
Eficientes  
a vida inteira.

€120
de reembolso

até

Máquina de lavar roupa WAYH890ES e de secar WTYH7709ES, não abrangidas pela campanha de reembolso.



A+++ hoje, pode ser C amanhã.
Apresentamos-lhe o secador que se 
mantém eficiente, hoje e sempre.

Se o condensador não estiver 
completamente limpo,  
o consumo energético  
de um secador de roupa  
de condensação aumenta  
de secagem para secagem.
Nos secadores de condensação 
Bosch com sistema de 
autolimpeza no condensador,  
o consumo de energia é sempre 
baixo e dispensa a limpeza 
manual. 

Nos secadores de condensação 
Bosch com o patenteado sistema 
automático de autolimpeza no 
condensador, são efetuadas 
automaticamente 4 limpezas ao 
condensador durante o decorrer 
do programa de secagem. 
O condensador é mantido limpo, 
livre de fios e borboto, permitindo 
que o ar quente circule livremente 
e sem qualquer resistência. 
Consumo energético A+++, 
hoje e sempre.

Condensador tradicional sem 
autolimpeza: o consumo aumenta.

Condensador com sistema 
automático de autolimpeza:  
o consumo é constante.

Ciclo após ciclo
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Aproveite a nossa 
campanha de reembolso 
e poupe a dobrar!

* Estudo realizado pela wfk – Oko-Institut e.V , Institute for Applied Ecology, research report, “Saving 
potential” of i-DOS”, Setembro 2010 e wfk, Institute for applied sience. Untersuchungsbericht WL5132/10, 
test No: “Untersuchungsbericht WL 5132/10. Consulte a secção final do folheto para mais informação.

€120
de reembolso

até

Secador WTW845WOES. Consulte as condições da campanha no verso deste folheto.



€120
de reembolso

até

Secador de Roupa com bomba de calor e condensador autolimpante
WTW845W0ES, Serie 8

Potência e Consumo 1) • Capacidade de carga: 8 kg
• Tipo de secagem: condensação com tecnologia de bomba de calor
• Classe de eficiência energética: A+++
• Consumo de energia anual: 176 kWh
• Consumo de energia do programa algodão com carga completa 1.46 kWh
• Classe de eficiência de condensação: B
• Potência sonora na fase de secagem: 62 dB(A) re 1pW

Programas Especiais • Programas Especiais: mix, secagem de lãs no cesto especial, toalhas, 
programa temporizado quente, programa temporizado frio, roupa desportiva, 
plumas/penas, programa rápido 40 min., blusas/camisas

Opções • Fase anti-rugas no final do programa (120 min)
• Teclas TouchControl: início/pausa, delicado, sinal sonoro, grau de secagem,  

fim diferido até 24 h

Conforto e Segurança • Condensador com sistema automático de autolimpeza
• Tecnologia ActiveAir
• Sistema de secagem AutoDry
• Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação 

horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
• Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica  

e pás assimétricas
• Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
• Bloqueio de segurança contra utilização indevida
• Sinal acústico de fim de programa, Display de LED’s 
• Abertura da porta à direita, permutável
• Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Informação Técnica • Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 59.9
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura

1)  Conforme a diretiva EU 392/2012. Consumo de energia baseado nos consumos medidos no programa algodão com carga completa  
e com carga parcial

8



€50
de reembolso

até

Secador de Roupa com bomba de calor e condensador autolimpante 
WTG85238EE, Serie 6

Potência e Consumo 1) • Capacidade de carga: 8 kg
• Classe de eficiência energética: A++
• Consumo de energia anual: 232 kWh
• Consumo de energia do programa algodão com carga completa 1.8 kWh
• Classe de eficiência de condensação: B
• Potência sonora na fase de secagem: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais • mix, secagem de lãs no cesto especial, toalhas, programa temporizado 
quente, roupa desportiva, lingerie, plumas/penas, programa rápido 40 min., 
blusas/camisas

Opções • Fase anti-rugas no final do programa (120 min)
• Teclas TouchControl: início/pausa, delicado, sinal sonoro, engomar fácil,  

duração do programa, fim diferido até 24h

Conforto e Segurança • Condensador com sistema automático de autolimpeza
• Tecnologia ActiveAir
• Sistema de secagem AutoDry
• Controlo electrónico
• Display de LED’s para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, 

 estado do programa, funções opcionais
• Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica  

e pás assimétricas
• Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
• Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação
• Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica • Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 59.9
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura

1)  Conforme a diretiva EU 392/2012. Consumo de energia baseado nos consumos medidos no programa algodão com carga completa  
e com carga parcial
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€50
de reembolso

até

Secador de Roupa com bomba de calor e condensador autolimpante
WTG85230EE, Serie 6

Potência e Consumo 1) • Capacidade de carga: 8 kg
• Tipo de secagem: condensação com tecnologia de bomba de calor
• Classe de eficiência energética: A++
• Consumo de energia anual: 232 kWh
• Consumo de energia do programa algodão com carga completa 1.8 kWh
• Classe de eficiência de condensação: B
• Potência sonora na fase de secagem: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais • Acabamento para lãs, mix, toalhas, programa temporizado quente,  
programa temporizado frio, roupa desportiva, plumas/penas,  
programa rápido 40 min., blusas/camisas

Opções • Fase anti-rugas no final do programa (120 min)
• Teclas TouchControl: início/pausa, delicado, sinal sonoro, engomar fácil, 

duração do programa, fim diferido até 24h

Conforto e Segurança • Condensador com sistema automático de autolimpeza
• Tecnologia ActiveAir
• Sistema de secagem AutoDry
• Display de LED’s para indicação do tempo restante e fim diferido até 24h, 

estado do programa, funções opcionais
• Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica  

e pás assimétricas
• Bloqueio de segurança contra utilização indevida
• Sinal acústico de fim de programa, Display de LED’s
• Batente da porta à direita
• Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Informação Técnica • Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 59,9
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura

1)  Conforme a diretiva EU 392/2012. Consumo de energia baseado nos consumos medidos no programa algodão com carga completa  
e com carga parcial
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Receba até €120 de reembolso, na compra de um dos 
Secadores Bosch de Condensação com condensador 
de limpeza automática abrangido pela campanha  
de reembolso a).
Para participar envie o cupão preenchido juntamente com uma cópia 
integral da fatura.

(a) Esta campanha é válida na compra de um Secador Bosch de Condensação com condensador de limpeza 
automática, dos modelos WTW845W0ES, WTG85230EE ou WTG85238EE, efetuada entre 15/10/2017 a 
31/12/2017, nos establecimentos aderentes, limitada ao stock existente e apenas uma participação por fatura. 
Não dispensa a consulta do regulamento do passatempo “Campanha Secadores Bosch 2017”  
em www.bosch-home.pt. São destinatários da campanha promocional os consumidores que sejam 
pessoas singulares maiores de idade.

Envie o cupão, junto com uma cópia da fatura (por favor oculte o preço constante da fatura,  
por ex. riscando o mesmo), até ao dia 08/01/2018 data dos CTT, para:
Dpt. Marketing, Campanha BOSCH “Campanha Secadores Bosch 2017”
BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Rua Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide

Nome

Morada

C.P.

Email Telefone

1) Tratamento de Dados Pessoais
1. Ao aderir à campanha mediante o envio do cupão preenchido 
com os seus dados pessoais, o titular está a consentir a recolha 
dos seus dados pessoais e o seu tratamento automático 
pela BSHP - Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 
para o envio de informação tendo em vista fins promocionais 
ou de marketing dos produtos e equipamentos das marcas 
comercializadas pela BSHP, bem como dos serviços por esta 
prestados e das campanhas por esta promovidas, e ainda a 
realização de inquéritos de satisfação referentes aos produtos 
comercializados e aos serviços prestados pela BSHP.
2. A empresa responsável pelo tratamento dos dados pessoais 
é a BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 

3. Os dados pessoais recolhidos (Primeiro Nome, Último 
Nome, número de telemóvel, número de telefone, endereço  
de Email, morada completa e número de identificação 
bancária) são indispensáveis à execução da campanha. 
4. A BSHP compromete-se a guardar confidencialidade  
dos dados e a tratar os mesmos em conformidade com  
a Lei de  Proteção de Dados em vigor.
5. O titular dos dados pessoais tem o direito de aceder  
aos seus dados pessoais e solicitar a sua retificação  
ou eliminação na seguinte morada:  
Departamento de Marketing, BSHP Electrodomésticos, 
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo nº15, 2790-012 Carnaxide.

P T 5 0
(Introduza o seu número de identificação bancária (21 caracteres)


