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Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sadece bugünkü değil gelecekteki 
yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.
Bosch’un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken 
izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.
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Derin DondurucuBuzdolabıAnkastre Elektrikli FırınBulaşık MakinesiKurutma Makinesi

Elektrik
tüketimi

Su
tüketimi

Elektrik tüketimi Elektrik
tüketimi

Su
tüketimi

Elektrik tüketimi Elektrik tüketimi Elektrik tüketimi Elektrik tüketimi

Bir kilogram çamaşır 
başına tüketim 
(60°C’de yıkanan renkli 
çamaşırlar için).

Çamaşır Makinesi

Bir kilogram çamaşır 
başına tüketim (Pamuklu 
çamaşırın dolaba 
kaldırılacak kadar 1000 
devirde kurutulması).

Her yıkamada bulaşık 
birimi başına tüketim.

EN 50304’e göre güç 
tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.
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1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu
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Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch 
modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır  makinesi, 
WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makinesi, KGN 56HI40 N kodlu buzdolabı, GSN 54AW30 kodlu derin dondurucu, 
KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.
Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, 
ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu 
güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Güvenli alışverişin avantajları

14 gün
içinde
iade

garantisi

45 TL ve
üzerine 

ücretsiz 
teslimat

Çağrı
merkezi 

desteği

7 gün
24 saat
online 

alışveriş 
imkânı

Mobil
cihazlar için 

optimize 
edilmiş

site

Her ayrıntıda Bosch kalitesi.
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Yarının teknolojisi ile donatılmış 
Home Connect ev aletleri.
Eve gelmeden tüm ev işlerinizi bir dokunuşla halletmek istemez misiniz? 
Ev aletlerinizden ne kadar uzakta olursanız olun Home Connect teknolojisi 
sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden ev aletlerinizi rahatça 
kontrol edebilirsiniz. Bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir; fırınınızı, ocağınızı, 
davlumbazınızı veya kahve makinenizi uzaktan çalıştırabilirsiniz. Böylece 
siz eve geldiğinizde sizi tertemiz çamaşırlar, mis gibi bir yemek ya da harika 
bir kahve kokusu karşılar. Home Connect ev aletleri ile yarının teknolojisi 
bugünden evinize gelir, sizin için ev işleri daha da kolaylaşır.

4 I Home Connect



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBG 656ES6 
Paslanmaz Çelik  
Home Connect Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Düşük 
sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük 
yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara, 
HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük 
sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza 
kademesi, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Granit emaye geniş iç hacim
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, 
tavan ve yan duvarlar
 • Tamamen cam iç kapak 

Öne Çıkan Özellikler
 • PerfectBake sensörü ve PerfectRoast 
termometresi: Hamur işleri ve rostolar 
için kolay çözüm
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • DishAssist: Sayısız yemek için oto. ayar
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550
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CTL 636ES6
Ankastre Home Connect 
Espresso ve Kahve Makinesi

 • Güç: 1600 Watt, Kapasite: 2,4 litre
 • 500 g çekirdek haznesi
 • Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü 
kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, 
Latte Macchiato hazırlama imkânı
 • Home Connect uygulaması ile kahve 
makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da 
mobil data hattınız üzerinden ulaşıp 
favori kahvenizi (süt oranı, kahve 
sertliği, demleme derecesi, bardak 
boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
 • CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden 
misafirlerinizin kahve tercihlerini tek 
seferde girin, CoffeePlaylist özelliği 
sayesinde kahve makineniz sırasıyla 
kahveleri hazırlamaya başlasın.
 • CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat 
White’tan Vienna Melange’a kadar 
dünya çapında 17 farklı kahve çeşidine 
ulaşabilirsiniz.
 • Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 
hazırlayabilme seçeneği
 • OneTouch DoubleCup sayesinde aynı 
anda 2 adet kahve ya da Cappuccino 
hazırlayabilme imkânı
 • AromaDouble Shot fonksiyonu ile  
kahve aromasından ödün vermeden 
ekstra yoğun kahve seçeneği
 • CreamCleaner: Süt haznesini otomatik 
temizleyen sistem
 • AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka 
arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde 
ekstra güçlü kahve tadı

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

Home
Connect
Home
Connect

HRG 636XS7 
Paslanmaz Çelik  
Buhar Fonksiyonlu  
Home Connect Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt 
ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük 
sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük 
yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşımlı 
ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, 
Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza 
kademesi, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Granit emaye geniş iç hacim
 • 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Tamamen cam iç kapak 

Öne Çıkan Özellikler
 • Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
 • PerfectBake sensörü ve PerfectRoast 
termometresi: Hamur işleri ve rostolar 
için kolay çözüm

 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
 • DishAssist: Sayısız yemek için oto. ayar
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

Home Connect Ürünler

Home Connect nedir? 
Yarını bugünden yaşatan Home Connect ile 
evinizden ne kadar uzakta olursanız olun akıllı 
telefonunuzdan veya tabletinizden ev aletlerinizi 
rahatça kontrol edebilirsiniz. Eve gelmeden 
tüm ev işlerinizi bir dokunuşla halledebilir; 
bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir, fırınınızı 
çalıştırabilirsiniz. Böylece siz eve geldiğinizde 
sizi tertemiz çamaşırlar ve mis gibi yemek 
kokuları karşılar. 

Home Connect hayatınızı nasıl kolaylaştırır? 
Home Connect’i hayatınıza dahil etmek için 
herhangi ek bir donanıma ihtiyacınız yok. Home 
Connect avantajlarından faydalanmak için 
yapmanız gereken öncelikle bir Bosch Home 
Connect ev aleti satın almak. Sonrasında ise 
Home Connect uygulamasını akıllı telefonunuza 
indirmek, bir hesap açmak ve Home Connect 
ev aletinizi bu hesaba tanımlamak. Böylece 
güvenli bir şekilde Home Connect ev aletlerinize 
bağlanabilir, onları uzaktan da kontrol 
edebilirsiniz. Home Connect sizin için işleri 
kolaylaştırır, hayatınızı iyileştirir.

Home Connect ev aletleriniz güncellenerek 
yeni teknolojilerle donatılır. 
Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları 
uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; 
aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber 
güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden 
yenilemenizi sağlar.  
Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev 
aletleriniz, sadece bugünkü değil gelecekteki 
yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Home Connect

* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.

easy to clean
easy to clean
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Premium ocak ve davlumbazların üstün özellikleri.

Home ConnectHome Connect

Otomatik ayar aktarımı
Artık tencereyi bir pişirme alanından diğerine geçirdiğinizde tüm ayarları yeniden 
girmenize gerek yok. Tencerenin yerini değiştirdiğinizde ocağınız yeni alan için birkaç 
saniye boyunca aynı ayarları aktarır, tek bir dokunuşla onaylamanız yeterlidir. Üstelik 

kullanılmayan pişirme alanı otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyon TFT dokunmatik ekranlı 
ocaklarda ve/veya genişletilmiş Flex indüksiyonlu ocaklarda mevcuttur. 

Setting transfer

MoveMode
MoveMode fonksiyonu ile sıcaklık değişikliklerini pişirmeye başlamadan önce 
ayarlayabilirsiniz. MoveMode’u etkinleştirdiğinizde ocak alanınız önceden belirlenmiş 
güç kademelerine; mesela 1, 5 ve 9’a bölünür. Tencerenin hareket ettirilmesiyle 

güç kademesi, otomatik olarak değişir. Dilerseniz sıcaklık kademesini manuel olarak da 
ayarlayabilirsiniz.

9
5
1.

MoveModeMoveMode

EcoSilence motor
Sabit mıknatıslarla çalışan EcoSilence DriveTM motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. 
Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu sunan EcoSilence DriveTM motor; verim, dayanıklılık ve düzgün işletim 
garantisi sunar. Böylece hem çok sessiz hem çok tasarrufludur. Üstelik EcoSilence DriveTM motor teknolojili yeni nesil Bosch 

davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırmayla çalıştığı için diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

Dekoratif LED aydınlatma
Yeni nesil Premium Bosch davlumbazların dekoratif LED aydınlatması, mutfağınızda hoş bir atmosfer yaratır. Çünkü sıradan 
aydınlatmalardan farklı olarak sadece ocağınızın altına değil, mutfağınıza da yayılarak mutfağınızda mükemmel bir ortam 
oluşturur. Üstelik Home Connect uygulaması ile istediğiniz renk ve parlaklığı o anki modunuza göre ayarlayabilirsiniz. 

Decorative
LED illumination

Hood Control
Hood Control, ocağınız ile davlumbazınızın kablosuz bağlantı ile birbiriyle doğrudan 
bağlantı halinde olmasını sağlar. Böylece ocak açıldığında davlumbaz otomatik 
olarak kullanıma geçer. Davlumbazınızda PerfectAir özelliği varsa gerekli fan seviyesi 

otomatik olarak ya da ocak uygulaması üzerinden ayarlanabilir. Otomatik fan ayarını manuel 
olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Home Connect
Home Connect teknolojisi ile artık ocağınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca 
kontrol edebilirsiniz. Böylece Home Connect fonksiyonlu ocağınız size sıcacık bir akşam yemeği 
sunabilir. Üstelik Home Connect uygulamasında ocağınız ile ilgili tüm bilgiler, talimatlar, videolar 
ve ocağınızda yapabileceğiniz yemek tarifleri de var. 

Doğru sıcaklık, mükemmel pişirme sonuçlarının elde edilmesi için çok önemlidir. 
PerfectCook sensörü hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Tencerenin sıcaklığını korumak 
için 5 kademeden birini seçmeniz yeterli. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında ocak sizi uyarır 

ve PerfectCook sensörü kablosuz bağlantıyla ocağa bilgi verir; ocak da aynı sıcaklığı korumaya 
devam eder. Ayrıca PerfectCook sensörü, pişirme sırasında tencerenin içindeki yemeğin sıcaklığını 
otomatik olarak kontrol eder ve düzenler. Bu sayede yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla 
kaynamasına izin vermez. 

PerfectCookPerfectCook

PerfectFry, mükemmel kızartma sonuçları için mükemmel sıcaklık sağlar. 5 farklı 
kademeden pişireceğiniz yemeğe uygun olanı seçmeniz yeterlidir. PerfectFry 
fonksiyonu, en uygun kızartma derecesine hızlıca ulaşır ve istenilen sıcaklığa 

erişildiğinde ocak sizi uyarır. Üstelik PerfectFry sıcaklık düzeyini devamlı olarak ölçer ve 
mükemmel sonuçlar için sıcaklığın istenilen derecede kalmasını otomatik olarak sağlar.

PerfectFryPerfectFry

PerfectFry

PerfectCook

PerfectAir sensörü, havadaki koku seviyesini devamlı olarak ölçer ve fan hızını ölçümlere 
göre otomatik olarak ayarlar. Böylece sizin müdahale etmenize gerek kalmadan 
havalandırma seviyesi kontrolü sağlanır. PerfectAir fonksiyonu, üstün havalandırma 

performansı ve her zaman en düşük ses seviyesi sunar. Dilerseniz güç kademesini manuel olarak da 
ayarlayabilirsiniz.

PerfectAirPerfectAir

PerfectAir
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Home Connect ÜrünlerHome Connect Ürünler

*DWK 98JS69 kodlu davlumbazın Home Connect özelliklerinden faydalanabilmek adına Home Connect özellikli ocak ile kullanılması tavsiye edilir.

Home Connect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMI 88TS06 T 
Home Connect  
PerfectDry Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+++, Kapasite: 14 kişilik
 • Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 9,5 l
 • Enerji tüketimi: 0,83 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 8 programlı: Auto 65°C-75°C, Auto 
45°C-65°C, Auto 35°C-45°C, Eko 50°C, 
Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 
Ön yıkama
 • 6 özel opsiyon: Home Connect, 
IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Yarım 
yük, Parlak kurutma, Machine Care 

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex Pro sepetler
 • VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
 • Yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst 
sepet
 • Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
 • Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler
 • Zeolit® kurutma teknolojisi ile 
mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
 • Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
 • Hassas bardak koruma sistemi
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • AquaSensor, Yük sensörü
 • Deterjan otomatiği (Auto3in1)
 • Paslanmaz çelik, EmotionLight
 • Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
 • Özel kadeh tutucu
 • AquaStop Plus su taşma emniyeti
 • Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
 • Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PXX 975KW1 E
Home Connect  
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak  
Siyah, 90 cm

 • 3 Flex pişirme alanı
 • Home Connect uygulaması ile evde 
Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • TFT dokunmatik ekran
 • 17 kademe
 • ReStart
 • QuickStart
 • MainSwitch
 • Zamanlayıcı
 • Alarm
 • Enerji tüketim paneli
 • Sıcak tutma fonksiyonu
 • MoveMode
 • Setting transfer
 • Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
 • Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
 • Aynı anda 3 Cooking Sensor 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Emniyet için kendi kendine kapanma
 • Çocuk kilidi
 • Tuş kilidi
 • Atıl ısı göstergesi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527 
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
880 x 490 x 51 
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PXY 675DW4 E
Home Connect  
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak 
Siyah, 60 cm

 • 2 Flex pişirme alanı
 • Home Connect uygulaması ile evde  
Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • DirectSelect 2.0 kontrol
 • 17 kademe
 • ReStart
 • QuickStart
 • MainSwitch
 • Zamanlayıcı
 • Alarm
 • Enerji tüketim paneli
 • Sıcak tutma fonksiyonu
 • Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
 • Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
 • Aynı anda 3 Cooking Sensor 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Emniyet için kendi kendine kapanma
 • Çocuk kilidi
 • Tuş kilidi
 • Atıl ısı göstergesi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
560 x 490 x 51
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

SMI 88TS16 T 
Home Connect  
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+++-%10
 • Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 7,5 l
 • Enerji tüketimi: 0,73 kWh
 • Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto 
45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Eco 50°C, 
Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön 
yıkama
 • 6 özel opsiyon: Home Connect, 
IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra 
hijyen, Parlak kurutma, Machine Care  

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex Pro sepetler
 • VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
 • Yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst 
sepet

 • Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
 • Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler
 • Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel 
parlaklık ve hızlı kurutma
 • Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
 • Hassas bardak koruma sistemi
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • AquaSensor, Yük sensörü
 • Deterjan otomatiği (Auto3in1)
 • Paslanmaz çelik, Özel kadeh tutucu
 • Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
 • EmotionLight 
 • AquaStop Plus su taşma emniyeti
 • Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
 • Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 98JS69* 
Home Connect  
Eğimli Cam Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 90 cm

 • Home Connect uygulaması ile evde  
Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 170 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm 
ölçümüne göre): maks. 500 m3/h; 
Yoğun 840 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 55 dB
 • Ses basıncı: 41 dB (A)
 • Otomatik koku sensörü
 • Ambient Light 

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım 
 • Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Dokunmatik kontrol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (GxDxY) (mm)
 • Hava çıkışlı: 890 x 499 x 928-1198 
 • Hava dolaşımlı: 890 x 499 x 988-1258 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Home Connect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PKM 875DV1 D
Home Connect  
Radyan Cam Seramik Ocak 
Siyah, 80 cm

 • 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi 
elektrikli ocak gözü
 • Home Connect uygulaması ile evde 
Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • DirectSelect 2.0 kontrol
 • 17 kademe
 • Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı 
ısınma 
 • Sol ön ocak gözüne kızartma sensörü 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Emniyet için kendi kendine kapanma
 • Çocuk kilidi
 • Tuş kilidi
 • Atıl ısı göstergesi
 • ReStart
 • MainSwitch
 • Zamanlayıcı
 • Alarm
 • Enerji tüketim paneli
 • Sıcak tutma fonksiyonu 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
 • Dolap ölçüsü (YxGxD): 44 x 780 x 500
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

DirectSelect Classic

PerfectFryPerfectFry

80

PanBoostPanBoostPerfectFryPerfectFry

Setting transfer

QuickStartQuickStart

QuickStartQuickStart PerfectFryPerfectFry

0.0

0.0 0.0 0.0

9.0

TFT-touchdisplay Setting transfer

*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz gazlı ocaklar ile kullanılamaz.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWF 97RV60* 
Home Connect  
Flat Duvar Tipi Davlumbaz  
Siyah, 90 cm

 • Home Connect uygulaması ile evde 
Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 140 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm 
ölçümüne göre): maks. 394 m3/h; 
Yoğun 730 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 57 dB
 • Ses basıncı: 44 dB (A)
 • Otomatik koku sensörü 

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım 
 • Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Dokunmatik kontrol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (GxDxY) (mm)
 • Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289 
 • Hava dolaşımlı: 890 x 263 x 1079-1349

PerfectAirPerfectAir

Decorative
LED illumination

RimVentilation PerfectAirPerfectAir

Decorative
LED illumination

RimVentilation

Home
Connect
Home
Connect

VarioSpeed Plus

VarioFlex Pro

Machine Care
Program

Hassas Bardak
Koruma

VarioDrawer Pro

42 dB
Gece Programı

Glass 40º
Program

Program 

Program  
Opsiyonu6

8
+ 

RackmaticRackmaticRackmatic

Program 

Program  
Opsiyonu6

8
+ 

Home
Connect
Home
Connect

VarioSpeed Plus

VarioFlex Pro
Hassas Bardak

Koruma VarioDrawer Pro

42 dB
Gece Programı

Glass 40º
Program RackmaticRackmaticRackmatic

Machine Care
Program
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Bosch ankastre fırınlarla  
mükemmel pişirme 
sonuçları. 

Fırınlar12 I



Fırınlar Fırınlar

Aydınlatma sistemleri
Halojen lambalar, fırınınızı mükemmel 
şekilde aydınlatır. LED aydınlatma 
pazardaki en parlak ışıktır ve size 
mükemmel bir aydınlatmanın yanı sıra 
son derece düşük enerji tüketimi ve en 
uzun ömür olanağı sunar. Kenardaki LED 
aydınlatma ise size özel bir aydınlatma 
sunar. Özellikle aynı anda birden fazla 
tepsi kullanarak yemek pişiriyorsanız bu 
size çok yardımcı olacaktır.

Sıcak tutma çekmecesi
Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü 
işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. 
Yemeklerin ve içeceklerin sıcak 
tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta 
tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına 
kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. 
Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede 
saklayabilir, böylece mutfağınızda yer 
tasarrufu yapmış olursunuz.

XXL geniş iç hacimli fırınlar
71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha 
büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda 
aynı anda büyük kızartmalar veya daha fazla 
porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik 
daha fazla hacim, her katta eşit pişirme 
sonuçları elde etmenizi sağlar. Çünkü 
tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık 
sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır. 

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:

Farklı boyutlarda fırınlar
Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, 
ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 60 cm’lik ankastre fırınlar yerine 
dilerseniz 45 cm yüksekliğinde bir Bosch fırın sahibi olabilirsiniz. 

Serie I 6

Serie I 4

Granit emaye 
Yüksek kaliteli, özel, gri renkli emaye 
kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini 
temizlemek daha kolay. Granit emaye 
kaplama, fırının temizlenmesini 
kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık 
bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, 
vuruk ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

Teleskopik tepsi sistemleri
Teleskopik tepsi sistemli fırınlarda, 
tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde 

hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. 
Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı 
daha da rahat, kolay ve güvenli hale 
gelir. Teleskopik rafları 3 seviyeye kadar 
çoğaltabilirsiniz. Üstelik tepsiler Pirolitik 
temizlemeye uygundur ve temizleme işlemi 
sırasında fırında kalarak sizi tepsi temizleme 
derdinden kurtarır.

Serie I 2

3D HotAir: Multifonksiyon 
3D ısıtma sistemi
Bosch ankastre fırınların sıcak hava 

sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava 
dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel 
bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 
farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan 
pişirebilirsiniz.

Çocuk emniyet kilidi
Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını 
etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu 

sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa 
oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.

3D Hotair

SoftOpen ve SoftClose door 
Bosch ankastre fırınların kapakları, 
özel kapı menteşesi sayesinde en 

sert hareketlerde bile yavaşça kapanır ve 
açılır.

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoClean Direct temizleme 
sistemi
EcoClean Direct özellikli fırınların 

özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve 
pişirme esnasında kendini yenileyerek 
kendi kendini temizler.* Böylece fırın 
temizliğini hiç yorulmadan halletmiş 
olursunuz.

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri 
kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. 
Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınınız yasal kullanım ömrü 
boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Serie I 8

Pirolitik temizleme sistemi
Pirolitik temizleme düğmesine 
bastığınızda fırınınız çok yüksek 

bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle 
dönüşür. Size sadece minik bir fırçayla 
külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik 
bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın 
tepsisi için de kullanabilirsiniz. Pirolitik 
kendi kendini temizleme sistemi sayesinde 
ultra temizliğe ulaşmış olursunuz. 

Soğuk fırın camı
Bosch fırınların özel 
izolasyonlu dört katmanlı ön 

camlarındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda 
azaltıldı. Artık ön cam ısısı en fazla 30°C’ye 
ulaşıyor, hatta bu değer bazı fırınlarda 
10°C’ye kadar düşüyor.* Böylece ailenizin 
tüm üyeleri için mutfağınız artık daha da 
emniyetli. 

*Alt/Üst ısıtma türünde ve 180°C’lik sıcaklıkta,  
1 saatlik pişirme sonrasındaki ısı değeridir.

Buhar destekli pişirme programı
Buhar destekli ankastre fırınların 
kontrol panelinin hemen arkasında 

bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve 
leziz yemekler sofranızı şenlendirir. Çünkü 
buharla pişen yemekleriniz vitaminlerini 
kaybetmez. Ayrıca sıcak hava ve buhar 
kombinasyonuyla yavaşça pişen yemeklerin 
dışı çıtır, içi sulu olur. Üstelik su tankının 
kullanımı da çok kolaydır. 

Buhar destekli

Kurutma fonksiyonu 
Bosch fırınlarda yer alan kurutma 
fonksiyonu, evinizde meyve-sebze 

kurutmak için size sağlıklı bir alternatif 
sunar. Örneğin kuru biber, elma kurusu 
veya kurutulmuş domatese ihtiyacınız var. 
Sorun değil, Bosch ankastre fırınınızın 
kurutma fonksiyonu sayesinde artık bunları 
satın almanıza veya güneşte kurutmanıza 
gerek yok. 
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Control ring: Mükemmel pişirmenin 
püf noktası. 
Bosch Serie I 8 ankastre fırınların püf noktası; control ring. Control ring ile tüm ayarları  
ve seçimleri ufak bir dokunuşla kolayca yapabilirsiniz. Her şey parmaklarınızın ucunda.  
Üstelik ne pişirirseniz pişirin mükemmel sonuç garanti.

                          sensörü
Mükemmel pişirme sensörü, hamurun nem seviyesini sürekli ölçerek 
pişirme sürecini buna göre otomatik olarak düzenler. Siz PerfectBake 
programını seçin, gerisini fırınınıza bırakın. Hamur işlerinde içi pişti mi, 
altı yandı mı diye endişelenip sık sık kontrol etmenize gerek kalmaz. 
En iyi kıvama ulaşıldığında fırınınız otomatik olarak kapanır. 

Pişirme asistanı
Yemeklerin pişme süreleri ve sıcaklık bilgilerini artık yemek kitaplarında 
aramanıza gerek yok. Bosch Pişirme Asistanı, çok fazla sayıda yemek için 
size yardımcı olur. Siz sadece menüden pişireceğiniz yemeği seçin; fırınınız 
ideal pişirme şeklini, sıcaklığı ve süreyi otomatik olarak ayarlasın.

PerfectBakePerfectBake

AssistAssist

PerfectBake

                            et termometresi
PerfectRoast et termometresinin üç farklı sensörü fırınınızda pişmekte olan 
yiyeceğin farklı yerlerindeki sıcaklığı yüksek hassasiyette ölçer. Böylece 
yemeğiniz için gereken en ideal sıcaklık ve süreyi tespit eder. Bu hassas 
ölçümler, mükemmel pişirme sonuçları elde etmenizi garanti eder.

 4D HotAir
Yemeklerinizi fırınınızın hangi rafına yerleştirirseniz yerleştirin, 4D HotAir 
sayesinde artık sonuç her rafta mükemmel. Yeni geliştirilen fan, sıcak havayı 
her seviyeye eşit oranda dağıtır. Böylece 4 rafta da aynı anda mükemmel 
pişirme sonuçları elde etmek mümkün olur.

PerfectRoastPerfectRoast

4D Sıcak Hava

PerfectRoast

Fırınlar Fırınlar

“Kendi kendini temizleme” 
teknolojisi.
EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder 
ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* 
Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın 
temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen 
şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınınız yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Ömrü 
boyunca
kendini

temizler.*
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3 farklı yemeği aynı anda mükemmel 
pişirme garantisi veriyoruz.
3D HotAir teknolojisi sayesinde aynı anda 3 farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan 
pişirebilirsiniz. Fırının her yerine eşit ısı dağılımı sağlayan bu üstün teknoloji, 
yemeklerinizin homojen ve mükemmel biçimde pişmesini sağlar. Size de leziz 
ziyafet sofralarının övgüsünü almak kalır. 

3D HotAir ile 
3 farklı yemeği

aynı anda
mükemmel

pişirme.

HMG 656RS1
Paslanmaz Çelik 
Mikrodalga Fonksiyonlu  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 12 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, 
Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli 
ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, 
Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, 
Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 67 l, Elektronik saat
 • Granit emaye geniş iç hacim
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, 
tavan ve yan duvarlar
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • Tamamen cam iç kapak 

Öne Çıkan Özellikler
 • PerfectBake sensörü ve PerfectRoast 
termometresi
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*, Mikrodalga fonksiyonu
 • DishAssist: Sayısız yemek için otomatik 
süre ve sıcaklık ayarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 6767S1
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük 
yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta 
pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak 
tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Antrasit emaye geniş iç hacim
 • 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi, Pirolitik temizleme
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • Tamamen cam iç kapak 

Öne Çıkan Özellikler
 • PerfectBake sensörü ve PerfectRoast 
termometresi: Hamur işleri ve rostolar 
için kolay çözüm
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • DishAssist: Sayısız yemek için otomatik 
süre ve sıcaklık ayarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

Fırınlar Fırınlar

Ankastre Fırınlar

max. 40 °C

EcoClean
Direct

EcoClean
DirectAssistAssist PerfectBakePerfectBake

easy to clean

easy to clean

4D Hotair

AssistAssist PerfectBakePerfectBake4D Hotair

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

CDG 634BS1
Paslanmaz Çelik 
Buharlı Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 4 adet pişirme programı: Mayalama, 
Buharlı pişirme %100, Buz çözme, 
Rejenerasyon (Isıtma) 
 • Fırın iç hacmi: 38 l
 • Elektronik saat
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı 
yemekler hazırlamak için idealdir.
 • AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 
20 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı 
nazik ve sessizce açılıp kapanır. 

Aksesuarlar
 • 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
 • Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550 

max. 40 °C

Buhar destekli easy to clean

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

CMG 633BS1
Paslanmaz Çelik 
Mikrodalga Fonksiyonlu  
Kompakt Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Hava dolaşımlı ızgara,  
Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli  
ızgara, Ön ısıtma
 • Fırın iç hacmi: 45 l
 • Elektronik saat
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • Mikrodalga fonksiyonu: Hızlı ısıtma veya 
mikrodalga-normal pişirme kombinasyonu 
sayesinde hızlı pişirme
 • AutoPilot 14: Önceden ayarlanmış  
14 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • LED aydınlatma: Minimum enerji tüketimi 
ile mükemmel aydınlatma
 • SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik 
ve sessizce açılıp kapanır. 

Aksesuarlar
 • 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
 • Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550 

max. 40 °C

4D Hotair

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.
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max. 40 °C

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct 4D Hotair

Fırınlar Fırınlar

HBG 635BS1
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, 
Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli 
ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, 
Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, 
Ön ısıtma, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l
 • Elektronik saat
 • Antrasit emaye geniş iç hacim
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 
10 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • Enerji sınıfı: A+ 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBJ 558YB0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha 
kolay ön panel temizliği ve şık 
görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, 
tavan ve yan duvarlar
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli 
granit emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu
 • Atıl ısı göstergesi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar
 • SoftClose kapı
 • Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
 • Elektronik saat, Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBJ 558YS0 T
Inox 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel,  
tavan ve yan duvarlar
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit 
emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu
 • Atıl ısı göstergesi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • SoftClose kapı
 • Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
 • Elektronik saat, Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBJ 558YW0 T
Beyaz  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan 
ve yan duvarlar
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit 
emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu
 • Atıl ısı göstergesi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • SoftClose kapı
 • Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
 • Elektronik saat, Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

easy to clean

3D Hotair
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

easy to clean

3D Hotair
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

Ankastre Fırınlar

4D Hotair easy to clean

HBG 675BS1
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, 
Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli 
ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, 
Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, 
Ön ısıtma, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Antrasit emaye geniş iç hacim
 • SoftClose + SoftOpen
 • Sonradan takılabilir teleskopik tepsi 
sistemine uygun raf

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi, Pirolitik temizleme
 • Tamamen cam iç kapak 

Öne Çıkan Özellikler
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 
10 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • Pirolitik temizleme sistemi sayesinde 
otomatik temizleme
 • Enerji sınıfı: A+ 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550 

Ankastre Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBG 655NW1
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük 
yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta 
pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Antrasit emaye geniş iç hacim
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan 
ve yan duvarlar
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış  
10 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • ColorGlass: Beyaz cam ön panel 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 655NB1
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük 
yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta 
pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak 
tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Antrasit emaye geniş iç hacim
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • EcoClean Direct özellikli arka panel,  
tavan ve yan duvarlar
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış  
10 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • ColorGlass: Siyah cam ön panel
 • Enerji sınıfı: A+ 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

easy to clean
easy to clean

max. 40 °C

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct 4D Hotair

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBG 655NS1
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, 
HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, 
Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli 
ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, 
Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, 
Ön ısıtma, Sıcak tutma
 • Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
 • Granit emaye geniş iç hacim
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay 
temizleme imkânı
 • EcoClean Direct özellikli arka panel, 
tavan ve yan duvarlar
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 4D HotAir: Her seviyede mükemmel 
sonuçlar*
 • AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 
10 program sayesinde her yemek 
mükemmel bir başarı
 • TFT dokunmatik ekran: Control ring 
sayesinde kolay kullanım
 • Enerji sınıfı: A+ 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

max. 40 °C

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct 4D Hotair easy to clean

max. 40 °C

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct 4D Hotair easy to clean

* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. * Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.
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Fırınlar Fırınlar

Ankastre Fırınlar

HBF 514BW0 T
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • Gömülebilir düğmeler ile daha 
kolay ön panel temizliği ve şık 
görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı  

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBF 514BS0 T
Inox 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

Ankastre Fırınlar

HBF 534ES0 T
Inox  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit 
emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 534EW0 T
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, 
Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, 
Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli 
ızgara)
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha 
kolay ön panel temizliği ve şık 
görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli 
granit emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBF 234EB0 T
Siyah  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha 
kolay ön panel temizliği ve şık 
görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli 
granit emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

easy to clean

3D Hotair

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

easy to clean

3D Hotair

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

HBF 534EB0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct özellikli arka panel
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli 
granit emaye iç yüzey
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

HBF 534EH1 T
Antrasit Gri 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • EcoClean Direct arka panel 
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu
 • Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit 
emaye iç yüzey 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

3D Hotair

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BH0 T
Antrasit Gri 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

easy to clean

3D Hotair
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Fırınlar Fırınlar

Ankastre FırınlarAnkastre Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BV0 T
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

easy to clean

3D Hotair

HBF 514BR0 T
Inox 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, 
Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, 
Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli 
ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBF 113BA0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst 
ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, 
Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Fırın iç hacmi: 66 l 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran
 • Elektronik saat 
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550 

HBF 113BR0 T
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz 
çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Dokunmatik LED ekran
 • Elektronik saat 
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

easy to clean

3D Hotair

HBF 113BV0 T
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz 
çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Dokunmatik LED ekran
 • Elektronik saat
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk kilidi 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550

easy to clean

3D Hotair

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BB0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l
 • Gömülebilir düğmeler ile daha 
kolay ön panel temizliği ve şık 
görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBF 514BA0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/
Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza 
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas 
sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 • Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Çocuk emniyet tuşu 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar. 
 • Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
 • Elektronik saat
 • Hızlı ısıtma
 • Halojen aydınlatma
 • Soğuk hava fanı 

Aksesuarlar
 • 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara,  
1 üniversal tava 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBF 010BR0 T
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst 
ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, 
Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli 
ızgara
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Düz yan duvarlar 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair
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Ankastre Fırınlar

HBF 010BA0 T
Siyah 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst 
ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, 
Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara

 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Düz yan duvarlar 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum 
şekilde iletilmesini sağlar.
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBF 010BR1 T
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst 
ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, 
Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma

 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Düz yan duvarlar 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Ankastre Fırınlar

FırınlarFırınlar

HBN 301E2 T
Paslanmaz Çelik  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/
Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük 
yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara

 • Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz yan duvarlar 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

easy to clean

3D Hotair

HBN 301E6 T
Çelik/Siyah  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/
Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük 
yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara
 • Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Düz yan duvarlar 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara  

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBF 010BA1 T 
Siyah 
Ankastre Fırın
Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 6 adet pişirme programı: Turbo,  
Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara,  
Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara,  
Hızlı ön ısıtma
 • Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Tamamen cam iç kapak
 • Düz yan duvarlar 

Öne Çıkan Özellikler
 • 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar 
optimum şekilde iletilmesini sağlar.
 • Enerji sınıfı: A 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBN 331W0 T
Beyaz 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst 
ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli 
ızgara, Hava dolaşımlı ızgara
 • Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi
 • Elektronik saat
 • Düz yan duvarlar 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBN 331S2 T
Siyah  
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, 
Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario 
büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı 
ızgara
 • Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi
 • Elektronik saat
 • Düz yan duvarlar 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HBN 331E2 T
Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/
Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük 
yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara
 • Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk kilidi
 • Elektronik saat
 • Düz yan duvarlar 

Aksesuarlar
 • 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
 • Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

easy to clean

3D Hotair

easy to clean

3D Hotair
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Sıcak tutma çekmecesi

Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü, işlevsel 
bir mutfak tamamlayıcısıdır. Bu çekmece sayesinde 
yemeklerinizi sofraya sıcak olarak servis edebilir, 
yiyeceklerinizin buzunu sağlıklı bir şekilde 
çözdürebilir; bu çekmecede yoğurt yapabilir, mayalı 
hamurlarınızı kabartabilir, hatta tabaklarınızı ön 
ısıtmaya tabi tutabilirsiniz. 

Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayarak 
mutfağınızda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çok 
yönlü Bosch sıcak tutma çekmecelerini ayrı olarak 
ya da bir Bosch ankastre fırın veya ankastre kahve 
makinesinin altına kombine ederek kullanabilirsiniz.

Sıcak Tutma Çekmeceleri Mikrodalga Fırınlar

Mikrodalga fırınlarla 
zamanınız kısıtlıyken bile 
harikalar yaratırsınız. 

 Ağırlık otomatiği
Ağırlık otomatiği tüm çözme, pişirme ve kombi programlarda, yiyeceğin 
ağırlığına göre kullanılması gereken enerji miktarını ayarlar. Siz sadece 
bu programlardan birini seçin ve yiyeceğinizin ağırlığını girin, gerisini 
mikrodalganıza bırakın.

Buz çözme otomatiği
Buz çözme otomatiği sayesinde dondurucudan çıkan ekmek, balık veya 
etler en sağlıklı şekilde çözdürülür. Innowave teknolojisinin de etkisi ile 
çözdürme süreleri %30’a kadar kısaltılmıştır.

 AutoPilot 
AutoPilot, her türlü et ve balık için mükemmel pişirme programlarını 
hafızasında bulundurur.

 Mikrodalga fırınlar
Mikrodalgalar aynen televizyon ya da radyo dalgaları gibi görünmeyen 
elektromanyetik dalgalardır. Bu elektromanyetik dalgaları belki 
hissedemezsiniz, fakat televizyonda bu dalgaların görüntü ve sese 
dönüştüğünü izleyebilirsiniz.
Mikrodalga fırınlarda ise bu mikrodalgalar yiyeceklerin içindeki su 
moleküllerini harekete geçirir ve böylece ısıtma, pişirme ve çözme 
işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirilir. Sonuç olarak zamandan ve 
enerjiden tasarruf sağlanır.

Izgaralı mikrodalga fırınlar
Pişirme işlemlerini ister ızgarada tek başına, isterseniz mikrodalga ile 
gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik çok daha kısa sürede!

Innowave: Inverter teknolojisi
Innowave en son geliştirilen mikrodalgalarda olan inverter teknolojisidir. 
Bu teknoloji sayesinde en iyi ve eşit çözdürme sağlanır. Üstelik bu 
teknoloji size %10 enerjiden, %15 ise zamandan kazandırır.

Elektronik kolay kullanım
Kendi kendini açıklayan, kolay anlaşılır, tam otomatik kumanda sistemidir.

BIC 630NS1 
Siyah
Sıcak Tutma Çekmecesi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • İç hacim: 20 l 
 • Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye 
sıcaklık kontrolü

 • Kapasite: 64 kahve fincanı ya da  
12 tabak

 • 25 kilograma kadar kapasite
 • Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
 • Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550 

BIC 630NW1 
Beyaz
Sıcak Tutma Çekmecesi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • İç hacim: 20 l 
 • Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye 
sıcaklık kontrolü

 • Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
 • 25 kilograma kadar kapasite
 • Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
 • Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550 
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Mikrodalga Fırınlar Mikrodalga Fırınlar

BEL 634GS1
Inox  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • 900 w gücünde mikrodalga
 • 1300 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
 • AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme 
programı 
 • Çelik iç hacim: 21 l
 • Elektronik kontrol
 • Tamamen cam iç kapak 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
 • Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300 

BEL 524MS0
Inox  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • Maksimum güç: 800 w
 • 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 
600 w, 800 w
 • 1 kw gücünde ızgara
 • İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • LED ekran
 • Elektronik saat
 • AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme 
programı (4 defrost ve 3 pişirme 
programı, her iki özelliği birlikte 
kullanmak için 1 program)
 • Hafıza fonksiyonu
 • Dokunmatik açılan kapak 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 • Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300 

BFL 524MW0
Beyaz  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • Maksimum güç: 800 w
 • 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 
600 w, 800 w
 • İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • LED ekran
 • Elektronik saat
 • AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme 
programı (4 defrost ve 3 pişirme)
 • Hafıza fonksiyonu 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 • Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300 

BEL 554MS0
Inox 
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • Maksimum güç: 900 w
 • 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 
600 w, 900 w
 • 1,2 kw gücünde ızgara
 • İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • LED ekran
 • Elektronik saat
 • AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme 
programı (4 defrost ve 3 pişirme 
programı, her iki özelliği birlikte 
kullanmak için 1 program)
 • Hafıza fonksiyonu
 • Dokunmatik açılan kapak 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
 • Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550 

BFL 524MB0
Siyah  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • Maksimum güç: 800 w
 • 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 
600 w, 800 w
 • İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • LED ekran
 • Elektronik saat
 • AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme 
programı (4 defrost ve 3 pişirme)
 • Hafıza fonksiyonu
 • Dokunmatik açılan kapak 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 • Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300 

Mikrodalga Fırınlar

Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir. Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Mikrodalga Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

HMT 75M651
Inox  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • 800 w gücünde mikrodalga
 • 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
 • Çelik iç hacim: 17 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Elektronik kontrol
 • AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme 
programı (4 defrost, 3 pişirme)
 • Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön 
panel temizliği ve şık görünüm
 • Çerçeveli montaj 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 280 x 453 x 320
 • Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300 

BFL 520MS0
Inox  
Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi - Performans
 • Maksimum güç: 800 w
 • 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 
600 w, 800 w
 • İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Kolay kontrol ve programlama imkânı
 • İç aydınlatma 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
 • Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2
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Muhteşem lezzetlere  
ulaşmanın sırrı:  
Bosch ankastre ocaklar. 
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Göz kararı değil,  
tam kıvamında.
     FlameSelect gazlı ocak, 9 ayrı güç kademesi sayesinde her yemeğe 
gerektiği an gerektiği kadar ateş imkânı sunar. Çünkü bazı kararlar 
göz kararı olmaz, mesela ocağınızın ateş ayarı gibi. 

FlameSelect
FlameSelect fonksiyonlu Bosch gazlı ocaklar 
ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi ile 
mükemmel pişirme sonuçları sunar.

PRR 7A6D70
Gazlı Cam Seramik Ocak  
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 
1 ekonomik, 1 wok) 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,90 kw 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw 
Orta: Wok ocak gözü 4,20 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Dijital gösterge
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 527 x 47
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500
 • Minimum tezgâh derinliği: 30 

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PRP 6A6D70
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw 
Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527  
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

PRY 6A6B70
Gazlı/Elektrikli Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli 
Sol ön: Elektrikli ocak gözü 1,80 kw 
Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527  
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

PPS 9A6B90
Gazlı Sert Cam Ocak 
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 
1 güçlü, 1 wok) 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 850 x 490-500 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

FlameSelect Ocaklar
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PPQ 7A8B90
Gazlı Sert Cam Ocak  
Metalik Kuvars, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

PPQ 7A2B20
Gazlı Sert Cam Ocak 
Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,  
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PPQ 7A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PPQ 7A6B10
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PPP 6A9B20
Gazlı Sert Cam Ocak  
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PPP 6A2B20 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm) 
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

FlameSelectFlameSelect

PPH 6A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm) 
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

PPP 6A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik)
 • Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
 • Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
 • Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
 • Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm) 
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Ocaklar Ocaklar

FlameSelectFlameSelect
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Ocaklar Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PXX 875D34 E
Home Connect  
Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu 
Cam Seramik Ocak  
Siyah, 80 cm

 • 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
 • Home Connect uygulaması ile evde  
Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol 
edebilirsiniz.
 • Direct Select Premium kontrol
 • 17 kademe
 • ReStart, QuickStart, MainSwitch, 
Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, 
Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
 • Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
 • Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
 • Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
 • 9 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm 
ölçümüne göre): maks. 551 m3/h; 
Yoğun 690 m³/h
 • Döküm havalandırma kapağı 
 • Perfect Air (Otomatik koku sensörü) 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Emniyet için kendi kendine kapanma
 • Çocuk kilidi, Tuş kilidi
 • Atıl ısı göstergesi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
780 x 490 x 198 
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20 
 
Ürün ile birlikte kullanım tercihinize bağlı 
olarak HEZ 381400 kodlu hava çıkış kiti 
(baca bağlantısı) tercih edilmelidir.

9
5
1.

MoveModeMoveModePanBoostPanBoost

EcoSensor

QuickStartQuickStart

PerfectFryPerfectFry

80
Setting transfer

DirectSelect Classic

Davlumbaz entegreli 
indüksiyonlu ocak 
mutfaklarda çığır açacak. 

 
Doğru sıcaklık, mükemmel pişirme sonuçlarının elde edilmesi 
için çok önemlidir. PerfectCook sensörü, hassas sıcaklık kontrolü 
sağlar. Tencerenin sıcaklığını korumak için 5 kademeden birini 
seçmeniz yeterli. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında ocak sizi uyarır ve 
PerfectCook sensörü kablosuz bağlantıyla ocağa bilgi verir ocak da 
aynı sıcaklığı korumaya devam eder. Ayrıca PerfectCook sensörü, 
pişirme sırasında tencerenin içindeki yemeğin sıcaklığını otomatik 
olarak kontrol eder ve düzenler. Bu sayede yemeğin yanması, 
kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez. 

PerfectCookPerfectCook

9
5
1.

MoveModeMoveMode

PerfectAirPerfectAir                    
PerfectAir sensörü, havadaki koku seviyesini devamlı olarak ölçer 
ve fan hızını ölçümlere göre otomatik olarak ayarlar. Böylece sizin 
müdahale etmenize gerek kalmadan havalandırma seviyesi kontrolü 
sağlanır. PerfectAir fonksiyonu, üstün havalandırma performansı ve 
her zaman en düşük ses seviyesi sunar. Dilerseniz güç kademesini 
manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

PerfectAir

MoveMode
MoveMode fonksiyonu ile sıcaklık değişikliklerini pişirmeye 
başlamadan önce ayarlayabilirsiniz. MoveMode’u etkinleştirdiğinizde 
ocak alanınız önceden belirlenmiş güç kademelerine mesela 1, 
5 ve 9’a bölünür. Tencerenin hareket ettirilmesiyle güç kademesi 
otomatik olarak değişir. Dilerseniz sıcaklık kademesini manuel 
olarak da ayarlayabilirsiniz.

PerfectCook

PCT 9A5B90
Gazlı Ocak  
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Wok ocak gözü 5,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw  
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kw 
Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 850 x 490-500 

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PCQ 7A5M90
Gazlı Ocak  
Çelik, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir ocak ızgarası
 • MainSwitch (Elektronik ana kumanda 
düğmesi) 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PCQ 7A5B80
Gazlı Ocak  
Çelik, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,  
1 güçlü, 1 wok) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 FlameSelectFlameSelect

PCP 6A5B90
Gazlı Ocak  
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik)
 • Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
 • Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
 • Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
 • Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FlameSelectFlameSelect

FlameSelect Ocaklar
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Ocaklar

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar 

PUE 611BB1 E
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak 
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
 • Yeni TouchSelect kontrol paneli
 • 17 hız kademesi
 • Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
 • ReStart, QuickStart
 • PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı 
ısıtma sistemi)
 • Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) 
özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma)
 • Dakika uyarıcısı 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
 • Dolap ölçüsü (GxDxY):  
560 x 490-500 x 51
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

QuickStartQuickStart

PXX 975DC1 E
Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak 
Siyah, 90 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Konfor profil dizayn
 • Komfort Design (kolay kombinasyon)
 • İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
 • 3 adet Flex indüksiyonlu ocak gözü
 • DirectSelect dijital kontrol paneli
 • 17 hız kademesi
 • Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
 • HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam 
seramik)
 • PerfectFry (Tüm ocak gözlerinde 
kızartma sensörü)
 • PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı 
ısıtma sistemi)
 • Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) 
özelliği
 • Sıcak tutma fonksiyonu

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk emniyet kilidi
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma)
 • Dakika uyarıcısı
 • Temizlik kilidi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
880 x 490-500 x 51
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DirectSelect Classic PerfectFryPerfectFry

PXX 675FC1 E
Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak 
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Konfor profil dizayn
 • Komfort Design (kolay kombinasyon)
 • İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
 • 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak 
gözü
 • DirectSelect dijital kontrol paneli
 • Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
 • ReStart, QuickStart
 • HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam 
seramik)
 • PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı 
ısıtma sistemi)
 • Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) 
özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk emniyet kilidi
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma)
 • Dakika uyarıcısı
 • Temizlik kilidi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
560 x 490-500 x 51
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

QuickStartQuickStart DirectSelect

Ocaklar

İndüksiyonlu ocaklarda  
hız ve güven bir arada. 
Bosch indüksiyonlu ocaklar, ısıyı direkt tencerenin içine vererek yemeğinizin 
çok daha hızlı pişmesini sağlar. Ayrıca ocak yüzeyinde tencere yoksa 
pişirme alanı ısınmayacağı için size güvenli bir pişirme alanı sunar. 
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Ocaklar Ocaklar

Elektrikli Radyan ve Gazlı Sert Cam Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PKG 775FP1 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 
Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Ön profil Facette dizayn
 • HighSpeed ocak gözü (4 adet)
 • 2 çift halkalı ocak gözü
 • 17 hız kademesi
 • Dokunmatik dijital kontrol
 • Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
 • DirectSelect kontrol paneli
 • Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) 
özelliği
 • Yeni ReStart fonksiyonu
 • Enerji tüketim göstergesi
 • Hızlı ısıtma fonksiyonu (Boost)
 • Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge 
genişletme fonksiyonu
 • Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk emniyet kilidi
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • İkaz lambası
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma)
 • Dakika uyarıcısı
 • Temizlik kilidi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 710 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
560-640 x 490-500 x 44
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

PKF 675FP1 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Yan profil Facette dizayn
 • HighSpeed ocak gözü (4 adet)
 • 1 çift halkalı ocak gözü
 • 17 hız kademesi
 • Dokunmatik dijital kontrol
 • Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
 • Yeni DirectSelect kontrol paneli
 • Yeni ReStart fonksiyonu
 • Enerji tüketim göstergesi
 • Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) 
özelliği
 • Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk emniyet kilidi
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • İkaz lambası
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma)
 • Dakika uyarıcısı
 • Temizlik kilidi 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
560 x 490-500 x 44
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PKE 611D17 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • HighSpeed ocak gözü (4 adet)
 • 17 hız kademesi
 • Dokunmatik dijital kontrol
 • Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Çocuk emniyet kilidi
 • Emniyet için otomatik kendi kendine 
kapanma sistemi
 • İkaz lambası
 • MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve 
durdurma) 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
560 x 490-500 x 45
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PNH 6B6B10 L / PNH 6B6B10 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Wok ocak gözü 3,30 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

PNH 6B6B10 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

PNH 6B6B10 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL’dir.

Elektrikli ocaklarla lezzet 
parmağınızın ucunda.

 Çerçeveli ocaklar: Klasik dizayn; paslanmaz çelik yapıdaki yassı 
çerçevesiyle mutfakların vazgeçilmezi.

 Çerçevesiz ocaklar: Size tezgâh yüzeyi ile aynı seviyede monte edilmiş 
pişirme alanı imkânı sunar. Her türlü çalışma tezgâhına uyumlu olarak monte 
edilir ve kolayca temizlenir.

 Yan profil Facette dizayn: Yanlardaki zarif ve sade profiller, şık 
tasarımı güçlendirir. Yalın ve güzel tasarım, mutfağınıza şıklık katar.

Düğme ile kontrol: Bu klasik kontrol sisteminde, gözlerin ısı seviyelerini, 
düğmeleri çevirerek ayarlayabilirsiniz.

Her şey gözünüzün önünde: Kırmızı ışıkla vurgulanan kumanda panelinde tüm 
bilgiler gösterilir: Aktif ocak gözü, geçerli pişirme kademesi, muhtemel “atıl ısı” 
ve de ısı ve zaman bilgileri.

 Direct Select (Direkt seçim) Dokunmatik kumanda! 
İşlem yapmak istediğiniz ocak gözünü seçin ve tek bir dokunuşla istediğiniz 
pişirme kademesini ayarlayın, böylece ocağı aktif hale getirmiş ve ayarlamış 
olacaksınız. Dokunarak yaptığınız bu işlemlerle elinizin tadı pişireceğiniz 
yemeklere geçecek.

 TouchControl kumanda paneli
Cam seramik yüzeye entegre edilmiş sensör alanlarına hafifçe dokunarak 
ocağınızı kumanda edebilirsiniz. Bu hem kullanım kolaylığı sağlar hem de 
mutfağınıza şıklık katar.

Süper Quattro
Normalde her göz için ayrı bir TouchControl alanı varken bu tip kumanda 
panelinde tek bir alan üzerinden bütün ocak gözleri kontrol edilebilir.

HighSpeed cam seramik ocak gözleri
Çok hızlı ısınan ocak gözleri sayesinde daha kısa yemek hazırlama süresi elde 
edersiniz. Diğer ocak gözlerinden %20 daha çabuk ısınan HighSpeed cam 
seramik ocak gözleri, sizi %20 daha hızlı kılar.

Otomatik kapanma özelliği
Ocak uzun süre ayar düğmesine dokunulmadığı veya ocak gözüne herhangi 
bir şey konulmadığı takdirde, emniyet için kendini otomatik olarak kapatır. Bu 
süre, ayarlanan güç kademesine göre değişiklik gösterir. Örneğin 9 numaralı güç 
kademesi 90 dakika sonra kapanır. Bu özellik sayesinde ocağınızı kullanırken 
daha fazla emniyette olduğunuzu bilirsiniz.

 Çocuk emniyet kilidi
Tek bir tuş ile ocağın bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede 
çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın ocağınızın ayarlarını değiştiremez.

 “Atıl ısı” göstergesi
Her bir ocak gözü için “atıl ısı” göstergesi bulunmaktadır. Bu da enerjiyi ustaca 
kullanabileceğiniz anlamına gelir. “H” ocak gözü henüz sıcak demektir ve örneğin 
az miktardaki bir yemeğin ısıtılabileceği anlamına gelir. “h”nin anlamı ise ocak 
gözü giderek soğuyor demektir, elinizi yakmamak için dikkatli olmakta fayda var.

Toplam gücü 7,4 kw üzerindeki elektrikli/indüksiyonlu ocaklarda üç fazlı bağlantı gereklidir.

Ocaklar42 I  I 43



Ocaklar Ocaklar

Gazlı Sert Cam Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PNP 6B6B80 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Gazlı Sert Cam Ocaklar

POH 6C6B11 L / POH 6C6B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,  
1 wok)  
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

POH 6C6B11 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı  

POH 6C6B11 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

POP 6C6B11 L / POP 6C6B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

POP 6C6B11 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı  

POP 6C6B11 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 
 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

POP 6C6O90 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Döküm çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Gazlı Sert Cam Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PNP 6B2O10 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PNP 7B2O10 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 
560-562 x 480-492 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PNP 7B6O10 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560-562 x 480-492 

PNP 6B6O10 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2
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Gazlı Sert Cam ve Gazlı Ocaklar

Ocaklar Ocaklar

Gazlı Ocaklar

PBY 6C5B80 L / PBY 6C5B80 O
Gazlı Ocak  
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33 

PBY 6C5B80 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı  

PBY 6C5B80 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 
 
 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PBP 6C6B80 L / PBP 6C6B80 O
Gazlı Ocak  
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33 

PBP 6C6B80 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

PBP 6C6B80 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PBP 6C2B80 L / PBP 6C2B80 O
Gazlı Ocak  
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33 

PBP 6C2B80 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

PBP 6C2B80 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 
 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PBP 6C5B80 L / PBP 6C5B80 O
Gazlı Ocak  
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33 

PBP 6C5B80 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

PBP 6C5B80 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 
 

POP 6C2B11 L / POP 6C2B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45 

POP 6C2B11 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

POP 62C2B11 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

POP 6C2O90 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Döküm çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

POP 6C9O00 L / POP 6C9O00 O
Gazlı Sert Cam Ocak  
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçevesiz tasarım
 • Düğmeden otomatik ateşleme 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Çelik tekli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45 

POP 6C9O00 L
 • Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı 

POP 6C9O00 O
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PGP 6B5B60 O
Gazlı Ocak  
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,  
1 ekonomik) 
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw 
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw 
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Parlak çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490
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Ocaklar Ocaklar

Domino Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PRA 3A6D70
Domino Gazlı Ocak 
Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • 1 gözü gazlı (1 wok) 
Wok ocak gözü 6,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxD): 270 x 490-500 

PKU 375CA1 E
Domino Izgara 
Çelik, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Yan profil Facette dizayn
 • Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara 
küveti
 • Dökme demir ızgara yüzeyi
 • 9 hız kademesi
 • İkaz lambası
 • Boşaltma musluğu 

Montaj
 • Alt çıtalı montaj
 • Üst montaj çıtası gerektirmez, alt ara 
çıtalı (HEZ394301) montaj gerektirir. 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
270 x 490-500 x 235
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30 

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PRB 3A6D70
Domino Gazlı Ocak 
Siyah, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü) 
Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw 
Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw

Montaj
 • Düğmeden otomatik ateşleme
 • FlameSelect teknolojisi
 • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
 • LPG enjektör seti cihaz içinde 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • Gaz emniyet sistemi
 • Dökme demir çiftli ocak ızgarası 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527 
 • Dolap ölçüsü (GxD): 270 x 490-500 

FlameSelectFlameSelect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PKF 375CA1 E
Domino Cam Seramik Ocak 
Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Yan profil Facette dizayn
 • HighSpeed ocak gözü (2 adet)
 • 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli 
ocak gözü
 • 9 hız kademesi
 • 2’li atıl ısı göstergesi

Montaj
 • Alt çıtalı montaj
 • Üst montaj ara çıtası gerektirmez, 
alt ara çıtalı (HEZ394301) montaj 
gerektirir. 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 
270 x 490-500 x 48
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20 

PKE 345CA1
Domino Cam Seramik Ocak 
Çelik, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Çerçeveli tasarım
 • 2 gözü elektrikli ocak
 • 9 hız kademesi
 • 2’li atıl ısı göstergesi 

Montaj
 • Üst çıtalı montaj
 • Domino ile birlikte kullanımında 
(NEZ34VLA) üst montaj ara çıtası 
gerektirir, 60 cm’lik ocak ile kullanımında 
(NEZ34VLB) montaj gerektirir. 

Ölçüler (mm)
 • Cihaz ölçüsü (GxD): 288 x 505
 • Dolap ölçüsü (GxDxY): 268 x 490 x 42,5
 • Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Şık tasarım, kaliteli malzemeler
Ankastre serisi ocakların paslanmaz çelik ve siyah renk alternatiflerindeki 
yalın tasarımı mutfağınıza şıklık katar. Üstelik yenilenen tasarımı ile döküm 
ocak ızgaralı Bosch dominolar son derece dayanıklıdır. Ayrıca çelik ya da 
cam seramik seçeneklerinin her ikisi de çok kolay temizlenir.

Hayalinizdeki ocağı mı yaratmak istiyorsunuz?
Ankastre serisi domino ocaklarla hayallerinizdekini hayata geçirmek 
çok kolay: Farklı fonksiyondaki dominolarla (elektrikli, gazlı, barbekü, 
wok, fritöz) çeşitli genişlikteki (30 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm) birçok 
ocağı çok yönlü olarak birleştirebilirsiniz. Üstelik domino ocakların yeni 
tasarımındaki şık çelik kenarlar, ara çıta ihtiyacını da ortadan kaldırır.
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Şık tasarım, üstün performans  
ve çeşitliliğin bir araya geldiği  
Bosch davlumbazlar.
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Davlumbazlar Davlumbazlar

Davlumbaz Tipleri

Etkileyici bir farklılık: Kutu Davlumbaz  
Güçlü bir sunum oluşturan kutu tasarımlı  
davlumbazın belirgin hatları tüm ocağı kapsar  
ve mekânı bölerek farklılaştırır. 

Ada mutfaklara özel tasarım: Ada Davlumbaz  
Ada tipi davlumbazlar pişirme ünitesinin mutfağın ortasında 
yer aldığı durumlarda kullanılır. Geniş mutfaklarda tercih 
edilir, modern bir tarz yaratır.

Şeffaf görüntü: Camlı Davlumbaz  
Camlı davlumbaz ile camın eşsiz görüntüsü mutfağınıza  
yansır. Özellikle küçük mutfaklar için ideal olan camlı 
davlumbaz, mutfağınızı daha geniş bir mekâna dönüştürür. 

Sınırsız bir duruş: 
Flat Cam Tasarım Davlumbaz  
Düz cam tasarımlı davlumbaz, size ocağınızın 
üzerinde sınırsız bir özgürlük alanı sunar.

Hem fonksiyonel hem şık bir çözüm: 
Eğimli Cam Tasarım 
Eğimli tasarımıyla ocağınızın üzerinde size fonksiyonel 
bir özgürlük sağlayan eğimli cam tasarım davlumbazlar, 
sade tasarımlarıyla da mutfağınıza şıklık katar.

37 cm’lik ve 90 cm’lik Davlumbazlar 

DII 31RU60
Küp Tasarım 
Ada Tipi Davlumbaz  
Siyah, 37 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 260 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 392 m3/h; 
Yoğun kademe 511 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 74 dB
 • Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava dolaşımlı kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli: Control 
ring sayesinde kolay kullanım 
 • 4 x 3 w gücünde LED aydınlatma

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
çelik yağ filtresi
 • Gazlı ocaklar ile kullanılamaz 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava dolaşımlı: 501 x 370 x 377

511

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWF 97MP70
Flat Cam Tasarımlı 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Gri, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Çift motorlu
 • Toplam motor gücü: 140 w
 • 2 yüksek performanslı fan
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 530 m3/h;  
Yoğun kademe 750 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun 

 • Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım 
kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) 
gerekli
 • Elektronik kontrol 
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma 
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
 • Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 890 x 263
 • CleanAir modülü ile hava dolaşımlı  
Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263 
Teleskopik baca ile kurulum: 
1229-1499 x 890 x 263

DWF 97KM60
Flat Cam Tasarımlı 
Duvar Tipi Davlumbaz  
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • 2 yüksek performanslı fan
 • Çift motorlu, Toplam motor gücü: 140 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • PowerBoost konumu, Çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm 
ölçümüne göre): maks. 420 m3/h; 
Yoğun kademe 730 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 57 dB
 • Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya dolaşımlı kullanıma uygun
 • Hava dolaşımlı kullanımlarda hava 
dolaşım kiti veya CleanAir modülü 
(aksesuar) gerekli
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca 
borusu ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi
 • Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263 
 • Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 890 x 263 
 • CleanAir modülü ile hava dolaşımlı  
Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263  
Teleskopik baca ile kurulum:  
1229-1499 x 890 x 263

RimVentilation

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWB 098E50
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi 
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 160 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 460 m3/h;  
Yoğun kademe 860 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 55 dB
 • Ses basıncı: 41 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 3 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu  
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1064 x 900 x 500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Vazgeçilmez bir klasik: Piramit Davlumbaz 
Tümüyle paslanmaz çelikten üretilen piramit 
davlumbaz, zarifçe işlenmiş dokunuşlarla 
mutfağınızda etkileyici bir pişirme alanı oluşturur. 

860
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Davlumbazlar Davlumbazlar

DWB 097A50
Kutu Slimline Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 130 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 460 m3/h; 
Yoğun kademe 730 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 55 dB
 • Ses basıncı: 41 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 3 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1064 x 900 x 500

DWK 095G60 T
Eğik Camlı Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): 580 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 70 dB
 • Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Elektronik kontol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 896 x 386

DWK 095G20 T
Eğik Camlı Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): 580 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 70 dB
 • Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Elektronik kontol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 896 x 386

90 cm’lik Davlumbazlar90 cm’lik Davlumbazlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 97HM60
Eğimli Cam Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 260 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 420 m3/h;  
Yoğun kademe 680 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 66 dB
 • Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu  
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
çelik yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 929-1199 x 890 x 499
 • Hava dolaşımlı: 989-1259 x 890 x 499

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWB 97DM50 T
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Paslanmaz Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu, Toplam motor gücü: 250 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümlerine göre) maks. 750 m³/h; 
Yoğun kademe 800 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Hava dolaşımlı kullanımlarda hava 
dolaşım kiti veya CleanAir modülü 
(aksesuar) gerekli
 • Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi 
için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
 • 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca 
borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 635-965 x 900 x 500
 • Hava dolaşımlı: 635-1075 x 900 x 500 
 • CleanAir modülü ile hava dolaşımlı  
Dış baca ile kurulum: 703 x 900 x 500  
Teleskopik baca ile kurulum: 
833 x 1163 x 900 x 500 

800

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWB 95BC50 T
Kutu Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümlerine göre) maks. 593 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 69 dB
 • Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Mekanik kontrol
 • 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
çelik yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 450-830 x 898 x 500
 • Hava dolaşımlı: 550-830 x 898 x 500

593

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DIB 097A50
Kutu Tasarım 
Ada Tipi Davlumbaz 
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 130 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 460 m3/h; 
Yoğun kademe 730 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 54 dB
 • Ses basıncı: 40 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 4 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600
 • Hava dolaşımlı: 744-1044 x 900 x 600

DWP 94CC50 T
Piramit Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Paslanmaz Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam motor gücü: 125 w
 • 3 güç kademesi
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümlerine göre) maks. 380 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 62 dB
 • Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Hava dolaşımlı kullanımlarda karbon filtre 
(aksesuar) gerekli
 • Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için 
mekanik kontrol
 • 2 x 5 w LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 790-1015 x 898 x 470
 • Hava dolaşımlı: 790-1015 x 898 x 470

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

380 m3/h
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Davlumbazlar Davlumbazlar

60 cm’lik Davlumbazlar60 cm’lik Davlumbazlar

DWF 67KM60
Flat Cam Tasarımlı 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Çift motorlu, Toplam motor gücü: 140 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm  
ölçümüne göre): maks. 400 m3/h;  
Yoğun kademe 710 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 56 dB
 • Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım 
kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) 
gerekli
 • Elektronik kumanda paneli DirectSelect 
 • Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için 
TouchControl (dokunmatik tuşlar)
 • 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 969-1239 x 590 x 263
 • Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 590 x 263 
 • CleanAir modülü ile hava dolaşımlı  
Dış baca ile kurulum: 1159 x 590 x 263  
Teleskopik baca ile kurulum: 
1229-1499 x 590 x 263  

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

710

RimVentilation

DWK 67HM60
Eğimli Cam Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 260 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 400 m3/h; 
Yoğun kademe 660 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 66 dB
 • Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
 • Hava dolaşımlı: 989-1259 x 590 x 499

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

660 RimVentilation

DWB 068J50
Kutu Slimline Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 160 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 430 m3/h; 
Yoğun kademe 760 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 60 dB
 • Ses basıncı: 58 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWB 068E50
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 160 w
 • 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 440 m3/h; Yoğun 
kademe 790 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 59 dB
 • Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu  
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 68AK60 T
Eğik Camlı Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 275 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 750 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol 
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma 
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca 
borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 68AK20 T
Eğik Camlı Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 275 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 750 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol 
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma 
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWB 67LM50
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • EcoSilence BLDC motor teknolojisi
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 140 w
 • 2 yüksek performanslı fan
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 404 m3/h; 
Yoğun kademe 700 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 61 dB
 • Ses basıncı: 59 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol 
 • 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma 
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca 
borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500  

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 67HM20
Eğimli Cam Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 260 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 400 m3/h;  
Yoğun kademe 660 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 66 dB
 • Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
 • Hava dolaşımlı: 989-1259 x 590 x 499

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

660 RimVentilation
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Davlumbazlar Davlumbazlar

60 cm’lik Davlumbazlar60 cm’lik Davlumbazlar

DWB 66DM50
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu, Toplam motor gücü: 215 w
 • Güç seviyesi: 220 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümlerine göre) maks. 368 m³/h;  
Yoğun kademe 605 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 60 dB
 • Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun, Tek yönlü klape
 • Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım 
kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) 
gerekli
 • Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için 
TouchControl (dokunmatik tuşlar)
 • 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500 
 • Hava dolaşımlı: 635-1075 x 600 x 500 
 • CleanAir modülü ile hava dolaşımlı 
Dış baca ile kurulum: 703 x 600 x 500  
Teleskopik baca ile kurulum: 
833-1163 x 600 x 500  

605

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWG 66CD60 T
Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 250 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 600 m3/h; 
Yoğun kademe 700 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 63 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde 
yıkanabilen metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
 • Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 66AJ60 T
Eğik Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

638

DWK 66AJ70 T
Eğik Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca 
borusu ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

638

DWK 66AJ20 T
Eğik Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Elektronik kontrol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

638

DWG 66CD20 T
Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 250 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 600 m3/h;  
Yoğun kademe 700 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 68 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile  
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
 • Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWG 66CD50 T
Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 250 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 600 m3/h; 
Yoğun kademe 700 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 68 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
 • Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520

DWQ 66DM50
Piramit Slimline Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 215 w
 • 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 400 m3/h; 
Yoğun kademe 610 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 62 dB
 • Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Dokunmatik kumanda paneli
 • 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
 • Hava dolaşımlı: 628-1116 x 600 x 500

610

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2
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Davlumbazlar Davlumbazlar

60 cm’lik Davlumbazlar, Sürgülü ve Gömme Aspiratörler60 cm’lik Davlumbazlar

DWB 65BC50 T
Kutu Tasarım 
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Yüksek verimli çift üfleme
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümlerine göre) maks. 580 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 69 dB
 • Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Mekanik kontrol
 • 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
çelik yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
 • Hava dolaşımlı: 550-830 x 598 x 500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

380 m3/h

DWP 64CC20 T
Piramit Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 125 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 380 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Mekanik kontrol
 • 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
 • Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DLN 53AA70
Gömme Aspiratör 
Çelik, 53 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 121 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 300 m³/h

 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 
norm ölçümüne göre): 61 dB

 • Ses basıncı: 47 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun mekanik kontrol
 • 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma 
 • 120 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde 
yıkanabilen metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • 208 x 534 x 300

300 m3/h
Decorative

LED illumination

DWK 065G20 T
Eğik Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): 540 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 70 dB
 • Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 
uygun
 • Elektronik kontol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWP 64CC60 T
Piramit Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 125 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 380 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A) 

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Mekanik kontrol
 • 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
 • Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

380 m3/h

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWP 64CC50 T
Piramit Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 125 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 380 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 64 dB
 • Ses basıncı: 54 dB (A) 

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Mekanik kontrol
 • 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
 • Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 470

380 m3/h

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DFT 63CA50 T
Sürgülü Aspiratör 
Gümüş Metalik, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 125 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): maks. 300 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 62 dB
 • Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı  
kullanıma uygun
 • Mekanik kontrol
 • 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
 • 150 mm çapında baca borusu ile 
kullanıma uygun 

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 
metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
 • Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

300 m3/h

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

DWK 065G60 T
Eğik Camlı Tasarım  
Duvar Tipi Davlumbaz 
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans
 • Tek motorlu
 • Toplam motor gücü: 210 w
 • 3 güç kademesi
 • Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 
ölçümüne göre): 540 m3/h
 • Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 
ölçümüne göre): 70 dB
 • Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
 • Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı 
kullanıma uygun
 • Elektronik kontol
 • 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
 • 120 ve 150 mm çapında baca borusu 
ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
 • 1 adet bulaşık makinesinde 
yıkanabilen metal yağ filtresi 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
 • Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386
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Bulaşık Makineleri

Bosch ankastre bulaşık makineleri ile 
daha az su, daha az enerji,  
daha yüksek performans. 

* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch,  
 dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

DÜNYANIN
1 NUMARALI

MARKASI
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Tam ve Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

SMV 26MX00 T
SilencePlus 
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 46 dB
 • Su tüketimi: 9,5 l
 • Enerji tüketimi: 1,03 kWh
 • Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 
Auto 45°C-65°C, Glass 40°C, 1h 
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
 • 2 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra 
kurutma
 • Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex esnek sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • VarioDrawer 3. çekmece
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet 

Diğer Özellikler
 • AquaSensor kirlilik algılama sensörü
 • Yük sensörü
 • AquaStop su taşma emniyeti
 • InfoLight program takip ışığı
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

SMV 25DX00 T
Silence 
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 12 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h 
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri
 • Vario gümüş XXL sepetler
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Yük sensörü
 • AquaStop su taşma emniyeti
 • Program bitiş sinyali
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban  
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Program 

Program  
Opsiyonu2

6
+ 

ExtraDry

RackmaticRackmaticRackmatic

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

10 yıl pas tutmadan çalışmak 
Bosch’ta standart.
Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 
10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile 
diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek tüm bulaşık makinelerinin iç gövde 
paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, 
içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.

Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:
İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu 
geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu 
garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:
1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır. 
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.

Bulaşık Makineleri Bulaşık Makineleri

Yarı ankastre modeller için istenirse çelik ön panel ve baza ekstra sipariş verilebilir. Tam ankastre modellerde çelik kapak mevcut değildir, mobilyaya uygun kapak 
yapımı tüketiciye aittir.

DosageAssist Programı

1 saat Program 

Program  
Opsiyonu2

5
+ 

DosageAssist Programı

1 saat

SMI 67MS00 T
SilencePlus  
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A++
 • Ses seviyesi: 46 dB
 • Su tüketimi: 9,5 l
 • Enerji tüketimi: 0,93 kWh
 • Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 
45°C-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C,  
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 6 ek opsiyon: IntensiveZone, 
VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, 
Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra 
kurutma, Machine Care (Makine 
bakımı)

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex esnek sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 4/4 adet 

Diğer Özellikler
 • Hassas bardak koruma sistemi
 • Dokunmatik tuşlar, Yük sensörü
 • AquaSensor kirlilik algılama sensörü
 • AquaStop Plus su taşma emniyeti
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • Çocuk emniyeti kilidi
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Program 

Program  
Opsiyonu6

7
+ 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Enerji Sınıfı

VarioSpeed Plus

Hassas Bardak
Koruma

ExtraDry

RackmaticRackmaticRackmatic

Machine Care
Program

SMI 46MS00 T
SilencePlus  
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 48 dB
 • Su tüketimi: 9,5 l
 • Enerji tüketimi: 1,03 kWh
 • Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,  
Auto 45°C-65°C, Bardak 40°C, 1h  
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
 • 4 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra 
hijyen, VarioSpeed, Machine Care  
(Makine bakımı) 

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex esnek sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • VarioDrawer 3. çekmece
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet 

Diğer Özellikler
 • Fingerprint free (Parmak izi tutmaz) 
 • Hassas bardak koruma sistemi
 • Otomatik yarım yük
 • AquaSensor kirlilik algılama sensörü
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • Çocuk emniyeti kilidi
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban  
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Program 

Program  
Opsiyonu4

6
+ 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Fingerprint free
Hassas Bardak

Koruma RackmaticRackmaticRackmatic

DosageAssist

Machine Care
Program

Ekstra
Durulama
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Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMI 25DW00 T 
Silence  
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 12 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h 
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
 • Vario gümüş XXL sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • LED ekran
 • Yük sensörü 
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

SMI 25DS00 T 
Silence  
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 12 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h 
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
 • Vario gümüş XXL sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • LED ekran
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

SMI 25DB00 T 
Silence  
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 12 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h  
(1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
 • Vario gümüş XXL sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • LED ekran
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği:  
1-24 saat
 • DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve 
iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Program 

Program  
Opsiyonu2

5
+ 

DosageAssist RackmaticRackmaticRackmatic

Program 

Program  
Opsiyonu2

5
+ 

DosageAssist RackmaticRackmaticRackmatic

Program 

Program  
Opsiyonu2

5
+ 

DosageAssist RackmaticRackmaticRackmatic

Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

SMI 46KS00 T
SilencePlus 
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 48 dB
 • Su tüketimi: 9,5 l
 • Enerji tüketimi: 1,03 kWh
 • Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 
45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h  
(1 saat) 65°C, Bardak 40°C
 • 4 ek opsiyon: Ekstra kurutma, Ekstra 
hijyen, Yarım yük, Machine Care 
(Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex sepet sistemi 
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • VarioDrawer Plus 3. çekmece
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
 • AquaSensor kirlilik algılama sensörü
 • Yük sensörü
 • LED’li program takip ve parlatıcı 
göstergesi
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • Çocuk emniyeti kilidi
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

SMI 50D06 TR
Silence 
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Siyah 

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 14 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
 • Vario sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği:  
1-24 saat
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve 
iç hazne 
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

SMI 50D05 TR
Silence 
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 14 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
 • Vario sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği:  
1-24 saat
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban  
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Program 

Program  
Opsiyonu4

6
+ 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Program 

Program  
Opsiyonu1

5
+ 

Program 

Program  
Opsiyonu1

5
+ 

Bulaşık Makineleri Bulaşık Makineleri

Yarı ankastre modeller için istenirse çelik ön panel ve baza ekstra sipariş verilebilir. Tam ankastre modellerde çelik kapak mevcut değildir, mobilyaya uygun kapak 
yapımı tüketiciye aittir.

Yarı ankastre modeller için istenirse çelik ön panel ve baza ekstra sipariş verilebilir. Tam ankastre modellerde çelik kapak mevcut değildir, mobilyaya uygun kapak 
yapımı tüketiciye aittir.

RackmaticRackmaticRackmatic

SMI 50D02 TR
Silence 
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 52 dB
 • Su tüketimi: 14 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
 • 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
 • Vario sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 
1-24 saat
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban 
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Program 

Program  
Opsiyonu1

5
+ 

RackmaticRackmaticRackmatic RackmaticRackmaticRackmatic

ExtraDryFingerprint free

RackmaticRackmaticRackmatic

Programı

1 saat

Programı

1 saat

Programı

1 saat

Programı

1 saat

Machine Care
Program
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Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makineleri

SMU 46GS00 T
SilencePlus 
Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 48 dB
 • Su tüketimi: 11,7 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, 
Eko 50°C, Hızlı 45°C,  
1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
 • 4 özel opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, 
Ekstra kurutma, Machine Care (Makine 
bakımı)

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet 

Diğer Özellikler
 • Fingerprint free (Parmak izi tutmaz) 
 • AquaSensor kirlilik algılama sensörü
 • Yük sensörü
 • AquaStop su taşma emniyeti
 • LED’li program takip ve parlatıcı 
göstergesi
 • Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 
saat
 • Çocuk emniyet kilidi
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban  
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Program 

Program  
Opsiyonu4

6
+ 

Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMU 63M15 TR
SilencePlus  
Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık 
Makinesi 
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
 • Enerji sınıfı: A+
 • Ses seviyesi: 46 dB
 • Su tüketimi: 10 l
 • Enerji tüketimi: 1,02 kWh
 • Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
 • 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto  
45°C-65°C, Hassas 40°C, Eko 50°C,  
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
 • 4 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, 
VarioSpeed, IntensiveZone

Sepet Özellikleri
 • VarioFlex sepetler
 • 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken 
ayarlanabilen üst sepet
 • Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet 

Diğer Özellikler
 • Yük sensörü
 • Başlama zamanını erteleme özelliği:  
1-24 saat
 • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban  
ve iç hazne
 • Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Program 

Program  
Opsiyonu4

6
+ 

Bulaşık Makineleri

RackmaticRackmaticRackmatic ExtraDryFingerprint free

RackmaticRackmaticRackmatic Programı

1 saat

Machine Care
Program

68 I  I 69



Ankastre Ürünler

Üstün özellikleri ve zarif tasarımları ile 
evinizin vazgeçilmezleri olacak  
Bosch ankastre ürünler. 
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Ankastre Ürünler Ankastre Ürünler

Ankastre Buzdolapları

KIS 87AF30 N
Ankastre  
Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 276 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A++
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l
 • Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l 

Konfor ve Güvenlik
 • LED aydınlatma
 • Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
 • Süper dondurma fonksiyonu
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • FreshSense
 • Alarm fonksiyonu
 • İlave fonksiyonlar: Tatil modu
 • Değiştirilebilir kapı menteşesi
 • Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet 
(1 adet BigBox) 

Tazelik Sistemleri
 • VitaFreshplus 

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
 • Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL 82AF30 N
Ankastre  
Tek Kapılı Buzdolabı

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 288 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A++
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 221
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l
 • Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l

Konfor ve Güvenlik
 • LED aydınlatma
 • Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • FreshSense
 • Alarm fonksiyonu
 • Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri
 • MultiBox 
 • VitaFreshplus

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
 • Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550Enerji Sınıfı Enerji Sınıfı

FreshSense

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

 FreshSense
Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın 
içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında 
daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.

 AirFresh Filtresi
Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha 
sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde 
yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını 
ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca 
kullanılabilen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

               0°C
VitaFreshplus 0°C buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C 
daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı 
yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı 
daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.

Her mutfağa yakışan, 
içi de dışı kadar zarif tasarımlar…

 Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma
Yiyeceklerin buzdolabında tazeliğini koruyabilmesi için en önemli etken
soğukluktur. Fan destekli MultiAirflow, buzdolabınızın içindeki hava dolaşımını
artırır ve sıcaklık ile nem seviyelerini her noktada eşit seviyede tutar. Böylece 
ısı dalgalanmaları en aza indirilir ve yiyeceklerinizin daha uzun süre taze 
kalması sağlanır.

                        Teknolojisi
VitaFreshplus’a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz 
yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFreshplus’ın 
dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. 
Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFreshplus teknolojisi, vitamin ve nem 
kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre 
muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

Ankastre Ürünler

KUR 15A50 NE
Ankastre Buzdolabı 
Tezgâh Altı

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 139 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A+
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l

Konfor ve Güvenlik
 • Standart aydınlatma
 • Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri
 • MultiBox

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
 • Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2
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WKD 28541 EU
Tam Kurutmalı, Tam Entegre 
Ankastre Çamaşır Makinesi

Güç - Tüketim
 • Enerji etiketi: B/A
 • Yıkama kapasitesi: 7 kg
 • Kurutma kapasitesi: 4 kg
 • 4 kg için kesintisiz yıkama ve kurutma 
programı
 • Devir sayısı: 1400 dev./dk
 • Yıkama ses seviyesi: 57 dB
 • Sıkma ses seviyesi: 74 dB

Programlar
 • Süper-Kısa 15’, Elde yıkama, Yünlüler, 
Hassas/İpek
 • Özel program: Kazan temizleme

Diğer Özellikler
 • Renk: Beyaz
 • AquaStop
 • Program akışı, sıcaklık seçimi, 24 saate 
kadar bitiş zamanını erteleme, kurutma 
programları seçimi
 • Elektronik nem kontrolü
 • Night-Wash: Ekstra sessiz yıkama 
AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
 • ActiveWater™: Miktar otomatiği
 • Köpük tarama sistemi
 • Dengesiz yük kontrolü
 • Çocuk kilidi
 • Metal kapı menteşesi
 • Manyetik kapı kilidi
 • Tam entegre edilebilir
 • Cihaz ölçüsü (YxGxD) mm:  
820 x 595 x 584

WIW 24560 TR
Tam Entegre  
Ankastre Çamaşır Makinesi

Güç - Tüketim
 • A enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
 • Yıkama kapasitesi: 8 kg
 • Devir sayısı: 1200 dev./dk
 • Yıkama ses seviyesi: 41 dB
 • Sıkma ses seviyesi: 66 dB

Programlar
 • Özel programlar: AllegyPlus&Baby, Süper-
Kısa 15’, Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, 
Tambur temizleme, Gömlek/Bluz, Yorgan, 
Durulama/Sıkma/Boşaltma, Gece modu, 
Mix, Yünlüler, Hassas/İpek, Elde yıkama, 
Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular
 • Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, 
Kalan süre, VarioPerfect, İlave durulama, 
Ön yıkama, Başlat/Beklet
 • Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
 • Renk: Beyaz 
 • 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
 • Titreşim önleyici yan duvarlar
 • 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sis.
 • Program akışı, sıcaklık seçimi
 • 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme
 • Elektronik nem kontrolü
 • ActiveWaterPlus™: Miktar otomatiği
 • Köpük tarama sistemi
 • Dengesiz yük kontrolü
 • VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
 • Çocuk kilidi
 • Metal kapı menteşesi
 • Manyetik kapı kilidi
 • Tam entegre edilebilir
 • Cihaz ölçüsü (YxGxD) mm: 820 x 595 x 584

TimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLightTimeLight

3D-AquaSpa

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Çamaşır Makineleri

Ankastre Ürünler

Solo Buzdolapları

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

7

VarioDrum

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KAN 90VI20 N
Gardırop Tipi  
Solo NoFrost Buzdolabı 
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 622 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A+
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
 • Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik
 • Kolay temizlenebilir Inox
 • Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
 • LED aydınlatma
 • Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
 • Süper dondurma fonksiyonu
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • Alarm fonksiyonu
 • MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
 • MultiBox

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • 1770 x 910 x 750*

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Parmak izi tutmaz

KGN 56PI32 N
NoFrost  
Alttan Donduruculu Buzdolabı 
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 554 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A++
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
 • Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
 • LED aydınlatma ve spot aydınlatma
 • Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
 • Süper dondurma fonksiyonu
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • Buzmatik
 • FreshSense
 • Alarm fonksiyonu
 • Elektrik kesintisi alarmı
 • İlave fonksiyonlar: Tatil modu,  
Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
 • Değiştirilebilir kapı menteşesi
 • MultiAirflow
 • AirFresh filtre
 • Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet  
(1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
 • Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • 1930 x 700 x 840*

Enerji Sınıfı

FreshSense

KSV 36VI30 N
Tek Kapılı  
LowFrost Buzdolabı 
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 348 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A++
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik
 • Kolay temizlenebilir Inox
 • Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
 • LED aydınlatma
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • FreshSense
 • Alarm fonksiyonu
 • Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri
 • VitaFresh

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • 1860 x 600 x 690*

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FreshSense

Enerji Sınıfı

VitaFresh

KSV 36VW30 N
Tek Kapılı  
LowFrost Buzdolabı 
Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans
 • Toplam brüt hacim: 348 l
 • Enerji verimlilik sınıfı: A++
 • Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
 • Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik
 • Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği 
 • LED aydınlatma
 • Süper soğutma fonksiyonu
 • FreshSense
 • Alarm fonksiyonu
 • Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri
 • VitaFresh

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • 1860 x 600 x 690*

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

FreshSense

Enerji Sınıfı

VitaFresh
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Bulaşık Makineleri

Ürün Özellik Açıklamaları Ürün Özellik Açıklamaları

Ürün Özellik Açıklamaları

Ön ısıtma
Bu fonksiyon ile tabaklar ve diğer yemek gereçlerinizi ısıtabilirsiniz.

Sıcak tutma
Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Hava dolaşımlı ızgara
Et veya tavuk için ideal olan bu pişirme yöntemiyle et lokantalarında tattığınız 
lezzete evinizde ulaşabilirsiniz. Hava dolaşımlı ızgarada ızgara ve fan, dönüşümlü 
olarak çalışarak yemeğin eşit şekilde iyice pişmesini sağlar. Üstelik geleneksel 
kızartma yöntemine göre %50’ye varan oranda daha az enerji kullanır.

Mikrodalga fonksiyonlu fırın
Mikrodalga fonksiyonlu Serie I 8 ankastre fırınlarda pişirme süresi yarı yarıya 
kısalır, yemeklerinizin lezzeti ise artar. Geleneksel pişirme yöntemleri ile 
mikrodalga fonksiyonunu kombine kullanabileceğiniz bu pişirme çözümüyle 
mutfakta oldukça hızlanacaksınız. Ayrıca bu fonksiyonu, tıpkı mikrodalga 
fırınlarda olduğu gibi, pişmiş bir yemeği tekrar ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

AutoPilot (Otomatik pişirme)
Sadece yemeği fırına yerleştirin ve sonra menüden uygun otomatik programı 
seçin. Yemeğinizin nasıl pişmesini istediğinizi belirtin, örn; hafif, orta veya çok. 
Etin veya balığın ağırlığını girin. Gerini AutoPilot’a bırakın. Yemeğinizi mükemmel 
bir şekilde pişirmek için pişirme modunu, sıcaklığını ve süresini AutoPilot 
belirler, size sadece yemek kalır. 

HotAir Eco
Bosch ankastre fırınlarda en çok tercih edilen pişirme programı olan HotAir artık 
çok daha ekonomik. Yüksek sıcaklıkta yemek pişiren HotAir Eco programında, 
tek katta yapılan pişirmelerde akıllı enerji iletimi sayesinde daha az elektriğe 
ihtiyaç duyulur. Böylece HotAir Eco programlı Bosch fırınlar A enerji sınıfından 
%30 daha tasarrufludur. 

Serie I 8 Fırınların Pişirme Programları

Pizza fonksiyonu
Pizzaseverler için yaratılmış bu pişirme programıyla aynı zamanda kiş ve tart da 
yapabilirsiniz. Bu program, üst tarafı ıslak tutarken pizza veya diğer hamurların 
tabanını mükemmel şekilde çıtır çıtır kızartır. Aynı zamanda donmuş yiyecekler 
için de uygun olan bu pişirme yönteminde çoğu zaman ön ısıtmaya gerek kalmaz.

Hızlı ön ısıtma
Zaman kazandıran bu fonksiyon sayesinde Bosch fırınlar, yaklaşık olarak %30 
daha hızla önceden ısınır.

Serie I 4 Fırınların Pişirme Programları

Serie I 2 Fırınların Pişirme Programları

Vario büyük yüzeyli ızgara
Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. 
Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.

Vario küçük yüzeyli ızgara
Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük 
porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.

Buz çözme
Et, tavuk, ekmek, kremalı pasta ve diğer donmuş gıdaları yavaşça çözmede 
kusursuzdur.

Alt ısıtma
Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.

Alt/Üst ısıtma
Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve sufleler için kullanabileceğiniz 
klasik pişirme türüdür. 

Ürün Özellik Açıklamaları

İndüksiyonlu Ocaklar

 Daha fazla konfor 
İndüksiyon pişirme alanlarının bakımı oldukça kolaydır; çünkü cam seramik 
yüzey az ısınır ve bu sayede ocak üzerine taşan sıvılar, dökülen yemekler yanmaz. 
Bu da size zaman kazandırır; çünkü mükemmel bir temizlik için sadece ocağınızı 
ıslak bir bezle silmeniz yeterli olur.

İndüksiyonlu Ocaklar

MainSwitch (Ek emniyet tuşu)
Sadece Bosch’ta bulunan gazlı ocaklara özel emniyet sistemi MainSwitch, tek 
düğmeyle gaz akışını keser ve yine tek düğmeyle ocağı açar. Bu sistem çocuk 
emniyet kilidi olarak da kullanılabilir.

Otomatik ateşleme
Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda 
ocağı da yakmış olursunuz. 

Gaz emniyet sistemi 
Bosch ocakların büyük çoğunluğu, yanma başlığına entegre edilmiş termo 
elektrik ateşleme emniyet sistemine sahiptir. Bu sistem, alev herhangi bir 
nedenle söndüğünde gazın otomatik olarak kesilmesini sağlar. 

Ocak gözleri 
Ocak gözlerinde alev hassasiyetine göre ayrım yapılmaktadır.
Wok ocak gözü: Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok ocak gözünde özel 
wok tavası ile harika ve farklı tatlar yaratabilirsiniz. Ayrıca içe ve dışa eşit şekilde 
dağılan güçlü alevi sayesinde güçlü ve hızlı ateş isteyen Türk yemekleri için de 
idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde, 
ısıyı eşit ve hızlı şekilde yayarak çok daha iyi pişirme performansı elde edersiniz.
Normal yanan ocak gözü: Pişirme ve/veya uzun süreli kızartmalar için uygundur.
Güçlü yanan ocak gözü: Büyük miktardaki yemeklerinizi pişirmek için uygun 
olan bu ocak gözünde, hızlı pişirme veya gevrek kızartmalar yapabilirsiniz.
Ekonomik yanan ocak gözü: Küçük tencereler ve küçük miktardaki 
yemekleriniz için uygundur.

Gazlı Ocaklar

             VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
ActiveWater bulaşık makineleri VarioDrawer Pro, yani esnek 3. çekmece ile size 
daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmeceyi 
çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve 
fincanları için bile kullanabilirsiniz. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız 
kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

VarioDrawer Pro

VarioFlex Pro
basket system

 Power 55’ (Hızlı 65°C)
Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık, sadece 55 dakikada yıkanır. 
Üstelik A sınıfı yıkama performansı ile 1,35 kWh enerji ve sadece 11 litre su 
tüketerek.

 IntensiveZone (Çok yoğun temizleme)
IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli 
tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve 
tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.

                VarioSpeed/VarioSpeed Plus
(Zamandan %66’ya varan tasarruf)
VarioSpeed özelliği sayesinde makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, 
bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %50’ye, VarioSpeed Plus özelliği 
ile de %66’ya varan oranda kısaltabilirsiniz.

 Ekstra kurutma
Ekstra kurutma opsiyonu özellikle zor kuruyan bulaşıklar için geliştirilmiştir. 
Plastik kaplar, bebek biberonları gibi bulaşıklar, ısıyı tutamadıkları için daha zor 
kurur ve daha uzun kurutma süresine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ekstra kurutma 
fonksiyonu daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirerek bulaşıkların makineden 
kupkuru ve tertemiz çıkmasını sağlar.

ExtraDry

 Ekstra hijyen
Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan ekstra hijyen 
fonksiyonunda, bulaşıklar yıkama süresince daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi 
tutularak üst düzey temizlik sağlanır.

 GlassSecure Tray (Kadeh tutucu)
Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini 
sağlar.

 Shine&Dry (Parlak kurutma özel fonksiyonu)
Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık 
daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. 
Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem 
cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.

Parlak Kurutma

Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, 
DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, EcoSilence DriveTM 
özelliklerine sahiptir.

 VarioFlex Pro sepetler
Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlex Pro sepetler 
size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi 
veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü bulaşık için 
bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu 
üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve 
güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.

PerfectCook
PerfectCook sensörü sayesinde her seferinde, her yemekte kolayca mükemmel 
pişirme sonuçları elde edebilirsiniz. Bütün yapmanız gereken sensörü pişirme 
kabına yerleştirip 5 kademeden birini ve eğer isterseniz ekran menüsündeki 
pişirme süresini seçmeniz.

Daha fazla profesyonellik
İndüksiyonlu ocaklar, pişirme alanında bir tencerenin bulunup bulunmadığını 
algılar ve pişirme bölgesinin çapını var olan tencere tabanına göre otomatik 
olarak ayarlar. Sadece tencere tabanının altının ısınması, pişirme süresini de 
hızlandırır. Bununla birlikte gereksiz enerji kaybı oluşmaz ve fazla enerji tüketimi 
önlenmiş olur. Böylece indüksiyon tekniği ile sadece enerji değil, aynı zamanda 
zamandan da tasarruf sağlamış olursunuz. Tüm bunlara ek olarak mutfağınız da 
gereksiz yere ısınmamış olur.

Daha fazla güvenlik
İndüksiyonlu ısıtma, güvenlik konusunda ön sıralarda yer almaktadır. 
İndüksiyonlu ısıtma sistemlerinde cihaz, otomatik olarak ocağın üzerindeki 
tencereyi algılar ve sadece tencerenin tabanını ısıtır, etrafını değil. Üstelik 
tencere ocağın üzerinden alındığında da kendiliğinden kapanır. Ayrıca pişirme 
alanının diğer ısıtma sistemlerine oranla daha az ısınması ve daha hızlı soğuması 
parmaklarınızı yakma tehlikesini de oldukça azaltır.

Zamandan daha fazla tasarruf
PowerBoost fonksiyonuna sahip Bosch indüksiyonlu ocaklar, tüm pazar 
içindeki en hızlı ocaklardır ve size sansasyonel bir zaman avantajı sunar. Bosch 
indüksiyonlu ocağa koyduğunuz 2 litre suyla dolu bir tencere 3,39 dakikada 90°C 
sıcaklığa ulaşır. Bu süre, piyasadan temin edilebilen cam seramik ocaklardan 
%25 daha hızlı olduğunu gösterir.

 Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu
Sabit mıknatıslarla çalışan EcoSilence DriveTM motor, mekanik sürtünmeye 
neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Performanstan ödün vermeden 
elektrik tasarrufu sunan EcoSilence DriveTM motor; enerji kaybı, aşınma ve 
gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar. Böylece 
hem çok sessiz hem çok tasarruflu hem de daha fazla enerji verimliliği sağlar. 
EcoSilence DriveTM motor teknolojili yeni nesil Bosch davlumbazlar, yüksek 
performanslı havalandırmayla çalıştığı için diğer davlumbazlara göre yılda 
%80 daha az enerji tüketir.

            Yüksek ses yerine yüksek performans
Bosch’un yeni EcoSilence DriveTM motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır, 
böylece alışılagelmiş motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma 
ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

Davlumbazlar

EcoSensor

RimVentilation

 EcoSensor
EcoSensor, davlumbazınızın çekme gücünü otomatik olarak düzenler; bu, 
yalnızca en uygun enerji miktarını kullanmakla kalmaz, her saniye yükselen 
buharın yoğunluğunu kontrol eder ve davlumbazın güç seviyesini tam ve 
bağımsız olarak ayarlar.

PerfectCookPerfectCook

 Rim Ventilation
Bosch davlumbazlar, merkezde ve jantlarda bulunan etkin havalandırma sistemi 
sayesinde etkili bir hava temizleme sunar. Böylece filtrelerin temizlenmesi ve 
bulaşık makinesinde yıkanması kolaylaşır.
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Ürün Özellik Açıklamaları Montaj Rehberi

Ürün Özellik Açıklamaları

Bulaşık Makineleri

Machine Care (Makine bakım programı)
Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında 
biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen 
sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik Serie I 6 ve 
Serie I 8 bulaşık makinelerinde her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar 
ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek 
kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.

Machine Care
Program

 Daha çok bulaşık yıkar. 
ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli 
ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

TFT ekran ve dokunmatik kontrol 
Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran, program ve opsiyon ayarlarını, 
dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie I 6 ve 
Serie I 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla 
program seçimini ve takibini kolay ve hızlıca yapabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı 
tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.

Geniş LED ekranlı panel tasarımı
Serie I 4 ve Serie I 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz 
programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini 
kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımlı 
kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek. 

 Auto3in1 
Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık 
makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama 
sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan 
tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch’ta.

 EcoSilence DriveTM: BLDC motor teknolojisi 
EcoSilence DriveTM, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar 
bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, 
daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. 
EcoSilence DriveTM sayesinde ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede 
sessiz çalışır.

 Yük sensörü 
Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan 
bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine 
karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su harcar.

 Half Load (Yarım yük seçeneği) 
Bu özellik sayesinde sadece üst, sadece alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak 
az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.

 Fingerprint free (Parmak izi tutmaz) 
Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış 
yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.

Fingerprint free

 AquaStop 
AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta 
cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi 
devrededir.

 AquaSensor 
AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde 
program akışını değiştirerek kusursuz bir yıkama sonucu elde etmenizi sağlar.

 DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı) 
Her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, 
yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak 
düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her 
yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.

DosageAssist

 Sessiz 
Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi 
rahatsız etmez.

 Rackmatic (Ayarlanabilen üst sepet) 
Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini 
doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst 
sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.

RackmaticRackmaticRackmatic

 Hassas bardak koruma sistemi 
Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca 
yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini 
optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.

Hassas Bardak
Koruma

 VarioDrawer (3. çekmece) 
Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar 
ve kahve fincanları için 3. çekmece bulunur.

OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj 
kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak 
yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, 
internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi. 
Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat 
edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki 
duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler 
örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve 
kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.
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Montaj Rehberi Notlar

Notlar

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık 
gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere  
ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.
Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda 
verilen ölçülere uyulmalıdır.
Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre 
dikkate alınız.

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru 
mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere 
ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken 
minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

**min .
20

min. 50

min. 600

560+2

**39

592522

490-500+2

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

Arka duvarla mesafe en az 5 cm  
Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’i geçtiğinde 
duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

60 cm

• Arka duvarla mesafe 5 cm 

• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm

• Arka duvarla mesafe 5,5 cm 

• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’i geçtiğinde 
duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır. 

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Cihaz tipi Minimum Minimum Minimum
 mesafe A mesafe B mesafe C
 (mm) (mm) (mm)

Cam ocak tablalı 100 60 50
ürünler

Çelik / Emaye
ocak tablalı ürünler 100 80 50
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Notlar Notlar

NotlarNotlar
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Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 
2 saat aralığında oluşturulabilen randevu 
sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

444 6 333

Aklınız
kalmasın.

Yedek parça 
hizmetleri

Daha uzun ömürlü 
cihazlar için orijinal 
yedek parçaları yetkili 
servislerimizden temin 
edebilirsiniz.

Online olarak 
servis randevusu 
oluşturabilirsiniz.

Küçük ev
aletlerinin evden 
teslim alınarak 

onarılması

Küçük ev aletlerinizi 
evinizden teslim 
alarak onarıyoruz.

Servis
tamamlanana 
kadar geçici 
ürün temini

Servis tamamlanana 
kadar geçici ürün 
temini hizmetimizden 
yararlanabilirsiniz.

Acil nöbetçi 
servis hizmeti

Pazar 
10.00-22.00
Diğer günler 
20.00-22.00

Acil nöbetçi servis hizmeti 
alabileceğiniz saatler: 
Pazar 10.00-22.00 
Diğer günler 20.00-22.00

Kredi kartı ile
ödeme imkânı

Servis 
hizmetlerimizde 
kredi kartıyla ödeme 
yapabilirsiniz.

+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis 
güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında. 

Ek garanti alarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre 
koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi 
konularında detaylı bilgi için 444 6 333 numaralı Bosch Çağrı Merkezimizi arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilir 
veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


