
Home Connect – steruj zdalnie  
urządzeniami Bosch. 
Z gwarancją perfekcyjnego efektu.



Otwórz się na zupełnie nowe możliwości, jakie stwarza aplikacja 
Home Connect. Dzięki niej zyskujesz dostęp do monitoringu 
oraz sterowania pracą domowych urządzeń podczas swojej  
nieobecności. Możesz także korzystać z instrukcji obsługi  
i przydatnych wskazówek eksploatacyjnych. Dla nowego 
komfortu życia i z gwarancją doskonałych rezultatów.

Nowa era domowego komfortu.
Inteligencja z Doliny Krzemowej.
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Warto byłoby upiec coś w piekarniku, gdy jest się poza domem... Możesz to zrobić 
używając smartfona z aplikacją Home Connect, dzięki której aktywujesz urządzenie, 
sprawdzisz przepisy i wybierzesz ustawienia. Zyskasz też informacje o procesie 
pieczenia, aż do momentu wyłączenia piekarnika. Jednym słowem – będziesz niemal  
w domu pod swoją nieobecność.

Przyrządzaj pyszne potrawy z dala  
od domu. Będą gotowe, gdy wrócisz.
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�  Uruchom i wyłącz piekarnik z dala od domu, zmień 
aktualny program i przypilnuj przygotowania potrawy, 
albo zdaj się na automatykę: piekarnik sam 
poinformuje Cię o zakończeniu programu.

�  Sięgnij po przydatne wskazówki, filmy i wiele nowych 
przepisów dopasowanych specjalnie do Twojego 
urządzenia. Wybierz i wyślij konkretne ustawienia 
bezpośrednio do piekarnika.

�  Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego 
potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem 
sewisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



Odkrywaj nowe smaki:
CoffeeWorld.
Teraz domowy ekspres do kawy otwiera przed Tobą wielki 
świat aromatycznych przyjemności. Dzięki Home Connect 
zyskujesz jeszcze więcej możliwości wyboru. Aplikacja udo-
stępnia szeroką gamę kompozycji kawowych z różnych stron 
świata, ze słynnymi specjałami włącznie – od australijskiego 
Flat White do kolumbijskiego Cortado. Swój ulubiony napój 
wybierzesz wchodząc po prostu w CoffeeWorld.

6 | Ekspresy do kawy

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



Kawa dla gości nie wymaga 
przerywania rozmowy:  
CoffeePlaylist.
Przyjmując gości starasz się spełnić wszystkie ich życzenia, 
a to oznacza zwykle dużo pracy. Aplikacja Home Connect 
oferuje doskonały sposób na ułatwienie zadania przy 
serwowaniu kawy: wpisz życzenia gości na CoffeePlaylist  
w swoim smartfonie i wyślij je do ekspresu. Urządzenie 
odtworzy całą listę, a Ty będziesz mieć więcej czasu na 
rozmowę. 
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�  Zamów wygodnie ulubioną kawę lub zleć wykonanie 
specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.

�  Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Wybierz swój  
typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji  
z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na  
kawowe specjały z całego świata.

�  Zajrzyj na strony wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. 
Poznaj rozmaitość gatunków kawy, jej pochodzenie  
i miejsca upraw.



Skoncentruj się na gotowaniu.  
O jakość potraw i świeże 
powietrze zadba Home Connect.
Nowa funkcja cookConnect umożliwia współpracę płyty kuchen-
nej z okapem. Włączenie płyty automatycznie inicjuje rozpoczęcie 
działania okapu, dostosowując samoczynnie tryb pracy do inten-
sywności oparów. Płyta udostępnia sterowanie wszystkimi funk-
cjami okapu za pomocą systemu DualLight Slider – w ten sposób 
zlecisz kontynuację wentylowania kuchni po wyłączeniu płyty. 
Home Connect oferuje też automatyczną kontrolę gotowania  
i smażenia potraw według podanych w aplikacji przepisów. Nowy 
sposób funkcjonowania urządzeń pozwala uwolnić się od troski  
o techniczną stronę obsługi i skoncentrować wyłącznie na mi-
strzowskiej realizacji kulinarnych wyzwań.

8 | Płyty i okapy

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



�  Aktywuj w smartfonie funkcję synchronizacji pracy płyty 
z okapem i zapomnij o sterowaniu wentylacją podczas 
gotowania.

�  Zleć swojej płycie dopilnowanie smażenia i gotowania 
według przepisów dostępnych w aplikacji.

�  Dopasuj działanie okapu do potrzeb za pośrednictwem 
Home Connect lub sterując z płyty: zmień moc 
wentylacji lub zadaj kontynuację pracy po zakończeniu 
gotowania.

�  Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego 
potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem 
serwisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.

Płyty i okapy  | 9 
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 Typ piekarnika
/ rodzaje grzania

–   Piekarnik z parowarem, z 14 rodzajami grzania: 
termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, 
grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, 
grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, 
funkcja pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, 
pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, 
podtrzymywanie ciepła

–  4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: 
para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie

–   Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, 
grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, 
grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, 
funkcja pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., 
rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła

  Komfort 
użytkowania

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
–  Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
–  Regulacja temperatury: 30-250°C
–  Chłodny front 40°C
–  Automatyczna propozycja temperatury
–  Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
–  System wyboru potrawy PerfectChef
–  Termosonda PerfectRoast 
– Sensor PerfectBake
–  Zegar elektroniczny
–  Szybkie nagrzewanie
–  Dmuchawa chłodząca
–  Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
–  Wyłącznik bezpieczeństwa
–  Wskaźnik zalegania ciepła
–  Przycisk start
–  Wyłącznik kontaktowy drzwi
–  Wielopoziomowe oświetlenie LED
–  SoftClose / SoftOpening
– Pojemnik na wodę 1 l
–  Wskaźnik zapełnienia pojemnika 

na wodę

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
–  Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
–  Regulacja temperatury: 30-300°C
–  Chłodny front 40°C
–  Automatyczna propozycja temperatury
–  Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
–  System wyboru potrawy PerfectChef
–  Termosonda PerfectRoast
– Sensor PerfectBake
–  Zegar elektroniczny
–  Szybkie nagrzewanie
–  Dmuchawa chłodząca
–  Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
–  Wyłącznik bezpieczeństwa
–  Wskaźnik zalegania ciepła 
–  Przycisk start
–  Wyłącznik kontaktowy drzwi
–  Oświetlenie halogenowe
–  SoftClose / SoftOpening

       Czyszczenie – EcoClean Direct: tylna ścianka
–  Wewnętrzna strona drzwi: szkło
–  Emalia: Granit Email

–  EcoClean Direct: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka
–  Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: Granit Email

Wnętrze 
piekarnika

–  Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, 
z funkcją Telescope Stop

Parametry 
techniczne

–  Pojemność: 71 l
–  Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

–  Pojemność: 71 l
–  Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wyposażenie 
standardowe

–  1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 poj. do got. na parze perfor. (XL) 
– 1 poj. do got. na parze perfor. (S)
– 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S)

–  1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia

Wyposażenie 
dodatkowe

–  HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, 
full extension 

–  HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, 
full extension 

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG) 

595 x 595 x 548 mm 595 x 595 x 548 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl

PerfectChef

EcoClean Direct

PerfectRoastPerfectRoast

PerfectBakePerfectBake

Piekarnik z parowarem

Energia*

cm
60

Energia*

cm
60

PerfectChef

PerfectRoastPerfectRoast

PerfectBakePerfectBake

EcoClean Direct
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* Klasa efektywności energetycznej w skali od A++ do D. 
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.  



CTL 636ES6 Serie | 8, stal szlachetna CTL 636EB6 Serie | 8, czarny

 Komfort 
użytkowania:

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia (CoffeeWorld, Playlist, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)
–  10 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa, Cappuccino, 

Latte Macchiato, Caffe Latte, mleczna pianka, gorące mleko, gorąca woda
–   Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia
–   AromaPro Concept – innowacyjna technika zaparzania kawy
–  AromaDouble Shot – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
–   SensoFlow System – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
–   Zredukowany do mininimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
–   Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek SilentCeram Drive
–   Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu mleka

Higiena 
i czyszczenie:

 –   AutoMilk Clean – automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka 
–   SinglePortion Cleaning – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
–   Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania
–   System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia
–   Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia

  Obsługa: –   Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz TFT, z możliwością zaprogramowania wybranego języka, w tym polskiego
–   Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa)
– Regulacja rozdrobnienia kawy
–   Funkcja wstępnego zaparzania
–   Funkcja OneTouch DoubleCup – wybór dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka, za jednym naciśnięciem 

przycisku
–  Funkcja MyCoffee – możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy
– IndividualCup Volume – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance 
–   Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (maks. 150 mm), idealna do wysokich 

szklanek na latte macchiato
–   Hałas zredukowany do minimum
–   Wskaźnik wymiany filtra

 Informacje 
dodatkowe:

–     Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l)
–     Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (500 g)
–     Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy
–     2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną
–   Kolor: stal szlachetna, czarny

 Akcesoria 
w zestawie:

–   Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, 
paski testowe do badania twardości wody

Parametry 
techniczne:

–     Moc: 1600 W
–   Ciśnienie: 19 bar

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG)

435 x 594 x 356-375 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl

IndividualCup 
Volume

cm
43,5

IndividualCup 
Volume

cm
43,5
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 
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Sposób pracy –  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną 
–  Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
–  Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy 

lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir  
(wyposażenie dodatkowe)

– W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina

–  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
–  Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
–  Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy 

lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir  
(wyposażenie dodatkowe)

–  W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
–  Praca nad płytą gazową niedozwolona

–  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
–  Praca nad płytą gazową niedozwolona
–  Praca w obiegu zamkniętym

Komfort 
użytkowania

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia 
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty  

(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  W pełni automatyczny wyciąg
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również  

do mycia w zmywarce
–  Technologia szczelinowa
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Ustawienie PowerBoost
–  Elektroniczne sterowanie za pomocą TouchControl
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy 

normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
– Silnik EcoSilence Drive™
–  Funkcja SoftLight
–  Funkcja Dimm
–  Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
–  Wskaźnik nasycenia filtra
–  Szklana pokrywa filtra
–  Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia 
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty  

(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  W pełni automatyczny wyciąg
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również  

do mycia w zmywarce
–  Technologia szczelinowa
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Ustawienie PowerBoost
–  Sterowanie elektroniczne TouchControl 
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy 

normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością 

ustawienia 1-99 min
– Silnik EcoSilence Drive™
– Funkcja SoftLight
– Funkcja Dimm
– Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Szklana pokrywa filtra

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy 

odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  Filtr przeciwtłuszczowy i węglowy
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również 

do mycia w zmywarce
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do 

pracy normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością 

ustawienia 1-99 min.
– Silnik EcoSilence Drive™

     Wzornictwo –  Kolor czarny, szklana pokrywa
–  Wyświetlacz LightLine

–  Szkło: czarny nadruk
– Kolor czarny, szklana pokrywa
– Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED
–  Wyświetlacz LightLine

–  Szkło: czarny nadruk
–  Kolor czarny, szklana pokrywa
–  Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED

Parametry 
techniczne

–  Wydajność wentylatora**:  
maks. tryb normalny 500 m³/h 
tryb intensywny: 840 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW  
(40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW  
(51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

–  Wydajność wentylatora**:  
maks. tryb normalny 420 m³/h 
tryb intensywny: 730 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW  
(44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

–  Wydajność wentylatora – obieg zamknięty**:  
maks. tryb normalny 330 m³/h 
tryb intensywny: 400 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW  
(54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 72 dB(A) re 1 pW  
(59 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

     Wyposażenie 
dodatkowe

–  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji  

–  DWZ 0AK0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu  
zamkniętym (część zamienna)

–  DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy  
bez komina

–  DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji 
–  DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 

bez komina 
–  DWZ 0AK0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
–  DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu 

zamkniętym 
–  DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm 
–  DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm

–  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji 

–  DWZ 0AF0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu  
zamkniętym (część zamienna)

–  DWZ 0AF0R0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
bez komina

–  DWZ 0AF0S0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
w tym 2 aktywne filtry węglowe, do regeneracji

–  DWZ 0AF0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
bez komina

–  DWZ 0AF0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
–  DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu 

zamkniętym
–  DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm 
– DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm

 –  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji

Wymiary 
urządzenia 
(WxSxG)

–  obieg otwarty: 957–1227 x 894 x 548 mm 
–  obieg zamknięty z kominem: 1017–1287 x 894 x 548 mm
–  obieg zamknięty bez komina: 480 x 894 x 548 mm

–  obieg otwarty: 1019-1289 x 890 x 263 mm
–  obieg zamknięty z kominem 1079-1349 x 890 x 263 mm
–  obieg zamknięty bez komina: 550 mm x 890 x 263 mm

–  obieg zamknięty: 501 mm x 330 mm x 291 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl

Cichy

TM

Technologia
szczelinowa

Energia*

89
cm

TM

Technologia
szczelinowa

Energia*

89
cm
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* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150. 
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 
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PerfectAirPerfectAir

PerfectAirPerfectAir

Cichy
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Typ płyty Płyta indukcyjna FlexInduction Plus  
z sensorem gotowania PerfectCook ready  
i sensorem smażenia PerfectFry

Sposoby grzania –  4 indukcyjne strefy grzewcze
– Rozszerzona strefa FlexInduction

Komfort 
użytkowania

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
–  Sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty)
–  System wyboru potrawy PerfectChef
–  Sensor smażenia PerfectFry z 5 ustawieniami mocy
–  Sensor gotowania PerfectCook ready  

(jako wyposażenie dodatkowe)
–  Funkcja MoveMode Plus
–  Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
–  17 stopni mocy grzania dla każdego pola
–  Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
–  Sygnał dźwiękowy końca pracy
–  Licznik czasu gotowania
–  Automatyczne przenoszenie ustawień
–  Funkcja ReStart
–  Wskaźnik zużycia energii
–  Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
–  Funkcja PanBoost – szybkie nagrzewanie patelni
–  Funkcja podtrzymywania ciepła
–  Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
–  Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
–  Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
–  2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
–  Główny wyłącznik
–  Funkcja Krótkie czyszczenie

Wzornictwo –  Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,  
stalowe listwy po bokach

     Parametry 
techniczne

–   Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
–  Wielkość i moc pól grzewczych: 

– strona lewa: 
   1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub  
   2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW 
   Strefa z dodatkowym induktorem:  
   300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW 
– strona prawa:  
   1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub  
   2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW 
   Strefa z dodatkowym induktorem:  
   300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW

Wyposażenie 
dodatkowe

– HEZ 39050: sensor gotowania PerfectCook

Wymiary 
urządzenia 
(SxGxW)

816 x 527 x 51 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl

MoveMode Plus

PerfectCook redy

PerfectChef

TFT-dotykowy

81,6
cm

DWK 98PR60 Serie | 8 DWF 97RV60 Serie | 8 DWI 37RV60 Serie I 8

Sposób pracy –  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną 
–  Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
–  Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy 

lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir  
(wyposażenie dodatkowe)

– W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina

–  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
–  Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
–  Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy 

lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir  
(wyposażenie dodatkowe)

–  W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
–  Praca nad płytą gazową niedozwolona

–  Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
–  Praca nad płytą gazową niedozwolona
–  Praca w obiegu zamkniętym

Komfort 
użytkowania

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia 
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty  

(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  W pełni automatyczny wyciąg
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również  

do mycia w zmywarce
–  Technologia szczelinowa
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Ustawienie PowerBoost
–  Elektroniczne sterowanie za pomocą TouchControl
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy 

normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
– Silnik EcoSilence Drive™
–  Funkcja SoftLight
–  Funkcja Dimm
–  Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
–  Wskaźnik nasycenia filtra
–  Szklana pokrywa filtra
–  Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia 
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty  

(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  W pełni automatyczny wyciąg
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również  

do mycia w zmywarce
–  Technologia szczelinowa
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Ustawienie PowerBoost
–  Sterowanie elektroniczne TouchControl 
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy 

normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością 

ustawienia 1-99 min
– Silnik EcoSilence Drive™
– Funkcja SoftLight
– Funkcja Dimm
– Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Szklana pokrywa filtra

–  Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
–  3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby 

intensywne
–  Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy 

odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
–  Filtr przeciwtłuszczowy i węglowy
–  Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również 

do mycia w zmywarce
–  Oświetlenie LED stanowiska pracy
–  Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
–  PerfectAir sensor jakości powietrza
–  Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do 

pracy normalnej po 6 min.
–  Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością 

ustawienia 1-99 min.
– Silnik EcoSilence Drive™

     Wzornictwo –  Kolor czarny, szklana pokrywa
–  Wyświetlacz LightLine

–  Szkło: czarny nadruk
– Kolor czarny, szklana pokrywa
– Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED
–  Wyświetlacz LightLine

–  Szkło: czarny nadruk
–  Kolor czarny, szklana pokrywa
–  Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED

Parametry 
techniczne

–  Wydajność wentylatora**:  
maks. tryb normalny 500 m³/h 
tryb intensywny: 840 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW  
(40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW  
(51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

–  Wydajność wentylatora**:  
maks. tryb normalny 420 m³/h 
tryb intensywny: 730 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW  
(44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

–  Wydajność wentylatora – obieg zamknięty**:  
maks. tryb normalny 330 m³/h 
tryb intensywny: 400 m³/h

–  Poziom hałasu***:  
maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW  
(54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) 
tryb intensywny: 72 dB(A) re 1 pW  
(59 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

–  Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

     Wyposażenie 
dodatkowe

–  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji  

–  DWZ 0AK0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu  
zamkniętym (część zamienna)

–  DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy  
bez komina

–  DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji 
–  DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 

bez komina 
–  DWZ 0AK0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
–  DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu 

zamkniętym 
–  DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm 
–  DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm

–  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji 

–  DWZ 0AF0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu  
zamkniętym (część zamienna)

–  DWZ 0AF0R0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
bez komina

–  DWZ 0AF0S0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
w tym 2 aktywne filtry węglowe, do regeneracji

–  DWZ 0AF0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym 
bez komina

–  DWZ 0AF0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
–  DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu 

zamkniętym
–  DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm 
– DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm

 –  DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy  
w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji

Wymiary 
urządzenia 
(WxSxG)

–  obieg otwarty: 957–1227 x 894 x 548 mm 
–  obieg zamknięty z kominem: 1017–1287 x 894 x 548 mm
–  obieg zamknięty bez komina: 480 x 894 x 548 mm

–  obieg otwarty: 1019-1289 x 890 x 263 mm
–  obieg zamknięty z kominem 1079-1349 x 890 x 263 mm
–  obieg zamknięty bez komina: 550 mm x 890 x 263 mm

–  obieg zamknięty: 501 mm x 330 mm x 291 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl

TM

33
cm
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* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150. 
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 

PerfectAirPerfectAir

Energia*



Dane techniczne dwóch nowatorskich
kamer wewnętrznych: 

� rozdzielczość 5 MPx 
� krótki czas ekspozycji (10 ms)
� odporność na wodę i kwasy owocowe
� kodowany obraz 

14 | Chłodziarko-zamrażarki

Wyobrażasz sobie zakupy w towarzystwie własnej 
chłodziarki? Z Home Connect to całkiem realne! 
Teraz możesz się z nią połączyć za pośrednictwem 
smartfona i uzyskać wgląd w zawartość wnętrza 
dzięki umieszczonym tam kamerom. Oznacza  
to pełną kontrolę nad stanem zaopatrzenia:  
zawsze masz możliwość sprawdzić,  
czego brakuje na kolację.

To jedyna na świecie  
kamera, która jest  
naprawdę cool!

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



Ważne informacje:
odbierz wiadomość.

Codzienne życie niesie różne niespodzianki. Łącząc się  
z chłodziarką poprzez Home Connect masz nad nią  
możliwość kontroli. W razie jakiegoś problemu, np. wzrostu 
temperatury, czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz 
zawiadomienie za pośrednictwem swojego smartfona lub 
tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania 
błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.

Chłodziarko-zamrażarki  | 15 



���Kamery we wnętrzu: dzięki nim bez trudu sprawdzisz zawartość 
chłodziarki nawet będąc poza domem.

�  Powiadomienia: na życzenie, urządzenie prześle Ci informacje 
o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.

�  Przewodnik po chłodzeniu: oferuje przydatne informacje 
o idealnych warunkach przechowywania dla poszczególnych 
produktów.

Home Connect: chłodziarko-zamrażarki 
marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. 
Dla większej wygody życia.

16 | Chłodziarko-zamrażarki

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



KGN 36HI32 Serie | 6 KIS 86HD40 Serie | 6

Dane 
eksploatacyjne

–  Klasa efektywności energetycznej: A++
–  Zużycie energii**: 258 kWh/rok
–  Pojemność całkowita: 320 l
–  Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW
– Klasa klimatyczna: SN-T

–  Klasa efektywności energetycznej: A+++
–  Zużycie energii¹: 151 kWh/rok
–  Pojemność całkowita: 260 l
–  Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW
– Klasa klimatyczna: SN-T

Wzornictwo –  Kolor drzwi: stal szlachetna 
–  Kolor boków: inox metalic
–  Powłoka AntiFingerprint
–  Pionowy aluminiowy uchwyt do otwierania drzwi
–  Oświetlenie LED w chłodziarce

–  Oświetlenie LED w chłodziarce
– Wyświetlacz cyfrowy
–  Wewnętrzne metalowe aplikacje

Komfort  
użytkowania

–  Home Connect – kamera wewnątrz chłodziarki,  
zdalny monitoring i kontrola

–  Technologia NoFrost
–  Elektroniczna regulacja temperatury, zewnętrzny  

wyświetlacz cyfrowy
–  Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi
–  Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu 

temperatury w zamrażarce
–  FreshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu  

systemowi czujników

–  Home Connect – zdalny monitoring i kontrola
–  Technologia LowFrost
–  Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny
–  Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi
–  Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu 

temperatury w zamrażarce
–  FreshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu  

systemowi czujników
– SoftClose – wspomaganie zamykania drzwi

Chłodziarka –  Pojemność chłodziarki: 234 l
–  Superchłodzenie
–  System Multi Airflow
–  Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 2 o zmiennej 

wysokości
–  Chromowany stelaż na butelki
–  Ilość półek na drzwiach: 3
–  Filtr węglowy AirFresh
–  Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności i pofalowanym 

dnem
– Szuflada VitaFresh 0ºC do przechowywania ryb i mięsa

–  Pojemność chłodziarki: 186 l
– Superchłodzenie
–  Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, z tego 4 o zmiennej 

wysokości, 1 VarioShelf
–  Ilość półek na drzwiach: 5, w tym 1 zamykana 

na masło/sery
–  Filtr węglowy AirFresh
–  Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności 

i pofalowanym dnem

Zamrażarka –  Pojemność: 86 l
–  Supermrożenie
–  3 przezroczyste szuflady
–  VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania 

większej przestrzeni
–  Technologia NoFrost
–  Zdolność zamrażania: 14 kg/24 h
–  Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h

–  Pojemność: 74 l
–  Supermrożenie
–  3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox
–  VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania 

większej przestrzeni
–  Technologia LowFrost
– Kalendarz zamrażania żywności
–  Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
–  Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33 h

Wyposażenie
standardowe

– 1 pojemnik na jajka
– 1 pojemnik na kostki lodu
– 1 taca na owoce 

–  2 pojemniki na jajka
– 1 pojemnik na kostki lodu
–  2 wkłady akumulacyjne zimna 

Wymiary*** 
urządzenia 
(WxSxG) 

1870 x 600 x 650 mm 1772 x 558 x 545 mm

Rys. montażowe – Na stronie www.bosch-home.pl

Chłodziarko-zamrażarki  | 17 

LED

AntiFingerprint

Chłodziarko-zamrażarka 
wolnostojąca

Chłodziarko-zamrażarka 
do zabudowy 

Energia*

187
cm

VitaFresh 0°C

NoFrost

Superchłodzenie

Supermrożenie

Energia*

203
cm

VitaFreshplusVitaFreshplus

Superchłodzenie

Supermrożenie

LED

VarioShelfVarioShelf

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
***  W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić 

przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



18 | Zmywarki

Wiadomo, że Twoja mama świetnie zna się na zmywaniu naczyń. Teraz  
podobną wiedzą dysponuje też aplikacja w Twoim smartfonie. Wystarczy 
włączyć Home Connect i przejść do funkcji Easy Start, żeby wybrać 
najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Mając zawsze  
pod ręką prawdziwego eksperta od zmywania, możesz zacząć działać nie 
czekając na mamę. 

O właściwe metody zmywania możesz  
zapytać mamę. Albo swoją aplikację.



Zmywarki  | 19 

�  Włącz urządzenie, gdy jesteś poza domem lub  
nastaw odpowiedni czas na rozpoczęcie zmywania.

�  Zażądaj przesyłania informacji o zakończeniu zmywania  
i o konieczności uzupełnienia płynu nabłyszczającego.

�  Czy wiesz ile tabletek do zmywarki masz w domu? Nie martw 
się, nie musisz tego wiedzieć. Wystarczy, że wprowadzisz 
informację do swojej aplikacji Home Connect otwierając 
paczkę z 50 tabletkami, a po 45 cyklach otrzymasz wymuszony 
komunikat na swojego smartfona lub tablet. Dostaniesz nawet 
bezpośredni link, do złożenia zamówienia online. 

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



20 | Zmywarki

 ¹Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 

 SMV 88TX36E Serie | 8, PerfectDry  SME 68TX06E Serie | 6, PerfectDry SMI 88TS36E Serie | 8, PerfectDry

      Parametry 
techniczne

– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 211 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2100 l/rok¹
–  Zużycie w programie Eco 50°C:

– energii: 0,73 kWh
– wody: 7,5 l

–  Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

– Pojemność: 14 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 237 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2660 l/rok¹
–  Zużycie w programie Eco 50°C:

– energii: 0,83 kWh
– wody: 9,5 l

–  Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 211 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2100 l/rok¹
–  Zużycie w programie Eco 50°C:

– energii: 0,73 kWh
– wody: 7,5 l

–  Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

  Programy 
i funkcje

–  8 programów: Garnki 70°C,
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C,
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  5  Funkcji dodatkowych: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus, 
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus

– 6 temperatur
– Program MachineCare

–   8 programów: Garnki 70°C,
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, 
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  4 Funkcje dodatkowe: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus, 
VarioSpeed Plus 

– 6 temperatur
– Program MachineCare

–   8 Programów: Garnki 70°C,
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C,
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  Funkcji dodatkowych: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus, 
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus 

– 6 temperatur
– Program MachineCare

        Automatyka –  Home Connect: zdalny monitoring 
i kontrola

–  System hydrauliczny ActiveWater
–  Suszenie Zeolith®
–  Asystent Dozowania
–  AquaSensor 
– Sensor załadunku
–  Silnik EcoSilence Drive™
–  Wymiennik ciepła
–  Technika naprzemiennego mycia
–  Elektroniczna regeneracja
–  Innowacyjny 3-częściowy system 

samoczyszczących filtrów
–  AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
–  EasyLock
–  TimeLight

–  Home Connect: zdalny monitoring 
i kontrola

–  System hydrauliczny ActiveWater 
–  Suszenie Zeolith®
–  Asystent Dozowania
–  AquaSensor 
– Sensor załadunku
–  Silnik EcoSilence Drive™
–  Wymiennik ciepła 
–  Technika naprzemiennego mycia
–  Elektroniczna regeneracja
–  Innowacyjny 3-częściowy system 

samoczyszczących filtrów
–  AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
–  EasyLock
–  InfoLight 

–  Home Connect: zdalny monitoring 
i kontrola 

–   System hydrauliczny ActiveWater 
–    Suszenie Zeolith®
–    Asystent Dozowania
–    AquaSensor 
– Sensor załadunku
–    Silnik EcoSilence Drive™
–    Wymiennik ciepła 
–    Technika naprzemiennego mycia
–    Elektroniczna regeneracja
–    Innowacyjny 3-częściowy system 

samoczyszczących filtrów
–    AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
–    EasyLock

  Wnętrze –  System koszy VarioFlex Pro
–  Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
–  Szuflada Vario3 Pro
–  3-poziomowy RackMatic
–  Składane półki w górnym/dolnym 

koszu: 6 / 8
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 2 
–  Specjalne uchwyty na kieliszki 

w dolnym koszu
–  EmotionLight™
– GlassSecure Tray – stojak na kieliszki

–  System koszy VarioFlex Pro
–  Kosze w kolorze srebrno-czerwonym 
–  Szuflada Vario3 Pro
–  3-poziomowy RackMatic
–  Składane półki w górnym/dolnym 

koszu: 6 / 8
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 2 
–  Specjalne uchwyty na kieliszki 

w dolnym koszu
– GlassSecure Tray – stojak na kieliszki
– Zawiasy ślizgowe Vario

–    System koszy VarioFlex Pro
–  Kosze w kolorze srebrno-czerwonym 
–    Szuflada Vario3 Pro
–    3-poziomowy RackMatic
–    Składane półki w górnym/dolnym 

koszu: 6 / 8
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 2 
–    Specjalne uchwyty na kieliszki 

w dolnym koszu
–  EmotionLight™
– GlassSecure Tray – stojak na kieliszki

 Panel 
sterujący

–  Panel Piezo TouchControl, czarny
–  Wyświetlacz TFT
–  Zegar czasu rzeczywistego
–  Sygnał akustyczny końca programu
–  Programowanie czasu startu: 1-24 h
–  Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
–  Mechaniczne zabezpieczenie przed 

otworzeniem przez dzieci

–  Panel Piezo TouchControl, srebrny
–  Wyświetlacz TFT
–  Zegar czasu rzeczywistego
–  Sygnał akustyczny końca programu
–  Programowanie czasu startu: 1-24 h
–  Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

 –   Panel Piezo TouchControl, czarny
–  2 wyświetlacze TFT
– Zegar czasu rzeczywistego
–   Sygnał akustyczny końca programu
–    Programowanie czasu startu: 1–24 h
–    Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
–    Mechaniczne zabezpieczenie przed 

otworzeniem przez dzieci  

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG)

815–875 x 598 x 550 mm 815–875 x 598 x 550 mm 815–875 x 598 x 573 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl Na stronie www.bosch-home.pl

Zmywarki do zabudowy 

Asystent Dozowania

AquaStop

42 dB

Woda

7,5 L

Energia

60
cm

13

Higiena Plus

Szkło 40

Strefa Intensywna

Suszenie Extra

Vario 3 Pro

System koszy
VarioFlex Pro

EmotionLightTM

AquaSensor

Cichy 50º

Skrócony 45º

Przyśpieszony 60°

Asystent Dozowania

AquaStop

42 dB

Woda

7,5 L

Energia

60
cm

13

Higiena Plus

Szkło 40

Strefa Intensywna

Suszenie Extra

Vario 3 Pro

System koszy
VarioFlex Pro

EmotionLightTM

AquaSensor

Cichy 50º

Skrócony 45º

Przyśpieszony 60°

14

42 dB

Woda

9,5 L

Energia

60
cm

Asystent Dozowania

AquaStop

Higiena Plus

Suszenie Extra

Vario 3 Pro

System koszy
VarioFlex Pro

Szkło 40

Cichy 50º

AquaSensor

Zawiasy Vario

Skrócony 45º

Przyśpieszony 60°
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 ¹Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. 
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 

SMI 68TS06E Serie | 6, PerfectDry SMS 88TI36E Serie | 8, PerfectDry SMS 68MI06E Serie | 6, SuperSilence

     Parametry 
techniczne

– Pojemność: 14 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 237 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2660 l/rok¹
–  Zużycie w programie Eco 50°C: 

– energii: 0,83 kWh 
– wody: 9,5 l

–  Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 211 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2100 l/rok¹
–  Zużycie w programie Eco 50°C: 

– energii: 0,73 kWh 
– wody: 7,5 l

–  Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

– Pojemność: 14 kompletów naczyń
– Zużycie energii: 266 kW/rok¹
– Zużycie wody: 2660 l/rok¹
– Zużycie w programie Eco 50°C:
– energii: 0,93 kWh
– wody: 9,5 l
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy  
i funkcje

–  8 Programów: Garnki 70°C,  
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, 
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  4 funkcje dodatkowe: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus, 
VarioSpeed Plus

– 6 temperatur
– Program MachineCare

–   8 Programów: Garnki 70°C,  
Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C,  
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  5 Funkcji dodatkowych: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus,  
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus

– 6 temperatur
– Program MachineCare

–  8 Programów: Garnki 70°C,  
Godzinny 65°C, Auto 45-65°C,  
Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, 
Szkło 40°C, Mycie wstępne

–  4 Funkcje dodatkowe: Home Connect, 
Suszenie Extra, Higiena Plus, 
VarioSpeed Plus

– 5 temperatur
– Program MachineCare

     Automatyka –  Home Connect: zdalny monitoring  
i kontrola

–  System hydrauliczny ActiveWater 
–  Suszenie Zeolith®
–  Asystent Dozowania
–  AquaSensor 
– Sensor załadunku
–  Silnik EcoSilence Drive™
–  Wymiennik ciepła 
–  Technika naprzemiennego mycia
–  Elektroniczna regeneracja
–  Innowacyjny 3-częściowy system 

samoczyszczących filtrów
–  AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
–  EasyLock

–  Home Connect: zdalny monitoring  
i kontrola

–  System hydrauliczny ActiveWater
–  Suszenie Zeolith®
–  Asystent Dozowania
–  AquaSensor 
– Sensor załadunku
–  Silnik EcoSilence Drive™
–  Wymiennik ciepła
–  Technika naprzemiennego mycia
–  Elektroniczna regeneracja
–  Innowacyjny 3-częściowy system  

samoczyszczących filtrów
–  AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
–  EasyLock

–  Home Connect: zdalny monitoring  
i kontrola

– System hydrauliczny ActiveWater 
– Asystent Dozowania
– AquaSensor 
– Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive™
– Wymiennik ciepła 
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
–  Innowacyjny 3-częściowy system  

samoczyszczących filtrów
–  AquaStop z gwarancją na cały czas 

użytkowania produktu
– EasyLock

Wnętrze –  System koszy VarioFlex Pro
–  Kosze w kolorze srebrno-czerwonym 
–  Szuflada Vario3 Pro
–  3-poziomowy RackMatic
–  Składane półki w górnym/dolnym 

koszu: 6 / 8
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 2 
–  Specjalne uchwyty na kieliszki  

w dolnym koszu
– GlassSecure Tray – stojak na kieliszki

–  System koszy VarioFlex Pro
–  Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
–  Szuflada Vario3 Pro
–  3-poziomowy RackMatic
–  Składane półki w górnym/dolnym  

 koszu: 6 / 8
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym  

koszu: 2 / 2 
–  Specjalne uchwyty na kieliszki  

w dolnym koszu
–  EmotionLight™ w kolorze białym
– GlassSecure Tray – stojak na kieliszki

– System koszy VarioFlex
– Kosze w kolorze srebrno-czerwonym 
– Szuflada Vario3 
– 3-poziomowy RackMatic
–  Składane półki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 4
–  Półki na filiżanki w górnym/dolnym 

koszu: 2 / 2 

Panel 
sterujący

–  Panel Piezo TouchControl, czarny
–  Wyświetlacz TFT
–  Zegar czasu rzeczywistego
–  Programowanie czasu startu: 1–24 h
–  Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Elektroniczna blokada przycisków

–  Panel Piezo TouchControl, metalic
–  Wyświetlacz TFT
–  Zegar czasu rzeczywistego
–  Sygnał akustyczny końca programu
–  Programowanie czasu startu: 1-24 h
–  Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
–  Mechaniczne zabezpieczenie przed 

otworzeniem przez dzieci

– Wyświetlacz LED
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Elektorniczna blokada przycisków

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG)

815–875 x 598 x 573 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl – –

Zmywarka do zabudowy Zmywarki wolnostojące 

14

42 dB

Woda

9,5 L

Energia

60
cm

Asystent Dozowania

AquaStop

Vario 3 Pro

AquaSensor

Skrócony 45º

Higiena Plus

Suszenie Extra

System koszy
VarioFlex Pro

Szkło 40

Cichy 50º

Przyśpieszony 60°

Asystent Dozowania

AquaStop

42 dB

Woda

7,5 L

Energia

60
cm

13

Higiena Plus

Strefa Intensywna

Vario 3 Pro

Suszenie Extra

Szkło 40

System koszy
VarioFlex Pro

EmotionLightTM

AquaSensor

AntiFinger Print

Cichy 50º

Skrócony 45º

Przyśpieszony 60°

AntiFinger Print

AquaStop

14

44 dB

Woda

9,5 L

Energia*

60
cm

Asystent Dozowania

Vario 3 AquaSensor

Higiena Plus

Suszenie Extra

Cichy 50º

Szkło 40

MachineCare

1h 65ºC

NOWOŚĆ!



22 |  Pralki i suszarki

Nie musisz już dzwonić do mamy po rady w sprawie 
prania. Teraz możesz zwrócić się bezpośrednio  
do swojej pralki i życie od razu staje się łatwiejsze.  
Funkcja Easy Start w aplikacji Home Connect  
zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program.

Skorzystaj z rad swojej pralki.
Zna się na praniu jak nikt inny! 

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



Włącz pranie:  
z bliska lub z daleka.

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do pralki  
w domu. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego 
urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe  
i wygodne. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program 
zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie 
czekać na Twój powrót do domu.
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��Easy Start: przydatna pomoc przy dobraniu najwłaściwszego 
programu prania i suszenia.

� Powiadomienia: na życzenie urządzenie prześle Ci informacje 
o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.

� Zdalne sterowanie: nowe pralki i suszarki oferują możliwość 
monitorowania i zarządzania ich pracą przez smartfon.

Home Connect: pralka i suszarka  
marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. 
Dla większej wygody życia.

24 |  Pralki i suszarki

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 
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     Parametry 
techniczne

– Efektywność energetyczna*: A+++ (-30%)
– Maksymalny załadunek: 9 kg
– Zużycie energii: 152 kW/rok** 

– Obroty wirowania: 1400 obr./min
– Zużycie wody: 11220/rok** 
–  Poziom hałasu*** dB (A) re 1 pW:  

– pranie: 48 
– wirowanie: 72

Programy  
i funkcje

–  Automatyczny intensywny, Automatyczny delikatny,  
Pierze/Puch, Zasłony, Jeans, Koszule/Bluzki,  
Sport/Fitness, Mix, AntyAlergia, Super Krótki 15’/30’, 
Czyszczenie bębna, Delikatne/Jedwab,  
Wełna – pranie ręczne

–  VarioPerfect® z opcją oszczędzania czasu lub energii
–  16 automatycznych programów do odplamiania
–  System Mniej zagnieceń 

Przyciski  
TouchControl

–   i-DOS: automatyczne dozowanie płynnego detergentu  
i płynu do zmiękczania, TimePerfect, EcoPerfect, 
Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Remote Start, 
Opcje, Start/Pauza z opcją dołożenia prania,  
Redukcja obrotów wirowania

Komfort  
i bezpieczeństwo 

– Home Connect: zdalny monitoring i kontrola
– AquaStop
– Bęben WaveDrum™
– Wskaźnik załadunku z rekomendacją dozowania
– DrumClean z funkcją przypomnienia
– Oświetlenie wnętrza bębna: LED
– AntiVibration Design™
– EcoSilence Drive™
–  24 h Programowanie czasu  

startu / zakończenia pracy
– Sensor załadunku
– ActiveWater™ Plus
– AquaSenor badający stopień przejrzystości wody
– Wskaźnik zużycia: informacje o zużyciu wody i prądu
– Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
–  Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu  

programu
–  Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu  

programu, wyborem temperatury, prędkości  
wirowania, czasu końca prania 24 h i informacją  
o czasie do końca programu

– Kąt otwarcia drzwi 180°
– Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG)

848 x 598 x 590 mm
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     Parametry 
techniczne

– Efektywność energetyczna*: A++
– Maksymalny załadunek: 9 kg
– Zużycie energii: 258 kW/rok** 
–  Poziom hałasu dB (A) re 1 pW: 64

Programy  
i funkcje

–  Mix, Wełna w koszu, Ręczniki,  
Kołdry, Wietrzenie zimne, Program czasowy ciepły, 
Bawełna, Syntetyki, AntyAlergia, 
Sport/Fitness, Pierze/Puch, Koszule/Bluzki,  
Delikatne, Super 40’

–  System Mniej zagnieceń 

Przyciski  
TouchControl

–   Cel suszenia, Mniej zagnieceń, Gotowe za, Opcje, 
Memory 1, Memory 2, Start/Pauza, Remote Start   

Komfort  
i bezpieczeństwo 

– Home Connect: zdalny monitoring i kontrola
–  Maksymalna temperatura w bębnie podczas  

suszenia ok. 55°C
–  System samoczyszczenia wymiennika ciepła
–  Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie  

jest już całkowicie suche
–  Podświetlany programator
–  Czytelny wyświetlacz tekstowy TFT z menu w języku 

polskim
–  SoftDry – duży bęben ze specjalną wewnętrzną  

strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil  
zabieraków

–  AntiVibration Design™
–  Oświetlenie wnętrza bębna: LED
–  Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
–  Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu  

programu
–  Komfortowa blokada
–  System umożliwiający odprowadzenie wody  

do kanalizacji
–  Drzwi otwierane w prawą stronę, możliwość zmiany 

kierunku otwierania drzwi
–  Zestaw odprowadzający wodę
–  Czynnik chłodzący: R290
–  Ilość czynnika chłodzącego: 149 g
–  Równoważnik CO2 – całkowity potencjał tworzenia 

efektu cieplarnianego (GWP): 0,000 t
–  Hermetycznie zamknięta jednostka
–  Nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych

Wymiary 
urządzenia
(WxSxG)

842 x 598 x 590 mm

TM

WaveDrumTM

AquaSensor

9
kg

cm

Energia*

Wirowanie

AquaStopTM
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NOWOŚĆ!

Pralka Suszarka

9
kg

Energia*

ActiveAir
Technology

ActiveAir
TM

TM

cm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym  
załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym  
załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.
***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 



Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Do zarządzania nowymi urządzeniami domowymi marki Bosch z funkcją Home Connect potrzebny jest smartfon lub tablet 
z dostępem do Internetu. Aplikacja Home Connect uzyskała certyfi kat TÜV oraz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
Jej bezpłatne pobranie udostępnia App Store i Google Play Store. 

Technologia jutra dostępna już dziś.

Aby sprawdzić, jakie urządzenia oferują aktualnie funkcję Home Connect 
oraz poznać możliwości korzystania z tej aplikacji, odwiedź stronę: 
www.bosch-home.pl/home-connect.html

26 |  Rysunki montażowe



Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.
Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń domowych marki Bosch nawet wtedy, jeśli coś nie działa w 100%. Nie tylko 
zapewnia dostęp do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również połączyć bezpośrednio z infolinią naszego działu 
serwisowego, gotowego do pomocy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, który wskaże Ci sposób na usunięcie usterki. A jeśli 
to konieczne, skierujemy do Ciebie technika serwisu Bosch, który zajmie się fachowo rozwiązaniem problemu. Szybko i fachowo.

Serwis Fabryczny marki Bosch 
– gwarancja na lata.

Wystarczy, że zadzwonisz. 
Jesteśmy dostępni o każdej porze.
Nasza dedykowana infolinia 801 002 133* 
jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:
• konfi guracja połączeń z siecią WiFi,
• diagnostyka online,
• usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
• multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.

Zamów rozmowę z Serwisem.
Zamów rozmowę na dzień i godzinę, która Ci 
najbardziej odpowiada. Wystarczy, że wejdziesz 
na formularz kontaktowy na stronie 
www.bosch-home.pl w zakładce: 
Kontakt -> Zamów telefon Serwisu. 

Możesz też do nas napisać. 
Nasz e-mail: hcpl.callcenter@bshg.com

Już teraz umów wizytę online.
Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie 
zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić 
jej status. Wszystko w jednym miejscu. 
Formularz znajdziesz na stronie: www.bosch-home.pl 
w zakładce: Serwis -> Zgłoszenie naprawy online
www.bosch-home.pl/zglos-naprawe-online.html

*  Ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne lub według
stawek operatora sieci komórkowej

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz 
Serwis – nikt nie zna lepiej naszych urządzeń. 
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Serwis Fabryczny Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”. 
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.
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