
*מקור: Euromonitor בהתבסס על היקף מכירות כמותי 2018

בוש. מדיח הכלים
*

הנמכר ביותר בעולם! 

www.bosch-home.co.il | 1.4.2019 - בוש - מחירון מומלץ לצרכן

תראו מופתעים.
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- Home Connect  
מרחוק על פעולת ניטור ושליטה    

המדיח באמצעות אפליקצייה   
ייעודית )עבור אנדרואיד ו - IOS( מכל 

מקום בבית ומחוצה לו.
לאחר שתזינו באפליקציה את פרטי תכולת המדיח, 

המדיח יבחר עבורכם את התכנית המתאימה ביותר, 
יציג לכם בכל רגע נתון את מצב התכנית, הזמן 

הנותר לסיום התכנית וצריכת המים והאנרגיה שלו.
באמצעות פונקציית מונה הטבליות, תקבלו התראה 

לאפליקציה במידה ונדרש מילוי מחדש של מלאי 
הטבליות למדיח.

VarioSpeed - הדחה מהירה יותר  
מדיח הכלים של בוש מאפשר הדחה    

מהירה של כמות כלים גדולה ע"י לחצן   
חצי זמן, המקצר את זמן תכנית ההדחה המלאה עד 

כ-% 50 מהזמן המקורי.

הדחת כלים ב-6.5 ליטר בלבד  
מדיח הכלים של בוש חוסך באנרגיה  

ומשאבים ומאפשר הדחת כלים מלאה    
ב-6.5 ליטר מים, הודות לטכנולוגיית הניקוי 

המתקדמת ניתן לשמור על תוצאות ניקוי טובות 
ולחסוך בצריכת המים.

EcoSilence DriveTM - המנוע  
המגנטי השקט  

מנוע חדשני הפועל ללא פחמים   
המשתמש במגנטים קבועים וייחודיים, בעיצוב 

מהפכני שלא יוצר שחיקה וחיכוך. המנוע החכם, 
אמין ועמיד מאין כמוהו, מסוגל להבטיח שקט נפשי 

בעמידות של המדיח לאורך שנים רבות.

®Zeolith - הייבוש מעולם לא  
היה יעיל יותר  

זאוליט הינו מינרל טבעי הנמצא במדיח,   
תפקידו להפוך את הלחות במדיח לאנרגיית חום ובכך 

נחסכת אנרגיה במהלך הייבוש ומתקבלות תוצאות 
ייבוש מעולות. הזאוליט אינו נשחק ומחזיק לאורך כל 

חיי המדיח. ייבוש בעזרת טכנולוגיית הזאוליט מאפשר 
כלים מבריקים וייבוש אידיאלי גם של כלי הפלסטיק 

וחיסכון באנרגיה למשך כל חיי המדיח.

Machine Care – תכנית  
השומרת על ניקיון המדיח עבורך  

תכנית ייחודית לניקוי עצמי של המדיח.   
לאחר כל 30 הדחות תתקבל תזכורת בצג ההפעלה 

לביצוע הפעולה. התכנית מנקה את שאריות 
השומן והאבנית הנותרים בתוך חלל המדיח ללא 

צורך בהוספת חומר ניקוי ייעודי. התכנית מבטיחה 
שמירה מיטבית על המדיח לאורך זמן.

 
תכנית ייחודית לכוסות  

מדיח הכלים של בוש מציע תכנית    
ייחודית לשמירה על הכוסות. בלחיצת   

כפתור תוכלו להפעיל תכנית שפותחה במיוחד 
לשמירה על כוסות בטמפרטורה של 40 מעלות, תוך 

שימוש בכמות מים מוגברת. לא צריך יותר לחשוש 
ולשטוף ידנית כוסות עדינות, התכנית הייחודית 

מותאמת לכוסות העדינות ביותר, כך שתוכלו להיות 
בטוחים שיש מי ששומר על הכלים שלכם.

InfoLight – נקודת אור אדומה  
המוקרנת לרצפה  

לחיווי כשהמדיח פועל, קיימת בדגמים   
נבחרים במדיחים אינטגרליים.

HygienePlus - ניקיון היגייני     
בלחיצת כפתור  

תכנית המבטיחה מקסימום היגיינה   
לכלים שלכם, על ידי שטיפה ממושכת של הכלים 

בטמפרטורה גבוהה של כ-70 מעלות. תכנית זו 
מתאימה לאנשים בעלי צרכי ניקיון גבוהים, למשל 

לבתים עם ילדים או לסובלים מאלרגיות.

TimeLight - הזמן המדויק  
שנותר מוקרן באופן ברור  

על הרצפה  
מדיחי הכלים האינטגרליים של בוש כל כך שקטים 

עד שתשכחו שהם עובדים. הודות לטכנולוגיית 
TimeLight, תוכלו לקבל חיווי אודות מצב העבודה 

של מדיח הכלים וזמן ההדחה שנותר - באמצעות 
הקרנה גרפית על הרצפה. 

DuoPower - זרוע התזה כפולה  
במדיחים הצרים )45 ס"מ(  

הודות לשתי זרועות ההתזה הצולבות,  
כל חלק במדיח מקבל המטרת מים עוצמתית, כך 

נעשית פריסת מים אופטימלית וכל הכלים המונחים 
בתוכו מתנקים ביעילות רבה. שיטת ניקוי חדשנית זו 

מביאה לתוצאות ניקוי טובות יותר ובסופו של התהליך- 
כלים נקיים ומבריקים. וזה לא הכל: הדיוק בהמטרה 

מטפל בכלי זכוכית עדינים בזהירות וביעילות.

 VarioDrawer  
המפלס השלישי החדש מאפשר שטח    

פנוי נוסף וגדול לכלים. במפלס השלישי   
ניתן להניח סכו"ם, כלי מטבח גדולים כמו מצקת או 

מטרפה, כוסות אספרסו קטנות וכלים דומים אחרים. 
כך מתפנה מקום בסלסלה התחתונה להכנסת כלים 

נוספים למדיח. בדגמים בהם קיים המפלס השלישי, 
ניתן להכניס עד 14 מערכות כלים!

איזור ניקוי מוגבר -  
Intensive Zone  

 ,Intensive Zone באמצעות לחצן  
הופכת הסלסלה התחתונה לאזור שטיפה עוצמתי 
עם לחץ מים מוגבר וחום גבוה יותר, כלומר איזור 

ניקוי מוגבר. בשעה שכלי זכוכית וכלים עדינים 
בסלסלה העליונה נשטפים בעדינות, ישטפו 

בהדחה אינטנסיבית סירים ומחבתות מלוכלכים 
במיוחד בסלסלה התחתונה. כל איזור יקבל את 

עוצמת ההדחה המתאימה לצרכיו. תוצאות 
מבריקות מובטחות לשני איזורי ההדחה.

מגוון חידושים טכנולוגיים במדיחי הכלים של בוש, כל דגם והיתרונות היחודיים לו
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המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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SMS25AI00Y

מדיח כלים רחב - Serie 2, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, מהירה ב- 29 דקות 45°, קדם שטיפה
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 3,890

SMS25AI01Y

מדיח כלים רחב - Serie 2, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 12 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, מהירה ב- 29 דקות 45°, קדם שטיפה
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 3,750

מדיחי כלים
SMS46CW03E

מדיח כלים רחב - Serie 4, לבן, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 45°-65°, 	•

חסכונית 50°, שקטה 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית 
של שעה 65°

3 לחצנים: intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה 	•
התחתונה, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי, 

varioSpeed Plus - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני וחסכוני	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
חיווי הזמן הנותר לסיום התכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
נורית חיווי LED בפנל לציון צורך בהוספת מלח ולציון 	•

צורך בנוזל הברקה
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
•	varioDrawer - הכנה למפלס שלישי לסכו"ם 

)ניתן לרכישה בנפרד(
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 4,490

SMS25AW00Y

מדיח כלים רחב - Serie 2, לבן, 60 ס״מ	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

 חסכונית 50°, תכנית של שעה 65°, מהירה
ב- 29 דקות 45°

2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•
בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 3,190

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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SMS46MW01E

מדיח כלים רחב - Serie 4, לבן, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית מהירה ב-20 

דקות 60°, תכנית בשעה אחת בלבד 60°
2 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

 Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני	•
ולחיסכון באנרגיה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 5,490

SMS46II17E

מדיח כלים רחב - Serie 4, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 44dB )בתכנית השקטה 41dB בלבד!(	•
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, שקטה 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית 
של שעה 65°

3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•
מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

 Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני	•
ולחיסכון באנרגיה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 5,090

SMS25CI00Y

מדיח כלים רחב - Serie 2, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, מהירה ב- 29 דקות 45°, קדם שטיפה
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 4,790

SMS68MI09E

מדיח כלים רחב - Serie 6, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
שקט מאוד: 46dB )בתכנית השקטה 43dB בלבד!(	•
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, שקטה 50°, כוסות 40°, קדם שטיפה, 
תכנית של שעה ב-65°, מהירה 45° ב-35 דקות בלבד

3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•
מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
 Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני	•

ולחיסכון באנרגיה
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
מתקן מתפרק לסכו"ם בסל התחתון	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 5,690

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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SPS25CW00E

מדיח כלים צר - Serie 2, לבן, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65° - 45°,  	•

חסכונית 50°,  שקטה 50°,  תכנית של שעה 65°
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

 Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני	•
ולחיסכון באנרגיה

נורית חיווי LED למצב התכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-45, ע-60	•

₪ 4,590

מדיחי כלים
SMS68MI04E

מדיח כלים רחב - Serie 6, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 44dB )בתכנית השקטה 42dB בלבד!(	•
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר 	•
מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות 

וחסכון משמעותי בחשמל
8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, שקטה 50°, קצרה 60°, תכנית לכוסות 
40°, מהירה ב- 29 דקות 45°, קדם שטיפה

 4 לחצנים: VarioSpeed Plus – להדחת מדיח מלא	•
 בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה,

 - IntensiveZone ,לחצן ייבוש אינטנסיבי - ExtraDry
איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•
 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•

צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת פיקוד	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-60, ע-60	•

₪ 6,390

SPS25CI00E

מדיח כלים צר - Serie 2, דמוי נירוסטה, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
שקט מאוד: 48dB )בתכנית השקטה 45dB בלבד!(	•
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65° - 45°,  	•

חסכונית 50°,  שקטה 50°,  תכנית של שעה 65°
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

 Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני	•
ולחיסכון באנרגיה

נורית חיווי LED למצב התכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-45, ע-60	•

₪ 4,790

SPS46IW01E

מדיח כלים צר - Serie 4, לבן, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 44dB )בתכנית השקטה  41dB בלבד!(	•
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 45°-65°, 	•

חסכונית 50°, שקטה 50°, תכנית כוסות 50°, תכנית של 
שעה 65°

3 לחצנים: VarioSpeed Plus – להדחת מדיח מלא בכלים 	•
 - ExtraDry ,לחצן היגיינה - HygienePlus ,בחצי הזמן

לחצן ייבוש אינטנסיבי
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•
DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•
EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•
 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•

ניקוי מושלמת
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•

חומר ההדחה
 Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני	•

ולחיסכון באנרגיה
תצוגה דיגיטלית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-2 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-45, ע-60	•

₪ 4,790

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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SMI40E85IL

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 2, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 12 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	51dB :שקט
4 תכניות: אינטנסיבית 70°, רגילה 65°, חסכונית 50°, 	•

מהירה ב- 29 דקות 45°
 VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא בכלים	•

בחצי הזמן
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: loadSensor – חיישן העמסה	•
 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•

חומר ההדחה
נורית חיווי LED למצב התכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-2 בתחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 4,590

SMI25CS00Y

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 2, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, רגילה 65°, חסכונית 50°, 	•

תכנית לכוסות 40°, מהירה ב- 29 דקות 45°
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: loadSensor – חיישן העמסה	•
 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•

חומר ההדחה
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 4,790

SMI45IS00Y

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 
בלבד 65°

3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•
מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
 Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני	•

ולחיסכון באנרגיה
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 5,490

SPS25CI03E

מדיח כלים צר - Serie 2, דמוי נירוסטה, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65° - 45°,  	•

חסכונית 50°,  תכנית לכוסות 40°,  תכנית של שעה 65°
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

 Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני	•
ולחיסכון באנרגיה

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
ציפוי למניעת טביעות אצבע	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5,  ר-45, ע-60	•

₪ 5,090

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.



www.bosch-home.co.il | 1.4.2019 - בוש - מחירון מומלץ לצרכן

המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

8
SMI68TS06E

 מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 6, 60 ס״מ	•
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות 

אפליקציה 
Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח לקבלת 	•

תוצאות ייבוש מושלמות וחסכון משמעותי בחשמל
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 42dB )בתכנית השקטה 40dB בלבד!(	•
VarioDrawer Plus - מפלס שלישי משופר לסכו״ם, כלי 	•

ששת וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות
8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, שקטה 50°, קצרה 60°, תכנית לכוסות 
40°, מהירה ב- 29 דקות 45°, קדם שטיפה

4 לחצנים: שליטה מרחוק, VarioSpeed Plus – להדחת 	•
מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן 

היגיינה, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

מסך TFT עם גרפיקה צבעונית ושעון דיגיטלי	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
6 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-8 בתחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 6,950

מדיחי כלים
SMI46IS00Y

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 
בלבד 65°, מהירה ב- 35 דקות 45°

3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•
מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 6,090

SMI46MS03E

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	44dB :חרישי
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 

בלבד 65°, קדם שטיפה
3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•

מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת פיקוד	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 6,590

SMI46MW03E

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
פאנל לבן לשילוב מושלם במטבח	•
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	44dB :חרישי
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 

בלבד 65°, קדם שטיפה
3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•

מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 6,090

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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SPV24CX01E

מדיח כלים אינטגרלי צר - Serie 2, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
4 תכניות: אינטנסיבית 70°,  חסכונית 50°,  תכנית של 	•

שעה 65°,  מהירה ב- 29 דקות 45°
לחצן חצי כמות	•
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•
לחיווי כשהמדיח פועל

טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-44.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 5,090

SPI46IS01E

מדיח כלים חצי אינטגרלי צר - Serie 4, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 44dB )בתכנית השקטה 41dB בלבד!(	•
6 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65° - 45°,  	•

חסכונית 50°, שקטה 50°,  תכנית לכוסות 40°, תכנית 
של שעה 65°

3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•
מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-2 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-44.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 5,290

SPI25CS02E

מדיח כלים חצי אינטגרלי צר - Serie 2, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65° - 45°,  	•

חסכונית 50°,  תכנית לכוסות 40°,  תכנית של שעה 65°
2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת	•
ניקוי מושלמת

מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•
עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-44.8, ע-57.3	•
ראה שרטוט בעמוד 62	•

₪ 4,990

SMV45AX00E

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•

חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 
בלבד 65°

2 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח מלא 	•
בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•
לחיווי כשהמדיח פועל

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 4,590

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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10 מדיחי כלים
SMV45MX00E

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 

בלבד 65°
2 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח מלא 	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•
לחיווי כשהמדיח פועל

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 5,590

SMV46MX00Y

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאד
VarioDrawer - מפלס שלישי לסכו״ם וכלים קטנים	•

6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, 	•
חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, תכנית בשעה אחת 

בלבד 65°, מהירה 45°
3 לחצנים: VarioSpeed Plus - לחצן להדחת מדיח 	•

מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•
לחיווי כשהמדיח פועל

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-4 בתחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 5,990

SMV46CX00E

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
שקט מאוד: 46dB )בתכנית השקטה 43dB בלבד!(	•
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 45°-65°, חסכונית 	•

50°, שקטה 50°, כוסות 40°, שעה אחת בלבד ב-65°
 2 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא	•

בכלים בחצי הזמן, ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

 מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של	•
חומר ההדחה

Heat Exchanger מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•
לחיווי כשהמדיח פועל

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
•	varioDrawer – הכנה למפלס שלישי לסכו"ם 

)ניתן לרכישה בנפרד(
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 5,390

SMV46CX04E

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 45°-65°, 	•

חסכונית 50°, כוסות 40°, קדם שטיפה, מהירה 45° 
ב-29 דקות

3 לחצנים: VarioSpeed - לחצן להדחת מדיח מלא 	•
בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 

ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

 מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן	•
צלילות/עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה

מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה תחתונה	•
Infolight - נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה 	•

לחיווי כשהמדיח פועל
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 5,090

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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SKS51E28EU

•	Serie 2 - מדיח כלים קומפקטי
קיבולת: 6 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  רגילה 65°,  חסכונית 50°, 	•

עדינה 40°,  מהירה ב- 29 דקות 45°
ExtraDry - לחצן ייבוש אינטנסיבי	•

ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: loadSensor – חיישן העמסה	•
מנגנון "3in1 Ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
נורית חיווי LED למצב התכנית	•
 מערכת סלסלות גמישה:	•

 - סלסלה בגוון כסוף
 - מתקן מתפרק לסכו"ם

- מדפים לכוסות
מידות המוצר בס"מ:  ג-45 , ר-55.1, ע-50	•

₪ 3,750

SKS50E32EU

•	Serie 2 - מדיח כלים קומפקטי
קיבולת: 6 מערכות כלים	•
צריכת מים: 8 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
•	54dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  רגילה 65°,  חסכונית 50°, 	•

עדינה 40°,  מהירה ב- 29 דקות 45°
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•

מערכת חיישנים הכוללת: loadSensor – חיישן העמסה	•
מנגנון "3in1 Ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
נורית חיווי LED למצב התכנית	•
 מערכת סלסלות גמישה:	•

 - סלסלה בגוון כסוף
 - מתקן מתפרק לסכו"ם

- מדפים לכוסות
מידות המוצר בס"מ:  ג-45 , ר-55.1, ע-50	•

₪ 3,350

 TimeLight עם טכנולוגיית
תוכלו לדעת את מצב 

התכנית והזמן הנותר לסיום 
בזכות הקרנה גרפית על 

הרצפה

SMA46TX01E

מדיח כלים אינטגרלי רחב - Serie 4, 60 ס״מ	•
קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
חרישי: 42dB )בתכנית השקטה 40dB בלבד!(	•
Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח לקבלת 	•

תוצאות ייבוש מושלמות וחסכון משמעותי בחשמל
VarioDrawer Pro - מפלס שלישי משופר לסכו״ם הכולל 	•

מחיצות מתקפלות
6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 45°-65°, חסכונית 	•

50°, שקטה 50°, תכנית לכוסות 40°, שעה ב-65°
3 לחצנים: VarioSpeed Plus - להדחת מדיח מלא בכלים 	•

 - ExtraDry ,לחצן היגיינה - HygienePlus ,בחצי הזמן
לחצן ייבוש אינטנסיבי

Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

EcoSilence Drive - מנוע ללא פחמים	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	•

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
מנגנון "3in1 Ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•

TimeLight - הקרנה גרפית על הרצפה של מצב 	•
התכנית והזמן הנותר לסיום

טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים	•
6 מחיצות מתקפלות בסלסלה עליונה ו-8 בתחתונה	•
AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	•

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
מידות המוצר בס״מ:  ג-81.5-87.5 , ר-59.8, ע-55	•
ראה שרטוט בעמוד 63	•

₪ 7,990

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.


