507-19-64

ТОВ «Лотос» Дніпро пр-т. Кірова, 59 38 (0562) 35-04-09, (0562) 34-67-05
ТОВ «Торговий Дім 
«ПОБУТТЕХНІКА» Донецьк вул. Складська, 5-В 

пр-т. Ілліча, 103
38 (062) 345-61-90, 
38 (062) 345-67-19

ТОВ «Техносервіс плюс» Донецьк вул. Павших комунарів, 188 38 (062) 349-24-75, 345-06-07, 202-68-69, 
345-06-07

ПП «Євро С» Житомир вул. Львівська, 11 38 (0412) 555515; (093) 4619596

ТОВ «Ремпобутсервіс» Запоріжжя вул. Правди, 50 38 (061) 220-97-64, 212-54-90, 220-03-22 

ПП «Електротехніка» Запоріжжя вул. Фортечна, 67 38 (0612) 12-03-03, 12-06-08

ФОП Іваночко В.М. Івано-Франківськ вул. Г.Хоткевича, 32 38 (0342) 77-60-77, (066) 626-09-32

ФОП Троїцький В.М. Ізмаїл вул. Бесарабська, 27 38 (04841) 6-34-53; 2-22-37

ПП «Інек-Кремінь» Кременчуг вул. Московська 55/1 38 (0536) 65-31-32, 79-63-36, 79-60-65

ПП «Європобуттех» Кропивницький вул. Чорновола, 1-В 38 (0522) 27-28-40, (097) 543-10-13, 
(093) 836-20-51

ФОП Собчук Г.Л. Краматорськ бул. Краматорський, 3 38 (0626) 48-85-97, 49-05-71,
(095) 700-95-88, (096) 325-58-38

ТОВ «АСЦ «Домтехсервіс» Кривий Ріг вул. Тинка, 24 38 (056) 409-42-70

ФОП Колмічек О.М. Сіверодонецьк вул. Федоренко, 20-А 38 (06452) 44-385, (050) 425-17-25, 

ПП «СЦ Сервіс-Майстер» Луцьк пр-т. Перемоги, 24 38 (0332) 78-56-25, 23-14-42, 78-56-24

ПП фірма «Росімпекс» Львів вул. І.Шараневича, 28 38 (032) 295-50-29, 239-51-52, 295-50-28

ПП «Екосервіс Лева» Львів вул. Тернопільська, 38 38 (032) 297-55-57, (067) 321-96-21

ФОП Паробій Ю.Р. Львів вул. Генерала Юнаківа, 9 38 (032) 233-12-65, 233-62-83, 233-25-29, 
(096) 140-63-69

ТОВ «Лотос» Маріуполь б-р 50 років Жовтня, 
32/18 38 (0629) 49-30-05, 49-30-06 

СПД-ФЛ Дадашев А. О. Миколаїв пр-т. Жовтневий,43-А. 38 (0512) 58-48-03, 59-24-05,
38 (063) 957-41-81

СПД Воронін Є.В. Миколаїв вул. В.Морська, 30/1 38 (0512) 37-77-97, 35-97-99,
(093) 977-14-49
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Назва Місто Адреса Телефон

ТОВ «Скормаг-Cервіс» Могилів-
Подільський вул. Покровська, 51-А 38 (4337) 6-48-47, (067) 440-75-26

ТОВ «Дойчелектросервіс» Одеса вул. Льва Толстого, 32 38 (048) 722-70-66,  722-97-79
ТОВ «Транс Сервіс +» Одеса вул. Новосельського, 64 38 (048) 777-11-40; 784-56-26
ТОВ «Транс Сервіс +» Одеса вул. Пушкінська 49 38 (048)-7-000-709
СЦНВО «Промелектроніка» Полтава вул. Фрунзе, 66 38 (0532) 61-56-21 
ТОВ «Аматі-Сервіс» Полтава вул. Зеньківська, 21 38 (0532) 69-09-46
ТОВ «Аматі-Сервіс» Прилуки вул. Київська, 371-А 38 (04637) 5-39-82
ТОВ «Дойчелектросервіс» Рівне вул. Соборна, 16 38 (0362) 43-64-51, 43-64-52 

СВКП «Фактор-92» Суми вул. Кондратьєва 
Герасима, 8 38 (0542) 78-81-56, (050) 307-10-52 

ФОП Алексанов Д.В. Тернопіль вул. О.Польового, 4-А / 
к.4 38 (0352) 43-43-45 

СПД Неткачов В.Ю. Тернопіль вул. Танцорова, 53 38 (0352) 40-41-42, (067) 777-74-43, 
(050) 649-64-01

ПП «Практика» Ужгород вул. Легоцького, 3 38 (03122) 65-55-55, (050) 540-58-05

ПП «Ремонт-Сервіс» Умань вул. Жовтневої революції, 
90 38 (0474) 44-28-80, (67) 479-90-81

ТОВ «Транс-Сервіс» Харків вул. Іванова, 24 38 (057) 758-85-63, 766-04-18, 714-24-72
ЧПНПФ «Валсис» Харків пр-т. Льва Ландау, 149 38 (057) 756-33-66, 756-37-43, 756-35-76 
ТОВ «Ремонт і Сервіс» Херсон вул. Робоча, 66 38 (0552) 4  8-50-00, 48-58-88

ТОВ «Прелюдія» Хмельницький пр-т. Миру, 62-А 38 (0382) 70-13-77, 050-438-34-34,
067-349-02-62

ТОВ «Євразія-С» Черкаси вул. Одеська, 8 38 (0472) 35-83-13
ТОВ «Лагрос ЛТД» Чернігів пр-т. Миру, 180-А 38 (0462) 72-48-72, 72-49-49; 25-99-39
ПП Грінчук В.В. Чернівці вул. Головна, 265 38 (0372) 58-43-01

СПД Блошко Є.І. Чернівці вул. Л. Кобилиці, 76 38 (0372) 55-48-69, 90-13-11,
(050) 434-55-29, (094) 991-33-11





Аксесуари та засоби для догляду за побутовими приладами Ви можете придбати в найближчому сервісному центрі.  
Інформацію про адресу сервісних центрів Ви можете знайти на сайті www.bosch-home.com.ua або в гарантійному талоні.

Фірма-виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, комплектацію та дизайн приладів.  
З метою уникнення непорозумінь під час придбання приладів керуйтеся інструкцією з експлуатації та інформацією продавців.

Прилади, що зазначені в цьому каталозі, представляє та реалізує в Україні ТОВ «БСХ Побутова техніка»

Інформаційна служба:
0 800 300 152 

Інтернет-адреса:
www.bosch-home.com.ua

Магазини-партнери
Місто Адреса Телефон

Дніпро вул. Січових Стрільців, 7 +38 (056) 3717008

Запоріжжя пр-т Соборний, 75 +38 (0612) 621590

Івано-Франківськ вул. Довга, 98 +38 (0342) 754140

Київ бул. Лесі Українки, 34 +38 (044) 2849807

Київ вул. Мишуги, 8 +38 (044) 5730106

Київ вул. Саксаганського, 27 +38 (044) 2899955

Київ вул. Пушкінська, 23A +38 (044) 2281733

Кривий Ріг пр-т Гагаріна, 37 +38 (0564) 740183

Львів вул. Зелена, 19 +38 (032) 2600666

Маріуполь вул. А.Куїнджи, 58 +38 (0692) 529614

Одеса вул. Велика Арнаутська, 60 +38 (048) 7709253

Полтава вул. Соборності, 26 / 14 +38 (05322) 29526

Рівне вул. Київська, 6 +38 (0362) 289474

Суми вул. Ярослава Мудрого, 50 +38 (0542) 797230

Харків вул. Сумська, 124 +38 (057) 7001510

Харків пр-т Науки, 32 +38 (057) 7025357

Харків пр-т Незалежності, 10 +38 (057) 7660932

Харків вул. Кацарська, 23 +38 (057) 7555529

Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 66 +38 (0382) 651304

Чернігів вул. П'ятницька, 13/2 +38 (0462) 613083

Черкаси вул. Пилипенка, 1 +38 (0472) 552131

Чернівці вул. Головна, 189 +38 (0372) 241804

Чорноморськ вул. 1-го травня, 1г +38 (04868) 57373


