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Vychutnajte si tichý chod
EcoSilence System: Inteligentná technológia EcoSilence Drive™ účinne znižuje 
hladinu hluku tak, že môžete prať napríklad aj keď vaše dieťa spí. S práčkami 
Bosch si môžete byť istí, že dosiahnete tie najlepšie výsledky: perfektný prací 
výkon s minimálnym úsilím pre tých z nás, ktorí si chcú život užiť.

EcoSilence Drive™

Inovatívny bezkomutátorový motor 
je tichší, rýchlejší, úspornejší 
a odolnejší. Nedochádza tu k treniu 
uhlíkov, čo umožňuje plynulejší 
chod a prevádzku.

Program nočné pranie*

Špeciálny program nočné 
pranie znižuje vysoké otáčky pri 
odstreďovaní. Vďaka tomu môžete 
prať v kľude aj v noci a nezobudíte 
ani svoju rodinu, ani susedov.

AntiVibration Design™

Kruhovitá štruktúra bočných 
panelov zaisťuje väčšiu stabilitu 
a znižuje vibrácie spôsobené 
otáčaním bubna. Okrem toho 
dodatočná izolácia znižuje hluk, 
takže práčka je veľmi tichá aj pri 
odstreďovaní.

* Podľa modelu

Dokonalosť vo vašom rytme
Práčky s funkciou VarioPerfectTM sa prispôsobia vášmu životnému štýlu. Každý 
program môžete buď urýchliť a vyprať vašu bielizeň za kratší čas, alebo prať 
s významnou úsporou energie a šetriť tým prírodu aj svoje peniaze. Skrátka 
podľa vášho rytmu.

Ukazovateľ spotreby
Práčky Bosch zo Serie 6 a Serie 8 sú vybavené aj ukazovateľom spotreby vody a energie na LED 
displeji. Vďaka tejto praktickej LED kontrolke je možné po zvolení pracieho programu vidieť aj ich 
aktuálnu spotrebu. V prípade, že aktivujeme aj niektorú z funkcií VarioPerfectTM, hneď vidíme, koľko 
vody a energie ušetríme oproti klasickému praciemu programu. Týmto spôsobom je možné sledovať, 
ako je zvolený program náročný a ako jeho úsporu môžeme jednoducho kontrolovať a regulovať.

Pri aktivácii tlačidla SpeedPerfect k vybranému praciemu programu sa bielizeň 
vyperie až o 65 % rýchlejšie ako pri štandardnom režime zvoleného programu.
To sa hodí, keď potrebujete naraz vyprať veľké množstvo bielizne, napríklad 
cez víkend alebo po návrate z dovolenky.

AŽ O

RÝCHLEJŠIA 
65 %

Ak je pre vás dôležitá úspora elektrickej energie a vody, stačí po zvolení 
pracieho programu stlačiť tlačidlo EcoPerfect. Prací cyklus potrvá síce dlhšie, 
ale v porovnaní so štandardným praním ušetrí až 50 % elektrickej energie.

AŽ O

ÚSPORNEJŠIA
50 %
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tlačidlo na spustenie
technológie 
ActiveOxygen™

generátor 
ActiveOxygen™

bubon VarioDrumTM

Dokonalé množstvo
pracieho prostriedku

Akonáhle je systém i-DOS 
aktivovaný, dávkuje prací 
prostriedok automaticky,
a to presne na mililitre.

Nedostatok
pracieho prostriedku

Ak nepoužívate dostatočné 
množstvo pracieho 
prostriedku, škvrny sa nemusia 
dokonalo vyprať alebo sa do 
odevov zaperú.

Príliš mnoho
pracieho prostriedku

Príliš mnoho pracieho 
prostriedku vedie k dodatočným 
oplachovacím cyklom, čo zvýši 
spotrebu vody aj energie.

Rozlúčte sa s odmerkami.
So systémom i-DOS

Pranie bez práce
Teraz dosiahnete vynikajúce výsledky prania 
jednoducho tak, že vložíte bielizeň do bubna, spustíte 
automatický program – a odpočívate.

Ušetríte vodu
Systém i-DOS nechráni len vašu bielizeň – chráni 
rovnako aj životné prostredie. Vďaka presnému 
automatickému dávkovaciemu systému vaša práčka 
ušetrí až 7 062* litrov ročne. 

Viac pohodlia
Možno neviete, na koľko pracích cyklov vám vystačí 
1,3 litra tekutého pracieho prostriedku. Ale vaša
práčka to vie. Priehradku naplníte vždy len raz,
ale vyperiete niekoľkokrát. Okrem priehradky na tekutý 
prací prostriedok má systém i-DOS rovnako druhú 
priehradku na aviváž. Nie je potrebné zdôrazňovať,
že môžete prací prostriedok dávkovať aj ručne.

Ušetríte prací prostriedok
So systémom i-DOS sa vaša práčka stará o vašu 
bielizeň aj vašu peňaženku. Nešetríte iba veľa vody, ale 
spotrebujete až o 30 % menej pracieho prostriedku.

*  Úspora pri praní v priemerne 220 cyklov ročne,
zdroj: wfk, Institute for Applied Research, Study Report 5132/10

Pred záverečným pláchaním 
je bielizeň znova ošetrená 
aktívnym kyslíkom 
na odstránenie baktérií 
a mikroorganizmov.

3

2 Na začiatku pracieho cyklu 
je do bubna vpustená hmla 
s aktívnym kyslíkom, ktorú si 
práčka vytvára sama. Žiadne 
ďalšie čistiace prostriedky nie 
sú potrebné.

1 Zvoľte si program a aktivujte 
funkciu ActiveOxygen™.

Pridaním funkcie aktívneho 
kyslíka sa prací proces predĺži 
iba o 30 minút. Výsledkom je 
hygienicky čistá bielizeň.

4

Je to tak jednoduché:

Hygienicky čistá iba stlačením 
tlačidla. Bez pridaných čistiacich 
prostriedkov
Teraz si už nemusíte robiť starosti, či je aj tá najchúlostivejšia bielizeň hygienicky 
čistá. Práčka z radu Serie 8 s technológiou ActiveOxygenTM* sa o to postará za vás.
Iba stlačením tlačidla, pri nízkej teplote a bez ďalších čistiacich prostriedkov.

Naše obľúbené oblečenie je často vyrobené z chúlostivých tkanín, preto potrebuje špeciálnu starostlivosť

* Odstraňuje až 99,99 % baktérií (napríklad e.coli, c.albicans, s.enterica, a.brasiliensis, s.aureus, 
bacteriophage MS2) v programe „mix“ pri odporúčanom množstve bežného pracieho prostriedku 
a 4 kg náplne. Prieskum MB 7623/15 zo dňa 29. 7. 2015 uskutočnil wfk – Institut für Angewandte 
Forschung GmbH pre BSH Hausgeräte GmbH.

So systémom i-DOS môžete v kľude odpočívať.
Výhody sú jasné:
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Mnoho dôvodov, prečo si kúpiť práčku Bosch:

Prečo práčky Bosch?

Antikorový prací bubon VarioDrum
Vynašli sme nový prací bubon, aby vaša 
bielizeň vydržala dlhšie ako nová. Antikorový 
bubon VarioDrum umožňuje vďaka jedinečnej 
štruktúre kvapkovitých prelisov a asymetrických 
unášačov nielen jemné a šetrné pranie, ale 
zároveň aj intenzívne pranie. Pri zvolení jemných 
pracích programov sa ploché strany prelisov 
a asymetrických unášačov postarajú o šetrné 
pohyby bielizne v bubne. Pri zvolení štandardných 
programov je bielizeň pomocou otáčania bubna 
vedená po spádových stranách unášačov 
a prelisov – tak dosiahneme intenzívnejšie pranie 
a odstránenie aj tých najzákernejších škvŕn.

Prívod vody cez manžetu
Za získanie najlepších výsledkov prania nie 
je zodpovedné len množstvo vody. V nových 
automatických práčkach preteká z veľkej časti 
voda do bubna otvorom v manžete. Tak je 
bielizeň rýchlejšie a rovnomernejšie nakropená 
a navlhčená.

Jednoduché žehlenie
Pri automatických práčkach vybavených touto 
funkciou môžete stlačením jediného tlačidla 
zredukovať tvorenie záhybov na bielizni. 
Bielizeň sa odstreďuje prerušovane, takže môže 
niekoľkokrát zmeniť svoju polohu. Navyše sa 
bielizeň ešte raz našuchorí odstreďovaním 
prispôsobeným textilnému materiálu a šetrnými 
pohybmi na záver pláchania. Výsledok: menej 
záhybov uľahčí žehlenie bielizne.

Program vlna/ručné pranie
Časti odevov z vlny alebo iných chúlostivých 
materiálov sú pri práčkach Bosch „v tých 
najlepších rukách“. Obzvlášť šetrný program 
vlna/ručné pranie pracuje rýchlosťou 27 otáčok 
za minútu (bežne: 50 otáčok/min.) a využíva 
len mierne pohyby pracieho bubna s vhodnými 
prestávkami. A aby si vlnená bielizeň uchovala 
svoj pekný tvar, nasleduje na konci programu 
šetrné odstreďovanie na vlnu. Ušetríte si tak 
v budúcnosti ručné pranie.

Technológia ActiveWaterTM

Dva senzory a inovatívny bubon VarioDrum sú 
absolútnymi majstrami v úspore vody. Prietokový 
senzor a senzor, ktorý meria stojatú vodu 
v bubne, sa spoločne postarajú o to, že je vždy 
použité to presné množstvo vody – v závislosti 
od druhu bielizne a jeho množstva. Súčasne 
vďaka konštantnému rozloženiu vody a vodnému 
kúpelu v pracom bubne VarioDrum je každá 
kvapka aktívne a efektívne využitá.

AntiStain – odstraňovanie škvŕn
Či už si vyberiete práčku s funkciou odstránenia 
16 škvŕn alebo iba 4 najčastejších (škvrny od 
krvi, tukov či oleja, červeného vína a trávy), 
vždy docielite, že vaša bielizeň bude ako nová. 
Nemusíte ani pridať predpranie či špeciálne 
chemické prostriedky.

Program AlergiaPlus
Program AlergiaPlus je ideálny na všetku 
bielizeň, ktorá sa dostane do priameho kontaktu 
s pokožkou, predovšetkým pre ľudí s citlivou 
a podráždenou pokožkou. Špeciálne navrhnutý 
prací cyklus, dlhšia fáza ohrevu a doplnkové 
pláchanie znižujú maximálnym spôsobom 
množstvo alergénu. To znamená menej peľových 
častíc, zvieracích chlpov a roztočov. Pre tento 
program nám bola udelená pečať kvality 
ECARF, čo znamená, že je ideálny pre alergikov 
a ohľaduplný k tkaninám.

AquaStop so zárukou
Systém AquaStop vás bezpečne ochráni pred 
škodami spôsobenými vodou. Postará sa o to 
celý rad spoľahlivých a vzájomne zladených 
opatrení: bezpečnostný ventil na vodovodnom 
kohútiku, prívodná hadica s automatickým 
odľahčením tlaku a prídavnou bezpečnostnou 
hadicou, vaňa práčky s plavákovým spínačom 
a s ním synchronizované vypúšťacie čerpadlo, 
ktoré sa automaticky spína. Tento systém 
zaisťuje stopercentnú ochranu pred škodami 
spôsobenými vodou. Firma Bosch za to ručí 
počas celej životnosti práčky!

Program šport/fi tness
Špeciálny program na športové odevy 
a textílie z mikrovlákna na voľnočasové aktivity 
a šport. Program určený na 2 kg bielizne 
perie pri maximálnej teplote 40 °C. Rýchlosť 
odstreďovania je odporúčaná na hodnotu 
800 otáčok za minútu, aby sa textílie neponičili. 
Neodporúča sa používať aviváž. Je možné si 
navoliť aj ďalšie funkcie ako je napríklad voda 
plus, ktorá ku klasickému praciemu cyklu pridá 
pláchanie navyše, aby sa z bielizne odstránili 
všetky zvyšky pracieho prostriedku. 
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Sušenie namiesto žehlenia?Suché fakty

Povedzte šnúre na bielizeň zbohom
Ktokoľvek suší bielizeň vo vnútri, musí miestnosť pravidelne vetrať. Z bielizne umiestnenej na sušiaku 
sa totiž do okolia vyparia až 4 litre vody, a to môže spôsobovať tvorbu plesní. Je len jedna cesta, ako 
sa im brániť: vetranie a kúrenie, vetranie a kúrenie. A to je problém hlavne v zime, pretože opakovaným 
vykurovaním miestnosti sa spotrebuje veľa energie. Túto energiu môžete ušetriť so sušičkou Bosch. 
A zároveň sa vyhnete riziku vzniku plesní.

Čistenie kondenzátora? Už nikdy viac!
Bez pravidelného čistenia kondenzátora dochádza po čase k zníženiu účinnosti sušenia, kým spotreba 
energie narastá. S novými sušičkami Bosch Serie 8 je však čistenie kondenzátora dávna minulosť. Náš 
samočistiaci kondenzátor SelfCleaning Condenser urobí túto prácu za vás automaticky sám. Vďaka 
nemu je tak počas celej životnosti udržaný konštantne efektívny chod spotrebiča. Táto praktická 
inovácia má pozitívny dopad nielen na vašu bielizeň, ale aj životné prostredie a váš čas.

Maximálna účinnosť sušenia s minimálnym úsilím
Nové kondenzačné sušičky Serie 8 ponúkajú nielen šetrnú starostlivosť o vašu bielizeň, ale odpadne 
vám aj mnoho ďalších starostí. Rad plnoautomatických vlastností vám ušetrí čas a úsilie, spotrebuje 
menej elektriny a dosiahnete najlepšie výsledky sušenia. Šetrné k životnému prostrediu, perfektné pre 
zjednodušenie každého dňa.

Sušička, ktorá suší, je naozajstný pomocník.
Ale čo ak vám uľahčí ešte aj žehlenie?
Naše sušičky ošetrujú vašu bielizeň parou. Takže než sa nazdáte, je vaša bielizeň nielen suchá, ale 
aj bez zbytočných záhybov. Stačí vybrať jeden z ponúkaných parných programov na odstránenie 
pokrčenia z akéhokoľvek typu oblečenia – od formálnych košiel až po prestieranie. Stačí naplniť 
príslušnú nádržku destilovanou vodou a vaša sušička sa už o zvyšok postará sama. Uľahčí, alebo 
dokonca celkom odstráni, potrebu žehlenia. Na vás zostane jediné – zložiť bielizeň zo sušičky priamo 
do skrine alebo si ju rovno obliecť na seba.

Jednoduché intuitívne ovládanie
Trváme na tom, že čím dokonalejšia technológia, tým jednoduchšie má byť jej používanie. Takže 
namiesto hľadania skrytých funkcií vám nový rad Serie 8 ponúkne geniálne jednoduché nastavenie. 
Akýkoľvek program vyberiete jednoducho pomocou otočného voliča. Všetky potrebné informácie sú 
ihneď zobrazené na veľkom prehľadnom displeji. Takže všetko máte na očiach a pod kontrolou. 

Tepelné čerpadlo sušičiek obsahuje fl uórované skleníkové plyny v hermeticky uzavretom systéme.
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Prečo sušičky Bosch?

Technológia ActiveAir
Technológia ActiveAir je ďalším inovatívnym a technologickým 
pokrokom na poli súčasnej technológie sušenia. Na rozdiel 
od klasického kondenzačného sušenia pracuje táto 
technológia bez drahého konvenčného ohrevu. Vzduch 
je ohriaty ekonomicky pomocou tepelného čerpadla 
a efektívne využije prítomné teplo.

Systém AutoDry
Pri sušení ošetruje a chráni vašu bielizeň systém AutoDry. 
Spočíva v tom, že senzory trvalo merajú teplotu a zvyškovú 
vlhkosť v sušičke, takže bielizeň sa usuší presne tak, ako si 
prajete – napríklad na stupeň usušenia vhodný na uloženie 
bielizne do skrine, alebo na žehlenie. V záujme obzvlášť 
šetrného zaobchádzania s textilnými materiálmi citlivými na 
vysokú teplotu a najmenšieho pokrčenia bielizne vyvinula 
fi rma Bosch funkciu na šetrné sušenie a jednoduché žehlenie. 
Ak zapnete funkciu jednoduché žehlenie, bielizeň sa po 
usušení v bubne ešte dve hodiny šuchorí.

Systém SensitiveDrying
So systémom šetrného sušenia SensitiveDrying je bielizeň 
sušená v bubne s unikátnou štruktúrou povrchu, ktorá 
umožňuje prístup mierneho teplého vzduchu zo všetkých strán. 
Bielizeň sa zároveň rozdeľuje a šuchorí pomocou asymetricky 
zakrivených unášačov s mäkčeným povrchom. Pri sušení sa tak 
pohybuje ako na vzduchovom vankúši. Výsledkom je mäkká, 
nadýchaná bielizeň bez zbytočného pokrčenia.

Šetrné sušenie
Nebojte sa sušenia jemných tkanín. Funkcia šetrného sušenia
sa o vašu bielizeň postará vďaka predĺženému sušeniu
pri nízkej teplote.
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