
Πλύσιμο πιάτων #LikeABosch 
Ήρθε η νέα γενιά πλυντηρίων πιάτων 
Bosch με τεχνολογία PerfectDry.

Ακόμα πιο τέλεια αποτελέσματα στεγνώματος,
με ακόμα πιο μικρή κατανάλωση ενέργειας*.

Και με  3ο καλάθι με πραγματικά μεγάλο χώρο

*  Το πλυντήριο Bosch PerfectDry με τεχνολογία Zeolith έχει κατανάλωση ενέργειας 0,73 kWh 
σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντήριο πιάτων Bosch χωρίς τεχνολογία Zeolith που έχει 
κατανάλωση ενέργειας 0,92 kWh. Τιμές ανά κύκλο πλύσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 
αριθ. 2019/2017.
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Ακόμα πιο τέλεια αποτελέσματα, με 
ακόμα πιο μικρή κατανάλωση ενέργειας 
με τη Νο1 μάρκα* στον κόσμο.
Σύμφωνα με το Euromonitor, οι καταναλωτές επιλέγουν τη Bosch έναντι όλων των άλλων μαρκών για 
την αγορά καινούργιων οικιακών συσκευών. Είναι γιατί κάθε συσκευή Bosch βασίζεται στη φιλοσοφία 
να συνδυάζει την υψηλή ποιότητα κατασκευής μαζί με την καινοτομία στον πυρήνα κάθε λειτουργίας 
και κάθε συσκευής. Αυτές είναι άλλωστε οι κατευθυντήριες αρχές Bosch που προσφέρουν σε εσάς 
τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά, σε κάθε χρήση των συσκευών, και κάνουν τη μάρκα Bosch, 
την πρώτη σε όλο τον κόσμο στην κατηγορία. Αλλά κυρίως στη ζωή των καταναλωτών κάνοντάς 
τη πιο εύκολη και πιο ευχάριστη.

3ο Καλάθι Extra Space με πραγματικά 
μεγάλο χώρο 

Ατελείωτες δυνατότητες φόρτωσης.
Ιδανικό για μικρά αντικείμενα και 
μαγειρικά σκεύη.

 *Πηγή: Euromonitor, όγκος πωλήσεων, 2020

**  Το πλυντήριο Bosch PerfectDry με τεχνολογία Zeolith έχει κατανάλωση ενέργειας 0,73 kWh σε σύγκριση με 
ένα συμβατικό πλυντήριο πιάτων Bosch χωρίς τεχνολογία Zeolith που έχει κατανάλωση ενέργειας 0,92 kWh. 
Τιμές ανά κύκλο πλύσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 2019/2017.

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 
20%, χάρη στην κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία
Zeolith που βασίζεται στο ομώνυμο
φυσικό ορυκτό Ζεόλιθος**.

 PerfectDry
Τέλεια αποτελέσματα στο στέγνωμα 
ακόμα και των πιο δύσκολων κουζινικών 
σκευών.

Ζώνη Extra Clean

Ιδανικό σημείο για τον αποτελεσματικό 
καθαρισμό ακόμα και των πιο δύσκολων 
λεκέδων.



Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του PerfectDry:

▶  Τεχνολογία στεγνώματος βασισμένη στο φυσικό ορυκτό που ονομάζεται Ζεόλιθος.

▶ Ο Ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να μετατρέπει την υγρασία σε ζεστό αέρα.

▶  Χρησιμοποιεί έως και 20% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους 

στεγνώματος στα πλυντήρια πιάτων.

▶  Τέλεια αποτελέσματα ακόμα και στα πιο απαιτητικά υλικά, όπως τα πλαστικά πιάτα.

!
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*  Το πλυντήριο Bosch PerfectDry με τεχνολογία Zeolith έχει κατανάλωση ενέργειας 0,73 kWh σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντήριο 
πιάτων Bosch χωρίς τεχνολογία Zeolith που έχει κατανάλωση ενέργειας 0,92 kWh. Τιμές ανά κύκλο σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 
αριθ. 2019/2017.

Τέλεια αποτελέσματα στο στέγνωμα, με 
ακόμα πιο μικρή κατανάλωση ενέργειας.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Zeolith μετατρέπει  
την υγρασία της πλύσης σε ζεστό αέρα και έτσι και τα αποτελέσματα στο στέγνωμα  
είναι τέλεια, κάθε φορά, και η κατανάλωση ενέργειας είναι σημαντικά μικρότερη.

Το PerfectDry, με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
τεχνολογία Zeolith, εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα στο στέ-
γνωμα ακόμα και σε μαγειρικά σκεύη και είδη σερβιρίσματος 
που είναι πιο ιδιαίτερα ή απαιτητικά, όπως πχ. τα πλαστικά, 
ειδικά στο στέγνωμα. Είναι γιατί το φυσικό ορυκτό Ζεόλιθος 
έχει την ιδιότητα να απορροφά την υγρασία που δημιουργείται 
κατά τη διάρκεια πλύσης και να τη μετατρέπει σε ζεστό αέρα. 
Στη συνέχεια, ο ζεστός αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα στο 
πλυντήριο πιάτων, χάρη σε μια ισχυρή, απαλή και ταυτόχρονα 
«3D» ροή αέρα. Αυτό σημαίνει πως ο αέρας κυκλοφορεί από 
όλες τις πλευρές του πλυντηρίου πιάτων, με αποτέλεσμα 
το στέγνωμα να είναι τέλειο και ομοιόμορφο σε όλα τα σκεύη 
που βρίσκονται σε κάθε σημείο του πλυντηρίου. Και το σημα-
ντικότερο, αυτή η διαδικασία καταναλώνει σημαντικά λιγότερη 
ενέργεια. Αυτό είναι που κάνει το Ζεόλιθο όχι μόνο την πιο 
αποτελεσματική, αλλά και την πιο βιώσιμη επιλογή για το αύριο 
τόσο των πλυντηρίων πιάτων, όσο και όλων μας.

PerfectDry 
Στεγνώνει τα πάντα τέλεια,  
με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Με τη λειτουργία EfficientDry, η πόρτα του πλυντηρίου 
πιάτων ανοίγει αυτόματα μόλις τελειώσει το πρόγραμμα,  
για να στεγνώσουν τα σκεύη ακόμα πιο γρήγορα και για 
να μην δημιουργηθούν υδρατμοί στο εσωτερικό του 
πλυντηρίου. Αυτή η λειτουργία βοηθάει στο να έχετε 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο στέγνωμα, να έχετε 
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και πιάτα και σκεύη σε 
θερμοκρασία δωματίου, έτοιμα, για να μπορείτε να τα 
βγάζετε και να τα τακτοποιείτε απευθείας στα ντουλάπια 
σας, εύκολα.

Αυτή η λειτουργία μεγαλώνει τη διάρκεια του στεγνώ-
ματος κατά 15-20 λεπτά, για να έχετε ακόμα πιο τέλεια 
από τα ήδη άριστα αποτελέσματα στο στέγνωμα, κάθε 
φορά που χρειάζεται. 

EfficientDry 
Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας για το 
καλύτερο στέγνωμα των πιάτων σας.

ExtraDry 
Στέγνωμα με εκτεταμένη διάρκεια.
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20% λιγότερη 
κατανάλωση
ενέργειας*



Τα επανασχεδιασμένα καλάθια Bosch προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα, ασφάλεια 
και ευελιξία. Το σύστημα καλαθιών Max Flex προσαρμόζεται ιδανικά σε όλες τις ανά-
γκες σας και χωρά όλων των ειδών και μεγεθών τα μαγειρικά σκευή, κουζινικά και 
σερβίτσια σας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα, 
σταθερότητα και ασφάλεια στο πλύσιμο όλων των πιάτων σας. Επιπλέον, χάρη στο ειδικά 
κατασκευασμένο 3ο καλάθι Extra Space για τα μικρά αντικείμενα της κουζίνας, μπορείτε 
να χωρέσετε τα πάντα με ευκολία, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνετε τέλεια αποτελέσματα 
καθαριότητας και υγιεινής κάθε φορά, ακόμα και στα πιο ιδιαίτερα κουζινικά σας.

Καλάθια για απόλυτη ευελιξία 
στη φόρτωση και απόλυτη προστασία 
στα πιάτα.

Το κάτω καλάθι

Προσφέρει μεγάλη ευελιξία κατά τη διαδικασία της φόρτωσης και απόλυτη προστασία σε όλα τα σκεύη. 
Τα πλευρικά τοιχώματά του είναι τόσο ψηλά όσο και το πίσω μέρος του, ώστε να τοποθετούνται και να παραμένουν σταθερά. 
Αυτό αποτρέπει τη σύγκρουση των πιάτων ή των μεγάλων σκευών που τοποθετείτε, όπως επιφάνειες κοπής, πιατέλες και 
άλλα, με τα πλαϊνά τοιχώματα του πλυντηρίου. Επιπλέον, χάρη στα βελτιωμένα προσαρμοζόμενα στοιχεία-μέρη του μπορεί 
να διαμορφωθεί όπως εσείς θέλετε. Τέλος, οι νέες ειδικά σχεδιασμένες θέσεις για γυάλινα είδη και η ειδική μπάρα στήριξης 
επιτρέπουν την ασφαλέστερη τοποθέτηση κάθε είδους ποτηριών, όσο εύθραυστα ή ευπαθή κι αν είναι.

Τα πλεονεκτήματα του κάτω καλαθιού:
▶ Ψηλά πλευρικά τοιχώματα για την  
 προστασία των ψηλότερων αντικειμένων.
▶  Ψηλά ευέλικτα προστατευτικά στις θέσεις φόρτωσης, 

για εύκολη και σταθερή τοποθέτηση μεγάλων και με 
όγκο αντικειμένων.

▶  Το ειδικό στοπ ασφάλειας στην μπροστινή ρόδα του 
κάτω καλαθιού συγκρατεί το καλάθι στη θέση του, 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει μπροστά ή  
στο πλάι.

▶ Μεγάλη σταθερότητα ακόμα και όταν είναι   
  πλήρως φορτωμένο.

!

Το άνω καλάθι

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία γυάλινων αντικείμενων. Οι λωρίδες ασφαλείας προστατεύουν τα γυάλινα 
σκεύη από το να σπάσουν ή να ραγίσουν στις άκρες τους. Και χάρη στις λεπτές επιφάνειες στήριξης έχετε πάντα τα 
καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς καθόλου λεκέδες ή στίγματα.

Τα πλεονεκτήματα του άνω καλαθιού:

▶  Νέα Ζώνη Extra Clean με 3 επιπλέον  
ακροφύσια νερού, για αποτελεσματικό  
καθαρισμό ακόμα και των πιο δύσκολων λεκέδων.

▶  Επανασχεδιασμένες θήκες για κούπες, με μαλακό 
προστατευτικό από σιλικόνη και μαλακές 
αντιολισθητικές λωρίδες για την προστασία  
των γυάλινων ειδών. 

▶  Βελτιωμένο σύστημα κύλισης που επιτρέπει  
στα καλάθια να λειτουργούν ομαλά και εύκολα, 
ακόμα κι όταν είναι πλήρως φορτωμένα.

▶  Οι λαβές με κόκκινο χρώμα στα πλαϊνά του 
καλαθιού σάς βοηθούν να το προσαρμόσετε  
εύκολα σε έως και τρία επίπεδα.

3ο Καλάθι Extra Space

Το μοναδικό 3ο καλάθι Extra Space είναι η ιδανική λύση για όλα τα μικρά αντικείμενα της κουζίνας σας. Σε σύγκριση με  
τα συμβατικά συρτάρια που χωρούν μόνο μαχαιροπίρουνα προσφέρει επιπλέον χώρο, τόσο σε μήκος, όσο και σε βάθος,  
για να τοποθετείτε εύκολα και άνετα όλα όσα θέλετε. 

Μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα  
του 3ου καλαθιού Extra Space στη σελ. 8. 

▶  Διαθέτει θήκη για μαχαίρια, την οποία μπορείτε  
να σύρετε για να δημιουργήσετε ακόμα περισσό-
τερο χώρο στο άνω καλάθι.

▶  Περισσότερος χώρος για τα μικρότερα αντικείμε- 
να της κουζίνας.

!

!
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Παγκόσμια καινοτομία Παγκόσμια καινοτομία
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3ο Καλάθι Extra Space 
Ακόμα περισσότερος χώρος για  
τα μικρά αντικείμενα της κουζίνας.

Ζώνη Extra Clean 
Διεξοδικός και τέλειος καθαρισμός 
ακόμη και για σκεύη με δύσκολους  
ή επίμονους λεκέδες.

Το 3ο καλάθι Extra Space προσφέρει ακόμα περισσότερο χώρο για όλα εκείνα τα μικρά αντικείμενα της κουζίνας σας, 
που ποτέ δεν έβρισκαν χώρο και συγκεκριμένη θέση με ασφάλεια στα συμβατικά πλυντήρια. Εξαρτήματα της καφετιέρας, 
μικρά φλιτζανάκια, καπάκια από μπουκάλια και πολλά άλλα. Το ιδιαίτερο σχήμα του αξιοποιεί ολόκληρο τον ωφέλιμο 
χώρο στο εσωτερικό του πλυντηρίου, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, και παράλληλα προσφέρει ασφαλή τοποθέτηση. 
Επίσης, το ειδικά σχεδιασμένο, κυματοειδές πλαίσιο κρατάει τα αντικείμενά σας σταθερά και αποτρέπει τη μετατόπισή 
τους. Επιπλέον, η φτιαγμένη από σύρμα κατασκευή επιτρέπει στο νερό να ρέει καλύτερα και στα σκεύη να στεγνώνουν 
πιο καλά. Ακόμα και τα πιο μικρά πλαστικά αντικείμενα μπορούν να φορτωθούν στο 3ο καλάθι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
να αναποδογυρίσουν. Τέλος, μπορείτε να πλένετε με ασφάλεια τα μαχαίρια σας, χάρη στο ειδικό συρόμενο τμήμα, 
το οποίο όμως μαζεύεται σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερο ελεύθερο χώρο, όπως για παράδειγμα για τα 
κολωνάτα ποτήρια σας στο πάνω καλάθι.

Τα σκεύη που είναι γεμάτα δύσκολους λεκέδες χρειάζονται ειδική περιποίηση και πιο διεξοδικό καθαρισμό. Αυτό ακριβώς 
κάνει η Ζώνη Extra Clean. Βρίσκεται στο επανασχεδιασμένο επάνω καλάθι και αποτελείται από 3 επιπλέον περιστρεφόμενα 
ακροφύσια νερού. Στόχος της είναι να καθαρίσει τα πολύ λερωμένα σκεύη και είδη σερβιρίσματος, όπως για παράδειγμα 
μπολ με δημητριακά που έχουν ξεραθεί ή ακόμη και σκεύη με καμένη καραμέλα. Πώς λειτουργεί; Το νερό ρέει μέσα στους 
ψεκαστήρες και διαχέεται προς τα πάνω μέσω ενός καναλιού. Με αυτό τον τρόπο 3 φορές περισσότερο νερό φτάνει στα 
πιάτα που χρειάζονται περισσότερο μούλιασμα και εντονότερο καθαρισμό. Κι όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσει 
ούτε επιπλέον απορρυπαντικό, ούτε υψηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να φθείρει τα σερβίτσια σας. Άρα έχετε ταυτό-
χρονα και οικονομία και ουσιαστική φροντίδα και τέλεια καθαριότητα και υγιεινή. Η Ζώνη Extra Clean ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται εύκολα, χειροκίνητα, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.

Τα πλεονεκτήματα του 3ου Καλαθιού Extra Space: 

▶ Περισσότερος χώρος για τα μικρά αντικείμενα της κουζίνας.

▶ Ειδικό τμήμα-χώρος που συγκρατεί τα μαχαίρια στη θέση τους και προστατεύει εσάς από το να κοπείτε.

▶ Ειδικό κυματοειδές σχήμα καλαθιού για μεγαλύτερη σταθερότητα των σκευών και αποτροπή της μετατόπισής τους. 

▶ Συρόμενο τμήμα που μαζεύει και σας αφήνει ελεύθερο χώρο για να τοποθετήσετε τα κολωνάτα ποτήρια σας στο πάνω καλάθι.

▶ Τέλος στο αναποδογύρισμα και στο ελλιπές στέγνωμα των μικρότερων αντικειμένων.

Τα πλεονεκτήματα της Ζώνης Extra Clean:

▶ Περισσότερο μούλιασμα και αποτελεσματικότερος καθαρισμός στο άνω καλάθι.
▶ Ακόμα και τα πολύ λερωμένα σκεύη καθαρίζονται τέλεια και βγαίνουν πεντακάθαρα και αστραφτερά, χωρίς υπολείμματα λεκέδων. 
▶ 3 φορές περισσότερο νερό φτάνει στα πιάτα.
▶ Δεν απαιτείται ξέπλυμα των λερωμένων σκευών στο χέρι ή μούλιασμα πριν μπουν στο πλυντήριο.
▶ Οικονομία, φροντίδα και τέλεια καθαριότητα και υγιεινή.
▶ Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού.

!!



Οι λειτουργίες συνδεσιμότητας σάς παρέχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζετε  
τις δικές σας οικιακές συσκευές, στις δικές σας ανάγκες.
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Διαμορφώστε την  
καθημερινότητά σας, 
όπως εσείς θέλετε.

Ο πιο έξυπνος τρόπος 
να πλένετε τα πιάτα σας.
Η σύνδεση των οικιακών συσκευών σας με το διαδίκτυο σάς ανοίγει 
το δρόμο για έναν κόσμο γεμάτο άνεση, φτιαγμένο στα δικά σας μέτρα. 
Χάρη στη λειτουργία Home Connect μπορείτε εύκολα να χειρίζεστε και 
να ελέγχετε όλες τις οικιακές συσκευές σας, από όπου κι αν βρίσκεστε. 
Επιπλέον, μέσω της ειδικής εφαρμογής, έχετε διαρκή πρόσβαση σε οδηγίες 
χρήσης, σε χρήσιμες συμβουλές και σε προτάσεις που εγγυώνται τέλεια 
αποτελέσματα κάθε φορά, για να γίνει η ζωή σας όσο πιο εύκολη γίνεται. Διαμορφώστε το δικό σας μοναδικό συνδυασμό προγραμ-

μάτων και λειτουργιών του πλυντηρίου σας, με βάση 
τις δικές σας ανάγκες. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τον, σε 
ένα μόνο κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο 
συνδυασμό, είτε μέσω της εφαρμογής Home Connect, 
από το κινητό σας, είτε απευθείας από την ίδια την οθόνη 
του πλυντηρίου σας. Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα 
Favourite έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε μαζί 
τα προγράμματα και τις επιλογές πλύσης που χρησιμο-
ποιείτε περισσότερο. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
συνδυάσετε την επιλογή στεγνώματος Extra Dry με 
το πρόγραμμα πλύσης Eco 50°C. Προσαρμόστε, λοιπόν, 
το πρόγραμμα πλύσης των πιάτων σας, με βάση τις δικές 
σας ανάγκες, όπως ακριβώς θέλετε και σας ικανοποιεί.
Φτιάξτε το δικό σας συνδυασμό, το δικό σας Αγαπημένο 
Πρόγραμμα και ξεκινήστε το πλύσιμο των πιάτων σας 
με ένα άγγιγμα. Αγαπημένο!

Πρόγραμμα Favourite 
Ήρθε για να έχετε πάντα το αποτέλεσμα που θέλετε!

Τώρα, τα πάντα γύρω σας υπακούν στις εντολές σας. 
Είτε θέλετε να ξεκινήσετε το πλυντήριο, είτε θέλετε
να το σταματήσετε, είτε θέλετε απλώς να ενημερωθείτε  
για την κατάσταση του κύκλου πλύσης, απλώς μιλήστε. 
Το πλυντήριο πιάτων σας θα ακούσει και θα υπακούσει 
μέσω της εφαρμογής Home Connect και την Alexa ή 
το Google Assistant.

Φωνητικές εντολές
Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων σας,  
απλώς μιλώντας.

Ήρθε για να σας φέρει τις απαραίτητες στιγμές ησυχίας!
Μειώστε το θόρυβο της πλύσης έως και για 30 λεπτά, 
οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, μέσω της εφαρμογής
Home Connect. Μετατρέψτε έτσι το πλυντήριο πιάτων σας 
σε μια εξαιρετικά αθόρυβη συσκευή, όταν το χρειάζεστε. 
Γιατί; Γιατί είναι κάποιες φορές που δεν θέλετε κανένας 
θόρυβος να αποσπά την προσοχή σας από τις καθημερινές 
δουλειές ή από κάτι με το οποίο ασχολείστε με προσήλωση 
όπως για παράδειγμα να κοιμίσετε το μωρό, να ξεπροβοδίσετε 
τους καλεσμένους σας, να ακούσετε την αγαπημένη σας 
μουσική, ανενόχλητοι και τόσα άλλα που σας ευχαριστούν ή 
σας χρειάζονται συγκεντρωμένους. Εστιάστε σε όσα έχουν 
μεγαλύτερη σημασία για εσάς και αφήστε το πλύσιμο των 
πιάτων σας, στον καλύτερό σας φίλο Bosch μέσα στην κουζίνα.

Λειτουργία Silence on Demand

Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης με το διαδίκτυο:

▶ Εύκολη ενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής Home Connect.

▶ Κατάλληλο για όλα τα προγράμματα.

▶ Σας προσφέρει ελευθερία και στιγμές ηρεμίας.

▶ Εύκολη διαμόρφωση των λειτουργιών και των προγραμμάτων που προτιμάτε.

▶ Ενεργοποιείται από το σπίτι ή και εκτός σπιτιού, μέσω της εφαρμογής Home Connect.

▶ Τέλεια αποτελέσματα και ακόμα καλύτερη απόδοση.

!
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InfoLight
Με το InfoLight μια φωτεινή κουκίδα προβάλλεται 
στο δάπεδο της κουζίνας, για να σας δείξει ότι το 
πλυντήριο πιάτων είναι ακόμα σε λειτουργία.  
Όταν σβήσει, τότε θα είναι και έτοιμο και θα έχει 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα της επιλογής σας.

Φωτεινές ενδείξεις  
για άνεση και ευκολία.
Με τα εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων πλήρους εντοιχισμού δεν είναι πάντα εύκολο 
να δείτε αν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Για αυτό ενσωματώσαμε φωτεινές 
ενδείξεις στη συσκευή, οι οποίες σας κρατούν ενήμερους κάθε στιγμή για το στάδιο 
πλύσης του πλυντηρίου σας.

TimeLight
Το TimeLight προβάλλει το χρόνο που απομένει για 
την ολοκλήρωση της πλύσης, το στάδιο που βρίσκεται 
το επιλεγμένο πρόγραμμα, αλλά και αν υπάρχει οποιο-
δήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία της συσκευής. 
Όλα στο δάπεδο της κουζίνας. Έτσι, σας παρέχει όλες 
τις σημαντικές πληροφορίες εύκολα, με μια ματιά.

Η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης για τα πλυντήρια πιάτων συνεχίζει, όπως και στην 
υφιστάμενη ετικέτα, να βασίζεται στο Πρόγραμμα «Eco». Ωστόσο, στη νέα ετικέτα 
έχει αλλάξει το πρότυπο δοκιμής. Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται φλιτζάνια, 
κατσαρόλες και πλαστικά σκεύη, για να προσδιοριστεί η απόδοσή του ως προς 
τον καθαρισμό και το στέγνωμα και για να αντικατοπτρίζεται με αυτόν τον τρόπο, 
καλύτερα, η πραγματική συμπεριφορά της συσκευής κατά τη χρήση. Επίσης έχει 
αλλάξει η προδιαγραφή της διάρκειας του Προγράμματος «Eco». Το πρόγραμμα 
αυτό είναι ιδιαιτέρως φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι ιδανικό για φυσιολογικά 
λερωμένα πιάτα και αποτελεί το πλέον αποδοτικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στη 
συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού. Όπως ισχύει για τα πλυντήρια 
ρούχων και τα πλυντηριοστεγνωτήρια ρούχων, η κατανάλωση ενέργειας θα βασί-
ζεται σε 100 κύκλους πλυσίματος, στην συγκεκριμένη περίπτωση πιάτων.
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 Κωδικός QR.

 Τάξη ενεργειακής απόδοσης.

  Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους 
λειτουργίας στο Πρόγραμμα Eco.

  Αριθμός κανονικών ατομικών σερβίτσιων για  
το Πρόγραμμα Eco.

  Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο λειτουργίας 
στο Πρόγραμμα Eco.

  Διάρκεια του Προγράμματος Eco.

 Εκπομπές θορύβου που εκφράζονται σε dB(A)   
 ως προς 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου.
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Η σήμανση ενεργειακής  
απόδοσης με μια νέα ματιά.
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PerfectDry / 
EfficientDry PerfectDry / EfficientDry / Extra Dry Extra Dry

Συνδεσιμότητα Home Connect Home Connect

Ζώνη Extra 
Clean προαιρετικό προαιρετικό

Καλάθια Καλάθια MaxFlex /
Καλάθια Flex

Καλάθια MaxFlex / Καλάθια VarioFlex / 
Καλάθια Flex

Τρίτο επίπεδο 
φόρτωσης

3ο καλάθι Extra Space + 
καλάθι μαχαιροπίρουνων / VarioDrawer

3ο καλάθι Extra Space +  
μαχαιροπίρουνων / Καλάθι 

μαχαιροπίρουνων

Θόρυβος Silence Plus
42 - 44 dB

Silence Plus / Silence
44 - 46 dB

TimeLight,
InfoLight TimeLight InfoLight

Εσωτερικός 
φωτισμός Emotion Light, προαιρετικό –

Aquastop Aquastop Aquastop

Χειριστήριο Οθόνη LED Οθόνη LED

Ήρθε η νέα γενιά  
πλυντηρίων πιάτων  
Bosch.

* Το πλυντήριο Bosch PerfectDry με τεχνολογία Zeolith έχει κατανάλωση ενέργειας 0,73 kWh σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντήριο 
πιάτων Bosch χωρίς τεχνολογία Zeolith που έχει κατανάλωση ενέργειας 0,92 kWh. Τιμές ανά κύκλο πλύσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 
ΕΕ αριθ. 2019/2017.

Τα πλυντήρια πιάτων PerfectDry με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
τεχνολογία Zeolith διασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα στο στέγνωμα των πιάτων σας, 
ακόμη και στα πιο απαιτητικά πλαστικά είδη σερβιρίσματος και εξοικονομούν έως 
και 20% ενέργεια*.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: C
 - Ενέργεια2/Νερό3: 74 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:35 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 41(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα  
- HalfLoad: μισό φορτίο  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός  
της συσκευής

 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Flex
 - VarioDrawer: συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι  
(και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)

 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας, 
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του 
απορρυπαντικού

 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 84 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 41(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός  
της συσκευής

 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
 - Καλάθι Extra Space: 3ο καλάθι με επιπλέον διαθέσιμο χώρο  
για όλα τα μικροαντικείμενα

 - Αφαιρούμενο ράφι για μαχαίρια στο 3ο καλάθι
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο

 - Easy Slide: σύστημα εύκολης κύλισης στο άνω καλάθι
 - Ζώνη Extra Clean: για εντατικό καθαρισμό στο άνω καλάθι
 - Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι  
(και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)

 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 6 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας,  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών  
του απορρυπαντικού

 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60 εκ.

Serie | 4
SMS4HDI52E Inox Antifinger

ΝΕΟ

Serie | 6
SMS6ECI03E Inox Antifinger

ΝΕΟ
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Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων 60 εκ.

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf
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SMS4HTI33E Inox Antifinger 

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 82 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 5:20 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C 
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα  
- HalfLoad: μισό φορτίο  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών VarioFlex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, 
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία των 
μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 84 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 41(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
 - Καλάθι Extra Space: 3ο καλάθι με επιπλέον διαθέσιμο χώρο  
για όλα τα μικροαντικείμενα

 - Αφαιρούμενο ράφι για μαχαίρια στο 3ο καλάθι
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο

 - Easy Slide: σύστημα εύκολης κύλισης στο άνω καλάθι
 - Ζώνη Extra Clean: για εντατικό καθαρισμό στο άνω καλάθι
 - Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι  
(και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)

 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 6 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 82 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 5:20 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C 
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών VarioFlex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: C
 - Ενέργεια2/Νερό3: 74 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:55 (ώρες : επτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 40(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 8 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- Express 60°C 
- Γρήγορο 45°C 
- Ποτήρια 40°C  
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- IntensiveZone: διζωνική πλύση,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Χειριστήριο με μαύρα πλήκτρα αφής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
 - EmotionLight: διάχυτος φωτισμός της καμπίνας του πλυντηρίου

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
 - Καλάθι Extra Space: 3ο καλάθι με επιπλέον διαθέσιμο χώρο  
για όλα τα μικροαντικείμενα

 - Αφαιρούμενο ράφι για μαχαίρια στο 3ο καλάθι
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο

 - Easy Slide: σύστημα εύκολης κύλισης στο άνω καλάθι
 - Ζώνη Extra Clean: για εντατικό καθαρισμό στο άνω καλάθι
 - Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι  
(και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)

 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 6 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - Zeolith®: για τέλειο αποτέλεσμα στεγνώματος και με εξοικονόμηση 
ενέργειας

 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3 εκ.

ΝΕΟ

Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων 60 εκ. Ελεύθερo πλυντήριo πιάτων 60 εκ. Εντοιχιζόμενo πλυντήριo πιάτων 60 εκ.

Serie | 6
SMI6ZDS49E Inox

ΝΕΟ

Serie | 4
SMS4HDW52E Λευκό

ΝΕΟ

Serie | 4
SMS4HTW33E Λευκό

ΝΕΟ

16 | Πλυντήρια πιάτων Bosch 60 εκ. Πλυντήρια πιάτων Bosch 60 εκ. | 17

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf



Serie | 4
SMI4HAS48E Inox

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 84 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 41(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα  
- HalfLoad: μισό φορτίο  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Flex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω καλάθι 
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία των 
μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: E
 - Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Flex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με 
πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: E
 - Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 -  4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα  
- HalfLoad: μισό φορτίο  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών VarioFlex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με 
πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: E
 - Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα  
- HalfLoad: μισό φορτίο  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών VarioFlex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των προγραμμάτων
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3 εκ.

ΝΕΟ

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 60 εκ.

Serie | 4
SMI4HTS31E Inox

ΝΕΟ

Serie | 4
SMI4HTW31E Λευκό

ΝΕΟ

Serie | 4
SMI4HTB31E Mαύρο

ΝΕΟ

18 | Πλυντήρια πιάτων Bosch 60 εκ. Πλυντήρια πιάτων Bosch 60 εκ. | 19

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf



Serie | 6
SMV6ZDX49E 

Serie | 4
SMV4HTX31E 

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: C
 - Ενέργεια2/Νερό3: 74 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:55 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 40(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 8 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C 
- Εντατικό 70°C  
- Express 60°C 
- Γρήγορο 45°C 
- Ποτήρια 40°C  
- Αθόρυβο 50°C 
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση 
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα, 
- IntensiveZone: διζωνική πλύση 
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - TouchControl: μεταλλική επιφάνεια αφής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
 - EmotionLight: διάχυτος φωτισμός της καμπίνας του πλυντηρίου
 - TimeLight: προβολή πολλαπλών πληροφοριών της συσκευής στο δάπεδο της κουζίνας σας

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
 - Καλάθι Extra Space: 3ο καλάθι με επιπλέον διαθέσιμο χώρο για όλα τα μικροαντικείμενα
 - Αφαιρούμενο ράφι για μαχαίρια στο 3ο καλάθι
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
 - Easy Slide: σύστημα εύκολης κύλισης στο άνω καλάθι
 - Ζώνη Extra Clean: για εντατικό καθαρισμό στο άνω καλάθι
 - Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι (και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 6 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - Zeolith®: για τέλειο αποτέλεσμα στεγνώματος και με εξοικονόμηση ενέργειας
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 
 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών και σκευών
 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 
 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής*
 - Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας του πλυντηρίου

Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x55 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: E
 - Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 44(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
 - InfoLight: ένδειξη για την εξέλιξη του προγράμματος πλύσης,  
μέσω φωτεινής κουκκίδας στο δάπεδο της κουζίνας σας

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών VarioFlex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 4 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία των 
μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας του πλυντηρίου
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x55 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Ενεργειακή κλάση1: D
 - Ενέργεια2/Νερό3: 84 kWh / 9,5 lt
 - Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες : λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
 - Επίπεδα θορύβου (Αθόρυβο πρόγραμμα): 41(Α) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
 - 6 προγράμματα:  
- Οικονομικό 50°C  
- Αυτόματο 45°C - 65°C  
- Εντατικό 70°C  
- 1 ώρα 65°C 
- Αθόρυβο 50°C  
- Πρόπλυση 

 - Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας προγράμματος 
 - Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου 
 - 4 ειδικές λειτουργίες:  
- RemoteStart: απομακρυσμένη εκκίνηση,  
- ExtraDry: επιπρόσθετο στέγνωμα,  
- HalfLoad: μισό φορτίο,  
- SpeedPerfect + (on demand): μείωση χρόνου πλύσης  
  ανά πάσα στιγμή 

 - Silence on demand μέσω της εφαρμογής Home Connect
 - Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής
 - Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
 - InfoLight: ένδειξη για την εξέλιξη του προγράμματος πλύσης,  
μέσω φωτεινής κουκκίδας στο δάπεδο της κουζίνας σας

Εξοπλισμός καλαθιών
 - Σύστημα καλαθιών Flex
 - Rackmatic: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα,  
ακόμα και με πλήρες φορτίο 

 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο άνω καλάθι 
 - 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
 - Ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω καλάθι 
 - Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
 - Μηχανισμός stop στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού 
 - 2 αναδιπλούμενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι 
 - Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive: αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
 - Aqua-Sensor - αισθητήρας ρυπαρότητας  
και Load-Sensor - αισθητήρας φορτίου 

 - Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών  
(υγρό, σκόνη, ταμπλέτες) 

 - GlassProtect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων ποτηριών  
και σκευών

 - DosageAssist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών του απορρυπαντικού
 - Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία  
των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος 

 - Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων 
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής* 

 - Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας του πλυντηρίου
Διαστάσεις και εξαρτήματα
 - Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
 - Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x55 εκ.

ΝΕΟ ΝΕΟ

Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού 60 εκ. Πλυντήρια πιάτων πλήρους εντοιχισμού 60 εκ.

Serie | 4
SMV4HAX48E

ΝΕΟ

20 | Πλυντήρια πιάτων Bosch 60 εκ. 

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bshgroup.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BOSCH
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, τηλ: 210 4277500, επιλογή 3 

Service και Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 4277500
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, fax: 210 4277669
Θεσσαλονίκη: Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ. 60017 Θέρμη, fax: 2310 497259
Πάτρα: Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια, fax: 2610 331832
Κρήτη: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, 713 06 Ηράκλειο, fax: 2810 325482
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 39, 2407 Έγκωμη, Λευκωσία, παγκύπριο τηλ.: 7777 8007

www.bosch-home.gr
Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
 
Η τεχνολογία της Bosch σε video:
Επισκεφτείτε το  www.youtube.com/BoschHomeGreece
Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook:
Επισκεφτείτε το  www.facebook.com/BoschHomeGreece
Ακολουθήστε μας στο Instagram:
Επισκεφθείτε το  www.instagram.com/boschhomegr
Καταχωρίστε το προϊόν σας:
www.bosch-home.gr/myBosch


