
מכונות כביסה בוש -
לתוצאות כביסה מושלמות.

 מערכת המינון האוטומטית              – מחשבת
עבורכם את המינון המדויק של נוזל ומרכך הכביסה.

ממלאים נוזל ומרכך פעם בחודש* ו... זהו.
מכונת הכביסה החכמה בעלת הטכנולוגיה המתקדמת 

מונעת מצבים של עודף או חוסר בחומרי הניקוי,
לבגדים נקיים בכל הפעלה ולתוצאות מושלמות.

* ממוצע 20 כביסות, בהתאם לנתוני יצרן
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- Home Connect   
לשליטה במכונה מרחוק    

באמצעות אפליקציה  
מכונת הכביסה החכמה יודעת להציע את 
התכנית המתאימה ביותר לפריטי הלבוש 

שתרצו לכבס. האפליקציה נותנת חיווי 
מדויק ומתריאה על כמות נוזל הכביסה 
או המרכך במכונה וכן של הזמן שנותר 

לסיום התכנית.

- EcoSilence Drive  
מנוע ללא פחמים   
הלב הפועם של מכונות   

הכביסה 7, 8 ו-9 ק"ג הוא המנוע שלהן, 
חדשני וחכם הפועל ללא פחמים ומשתמש 

במגנטים קבועים וייחודיים, בעיצוב 
מהפכני המפחית בצורה משמעותית 
שחיקה וחיכוך. הוא אמין ועמיד מאין 

כמוהו, חסכוני בצריכת החשמל ומבטיח 
עמידות של המכונה לאורך שנים רבות.

- VarioPerfect  
סופר מהירה או סופר  
חסכונית אבל תמיד   

סופר נקייה
VarioPerfect מאפשרת לך לבחור בין 
תכנית חסכונית לתכנית מהירה מבלי 
להתפשר על תוצאות הכביסה. לחצן 

SpeedPerfect - מקצר את משך זמן 
התכנית עד לכ- 65% ביחס לתכניות 

כביסה רגילות. אפשרות זו תחסוך לכם 
זמן רב ועדיין תקבלו תוצאות ניקיון 

מעולות. לחצן EcoPerfect מאפשר 
לכם לחסוך משמעותית באנרגיה בנוסף 
לתכנית הכביסה הרצויה, ועדיין ליהנות 

מכביסה נקייה בצורה מושלמת.

Reload - מנגנון השהייה  
להכנסת פרטי לבוש  

נוספים לאחר ההפעלה  
מכירים את זה שהתחלתם תכנית כביסה 

ונזכרתם ששכחתם להכניס בגד? 
לחצן Reload פותר את הבעיה ע״י 
פעולה נוספת המאפשרת להשהות 

את המכונה, ולהוסיף פריטים שונים 
ששכחתם להוסיף מלכתחילה.

נעילת הדלת המגנטית מאפשרת את 
פתיחתה בתוך שניות ספורות לאחר 

לחיצה על Reload, והכנסה מיידית של 
פרטי הלבוש הנוספים.

תכנית אקספרס:  
כביסה ב-15 דקות*  

תכנית סופר מהירה  
לחיסכון בזמן הכביסה, לבגדים עם 

לכלוך קל וריחות לא נעימים, בזמן
שיא של 15 דקות.

- Allergy Plus  
תכנית היגיינית  

תכנית המטפלת בבגדים   
בצורה ייחודית למניעת שאריות סבון 

על הבגדים. בתכנית זו השטיפה נעשית 
עם כמות מים גדולה יותר, מתווסף 

סיבוב שטיפה והייבוש ארוך יותר. טיפול 
ייחודי זה מאפשר הסרה מקסימלית 

של שאריות אבקת כביסה ומרכך מעל 
הבגדים, הסרה של פרוות בע"ח וטיפול 

עדין יותר בבגדים.

- AntiVibration  
עיצוב דפנות המכונה  
מבנה הדפנות המיוחד של   

המכונה מגדיל את יציבותה ומפחית 
רעש ורעידות בזמן הפעולה ובזמן 

הסחיטה.
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המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

52 מכונות כביסה

* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WAN20150IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
תכניות מיוחדות*: פוך,  PowerWash 60, כביסה כהה, חולצות, בגדי 	•

ספורט, כביסה מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר  30 
מעלות, מהירה 15 דקות, מהירה 30 דקות, בדים עדינים/משי

VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן תכנית 	•
SpeedPerfect הכביסה בלחיצה על

לחצני TouchControl: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן לביטול סחיטה 	•
אחרונה, בחירה של טמפרטורה בנפרד מהתכנית, לחצן Prewash - קדם 

שטיפה
Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa מערכת המטרה עילית – תלת מימדית, מהירה ואחידה	•

 תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, סל"ד, טיימר הפעלה מאוחרת	•
עד 24 שעות

משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
פתח הטענה של 30 ס"מ, דלת נפתחת ב-180 מעלות	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ: ג-84.8, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,390

WAN20050IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי ספורט, כביסה מעורבת, צמר  30 מעלות, 	•

מהירה 15 דקות, מהירה 30 דקות
VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן תכנית 	•

SpeedPerfect הכביסה בלחיצה על
לחצני TouchControl: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן לביטול סחיטה 	•

אחרונה
Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa מערכת המטרה עילית – תלת מימדית, מהירה ואחידה	•

 תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, סל"ד, טיימר הפעלה מאוחרת	•
עד 24 שעות

משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
פתח הטענה של 30 ס"מ, דלת נפתחת ב-180 מעלות	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,190

WAN24250IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד	•
תכניות מיוחדות*:  PowerWash 60, כביסה כהה, חולצות, בגדי ספורט, כביסה 	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, מהירה 30 
דקות

VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן תכנית 	•
SpeedPerfect הכביסה בלחיצה על

לחצני TouchControl: גיהוץ מופחת, מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן 	•
לביטול סחיטה אחרונה, Water & Rinse Plus שטיפה נוספת, בחירה של 

טמפרטורה בנפרד מהתכנית
EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa מערכת המטרה עילית – תלת מימדית, מהירה ואחידה	•

 תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, סל"ד, טיימר הפעלה מאוחרת	•
עד 24 שעות

משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
פתח הטענה של 30 ס"מ, דלת נפתחת ב-180 מעלות	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,790



* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WAK20261IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	•
 תכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס כביסה מעורבת, חולצות,	•

 בגדי ספורט, בגדי טיולים, Sensitive - תכנית המסייעת לבעלי עור רגיש,
מהירה 15 דקות, בדים עדינים/משי

 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•
SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על

לחצנים: SpeedPerfect ,EcoPerfect, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת, 	•
בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה/השהיית שטיפה

WaveDrum - תוף ייחודי מנירוסטה לשמירה על כביסה עדינה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

™ActiveWater - התאמת כמות המים לכמות הכביסה	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנותר וטיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 30 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,790

WAK20260IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס כביסה מעורבת, חולצות, בגדי 	•

ספורט, בגדי טיולים, Allergy plus - תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, בדים 
עדינים/משי

 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•
SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על

לחצנים: SpeedPerfect ,EcoPerfect, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת, 	•
בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה/השהיית שטיפה

WaveDrum - תוף ייחודי מנירוסטה לשמירה על כביסה עדינה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

™ActiveWater - התאמת כמות המים לכמות הכביסה	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנותר וטיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 30 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,790

WAK24265IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 7 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס כביסה מעורבת, חולצות, בגדי 	•

ספורט, בגדי טיולים, Allergy plus - תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, בדים 
עדינים/משי

 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•
SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על

לחצנים: SpeedPerfect ,EcoPerfect, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת, 	•
בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה/השהיית שטיפה

WaveDrum - תוף ייחודי מנירוסטה לשמירה על כביסה עדינה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

™ActiveWater - התאמת כמות המים לכמות הכביסה	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנותר וטיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 30 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,890

53המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.



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

המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

54 מכונות כביסה

* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WAW24468IL

•	Serie 8 ,מכונת כביסה 8 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	•
 תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי ספורט, מהירה 15 דקות, כביסה	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר , בדים עדינים/משי
 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•

SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על
 לחצני TouchControl: הפעלה/כיבוי, גיהוץ קל, מהירות סחיטה,	•

,SpeedPerfect ,EcoPerfect ,בחירת טמפרטורה ,Power Rinse 
הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית	•
תאורה פנימית של התוף	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
עיצוב מושלם עם מסגרת כרום יוקרתית	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,690

WAW20468IL

•	Serie 8 ,מכונת כביסה 8 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי ספורט, מהירה 15 דקות, כביסה 	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר , בדים עדינים/משי
 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•

SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על
 לחצני TouchControl: הפעלה/כיבוי, גיהוץ קל, מהירות סחיטה,	•

,SpeedPerfect ,EcoPerfect ,בחירת טמפרטורה ,Power Rinse 
הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית	•
תאורה פנימית של התוף	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
עיצוב מושלם עם מסגרת כרום יוקרתית	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,490

WAK24260IL

•	Serie 4 ,מכונת כביסה 8 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס כביסה מעורבת, בגדי טיולים, 	•

חולצות, בגדי ספורט, Allergy plus - תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, 
צמר , בדים עדינים/משי

 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•
SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על

לחצנים: SpeedPerfect ,EcoPerfect, גיהוץ קל, טיימר להפעלה מאוחרת, 	•
בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה/השהיית שטיפה

WaveDrum - תוף ייחודי מנירוסטה לשמירה על כביסה עדינה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

™ActiveWater - התאמת כמות המים לכמות הכביסה	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנותר וטיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 30 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 4,090



* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WAW24469IL

•	Serie 8 ,מכונת כביסה 9 ק"ג
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	•
 תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי ספורט, מהירה 15 דקות, כביסה	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר , בדים עדינים/משי
 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•

SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על
 לחצני TouchControl: הפעלה/כיבוי, קדם כביסה, גיהוץ קל, מהירות	•

 ,SpeedPerfect ,EcoPerfect ,בחירת טמפרטורה ,Aqua Plus ,סחיטה
הפעלה/השהיה, בחירת כתם, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

מערכת AntiStainTM - טיפול אוטומטי בכתמים מ-4 סוגים שונים	•
VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

DrumClean - תכנית השומרת על אורך חיי התוף	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,890

WAT28460IL

•	Serie 6 ,מכונת כביסה 9 ק"ג
הצגת מדד צריכת החשמל בעת בחירת התכנית	•
מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: פוך, Intensive 60, תכנית שקטה, חולצות, בגדי 	•

ספורט, מהירה/מעורבת, AllergyPlus – תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, 
צמר, כביסה עדינה/משי

 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•
SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על

•	 ,water & Rinse Plus ,הפעלה/השהיה, קדם כביסה :TouchControl לחצני
,SpeedPerfect ,EcoPerfect ,מהירות סחיטה, בחירת טמפרטורה 

טיימר להפעלה מאוחרת 
VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED של מצב התכנית, בחירת טמפרטורה ומהירות סחיטה, טיימר	•
להפעלה מאוחרת עד 24 שעות	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,690

WAW28520IL

•	Serie 8 ,מכונת כביסה 9 ק"ג
הצגת מדד צריכת החשמל והמים בעת בחירת התכנית	•
מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	•
 תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי ספורט, מהירה 15 דקות, כביסה	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר , בדים עדינים/משי
 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•

SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על
לחצני TouchControl: הפעלה/כיבוי, קדם כביסה, שטיפה נוספת, מהירות 	•

 ,SpeedPerfect ,EcoPerfect ,בחירת טמפרטורה ,Aqua Plus ,סחיטה
הפעלה/השהיה, בחירת כתם, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

מערכת AntiStainTM - טיפול אוטומטי בכתמים מ-4 סוגים שונים	•
VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

DrumClean - תכנית השומרת על אורך חיי התוף	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית	•
תאורה פנימית של התוף	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,990

55המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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Home Connect - אפליקציה לשליטה במכונה מרחוק
לכבס בקלות - גם כאשר אינכם בבית

Home Connect מכונת כביסה בוש עם 
מאפשרת לך שליטה מלאה על הכביסה שלך - 

בלחיצת כפתור.
כל שעליך לעשות הוא להשתמש במכשיר הנייד 

שלך כדי לשלוט מרחוק ולפקח על מכונות הכביסה 
.Home Connect שלך באמצעות האפליקציה

 עם גישה למכונת הכביסה שלך מכל מקום,
תוכלו להפעיל את המכונה מרחוק ולקבל התראות 

למכשיר הנייד. כל כך פשוט ומושלם.

ההמלצה הנכונה עבור המשימה הנכונה
בחירת התכנית המתאימה לכביסה שלכם

עשויה להיות מבלבלת.
 Home Connect באפליקציית Easy Start פונקציית

שמה סוף לניחושים על ידי המלצת התכנית הנכונה 
עבורכם – ישר למכשיר הנייד שלכם. פשוט הזינו 
את צבע הכביסה שלכם, את סוג הבד ואת רמת 

הלכלוך באפליקציית Home Connect והשאר יתבצע 
בשבילכם. לתוצאות מושלמות, כביסה אחר כביסה.

מכונת כביסה ששומרת אתכם מעודכנים
המתנה עד שמכונת הכביסה תסיים את מחזור 

הכביסה היא בזבוז זמן שעשוי לגרום ללחצים 
מיותרים.

אפליקציית Home Connect מורידה את הלחץ 
ומסייעת לכם להיות פרודוקטיביים יותר במהלך 

ההמתנה. אם תרצו, מכונת הכביסה יכולה לשלוח 
הודעות ישירות למכשיר הנייד שלכם, ליידע אתכם 
לגבי המצב הנוכחי של תכנית הכביסה ולספק לכם 
מידע שימושי נוסף. ריבוי משימות בבית ומחוצה לו 

הפך למעט יותר קל.

שירות חכם יותר, תמיכה מהירה 
ופתרונות חכמים - בלחיצת כפתור

העובדה שמכשירי חשמל ביתיים לעיתים אינם 
פועלים כהלכה יכולה להיות מתסכלת מאוד.

Remote Diagnostics כאן כדי לעזור לכם. פשוט 
 Home Connect צרו קשר טלפוני עם הקו החם של
כדי לקבוע בדיקה מרחוק דרך האינטרנט של מכשיר 

החשמל המחובר. בהתאם להסכמתכם, שירות 
הלקוחות יכול להציג את מצבו של המכשיר החשמלי 

מרחוק, לאתר את הבעיה ולספק לכם את העצה 
שאתם זקוקים לה. במקרה שאין אפשרות לפתור את 

הבעיה מרחוק, ניתן להודיע על כך לטכנאי שיגיע 
לביתכם ויתקן את כל הבעיות, תוך שהוא מצויד בכל 

החלקים הדרושים.



המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

WAWH8640IL - i-Dos

 מכונת כביסה 9 ק"ג פרימיום, Serie 8, בעלת מערכת מינון	•
Home Connect משולבת ,i-Dos חומרי ניקוי אוטומטית וחכמה 

לשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
הצגת מדד צריכת החשמל והמים בעת בחירת התכנית	•
מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	•
 תכניות מיוחדות*: אוטומטית, בגדי ספורט, מהירה 15 דקות, כביסה	•

מהירה/מעורבת, Allergy plus - תכנית הגיינית, צמר , בדים עדינים/משי
 VarioPerfect - חסכון באנרגיה בלחיצה על EcoPerfect, חסכון בזמן	•

SpeedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן
לחצני TouchControl: הפעלה/השהיה, בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה, 	•

קדם כביסה, EcoPerfect ,SpeedPerfect ,i-Dos 1 ,i-Dos 2, טיימר להפעלה 
מאוחרת עד 24 שעות

VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

DrumClean - תכנית השומרת על אורך חיי התוף	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

ActiveWater™ Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

 AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה.	•
למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר***

תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית	•
תאורה פנימית של התוף	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 8,090

WAT24S60IL - i-Dos

 מכונת כביסה 8 ק"ג, Serie 6, בעלת מערכת מינון	•
i-Dos חומרי ניקוי אוטומטית וחכמה

הצגת מדד צריכת החשמל בעת בחירת התכנית	•
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	•
תכניות מיוחדות*: פוך, כביסה כהה, וילונות, כביסה מהירה/מעורבת, 	•

אוטומטית עדינה, Allergy plus - תכנית הגיינית, מהירה 15 דקות, צמר, בדים 
עדינים/משי

SpeedPerfect - חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה אחת	•

לחצני TouchControl: בחירת טמפרטורה, מהירות סחיטה, קדם כביסה,  	•
SpeedPerfect ,i-Dos, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה	•

DrumClean - תכנית השומרת על אורך חיי התוף	•

Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים	•

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים	•

AntiVibration - בקרת יציבות ומניעת רעידות	•

AquaSensor - חיישן לעכירות/צלילות המים לתוצאות שטיפה מיטביות	•

ActiveWater™Plus - ניהול מדויק של צריכת המים	•

מערכת בקרה אוטומטית רציפה של כמות הכביסה	•
תצוגת LED גדולה, לצפייה במצב התכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ: ג-84.8, ר-60, ע-59 )לא כולל דלת(	•
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פקק? חצי פקק? תפסיקו לנחש!
ממלאים נוזל ומרכך כביסה

רק פעם בחודש**.
מערכת המינון האוטומטית

מחשבת עבורכם את הכמות המדויקת והאידיאלית של חומרי 
הניקוי בכל הפעלה ובכך מונעת מצבים של עודף או חוסר 

בחומרי הניקוי. במכונת i-DOS קיימים מיכלי מילוי עבור נוזל 
ומרכך הכביסה המספיקים לכ-20 מחזורי כביסה מלאים.

* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה. ** ממוצע 20 כביסות בחודש, בהתאם לנתוני יצרן.
57*** האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.


