
Η εξέλιξη στο πλύσιμο και το στέγνωμα. 
Γνωρίστε την επόμενη γενιά 
οικιακών συσκευών Bosch.
Premium σειρά οικιακών συσκευών Bosch 
για τη φροντίδα των ρούχων σας. 
Σχεδιασμένες για να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη.



Σχεδιασμένα με 
απόλυτη ακρίβεια.
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Η καινοτομία και η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανείς σε 
κάθε οικιακή συσκευή Bosch, για να απολαμβάνετε πάντα 
τέλεια αποτελέσματα και μεγαλύτερη ευκολία καθημερινά. 
Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η υψηλή ποιότητα 
κατασκευής διακρίνουν κάθε οικιακή συσκευή Bosch, 
από την ίδρυση της εταιρείας το 1886 μέχρι και σήμερα. 
Γι’ αυτό το λόγο, αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες 
που κάνουν το πλύσιμο και το στέγνωμα των ρούχων σας 
μια εύκολη και απλή διαδικασία. Έτσι, όταν πρόκειται για 
συσκευές φροντίδας των ρούχων σας, σας προσφέρουμε 
τις πιο προηγμένες και ιδανικές λύσεις. Όπως το i-DOS, 
το πλυντήριο ρούχων με σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης. 
Είναι τόσο έξυπνο που υπολογίζει αυτόματα την ακριβή 
ποσότητα υγρού απορρυπαντικού, μαλακτικού και νερού 
που χρειάζεται κάθε πλύση, μειώνοντας σημαντικά τις 
σπατάλες και εξοικονομώντας σας ενέργεια και χρόνο.
Από την άλλη, σε ό,τι αφορά στο στέγνωμα των ρούχων σας, 
η Bosch Οικιακές Συσκευές για άλλη μια φορά καινοτομεί και 
είναι πρωτοπόρος. Σας προσφέρει το κορυφαίο στεγνωτήριο 
με τεχνολογία αιχμής AutoClean, που καθαρίζει αυτόματα 
τα χνούδια μετά από κάθε στέγνωμα, ώστε να μη χρειάζεται 
να το κάνετε εσείς, ενώ παράλληλα διατηρεί κορυφαίες 
επιδόσεις. Άλλη μία προηγμένη εφαρμογή της σχεδιαστικής 
ακρίβειας Bosch που κάνει τη ζωή σας καλύτερη.



Η πιο έξυπνη λύση για 
την ιδανική φροντίδα 
των ρούχων σας.
Χάρη στην επιλογή Smart Dry του Home Connect, 
η επιλογή του σωστού προγράμματος στεγνώματος 
για τα ρούχα σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη.
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Στα στεγνωτήρια Bosch με επιλογή Smart Dry, το πρόγραμμα 
στεγνώματος επιλέγεται αυτόματα, με βάση τον τελευταίο κύκλο 
πλύσης του πλυντηρίου σας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει 
την επικοινωνία ανάμεσα στο πλυντήριο ρούχων και το στεγνωτήριο. 
Το φορτίο, ο τύπος των υφασμάτων, ακόμα και η υγρασία που έχουν 
τα ρούχα αποτελούν κριτήρια, βάσει των οποίων το στεγνωτήριο 
επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα, καθώς και τη διάρκειά του, 
με απόλυτη ακρίβεια και τελειότητα. Έτσι, επιτυγχάνεται, αυτόματα 
και χωρίς εσείς να κάνετε κάτι, το πιο απαλό και ιδανικό στέγνωμα 
των αγαπημένων σας ρούχων. Ο πιο έξυπνος και σύγχρονος τρόπος 
για τέλεια αποτελέσματα, κάθε φορά, εύκολα.
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Αφήστε το πλυντήριο να αποφασίσει αυτόματα 
την ποσότητα υγρού απορρυπαντικού, 
μαλακτικού και νερού που χρειάζεται σε κάθε 
πλύση. Το αποτέλεσμα; Τέλεια αποτελέσματα  
με λιγότερες σπατάλες.

*Μέση εξοικονόμηση στη χρήση υγρού απορρυπαντικού 
και μαλακτικού συγκρίνοντας ένα σύστημα αυτόματης και 
με ακρίβεια δοσολογίας, με τη μη αυτόματη δοσολογία 
που γίνεται από το ανθρώπινο χέρι.
International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.
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Απλά επιλέξτε το Αυτόματο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί 
“Έναρξη” και αφήστε το i-DOS να αναλάβει δράση. 
Οι αισθητήρες του i-DOS ανιχνεύουν αυτόματα τον τύπο 
των υφασμάτων, το μέγεθος του φορτίου, καθώς και 
το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και υπολογίζουν αμέσως 
την ακριβή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού, μαλακτικού 
και νερού που απαιτείται σε κάθε πλύση.
 
Ουσιαστικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να 
γεμίσετε τις θήκες απορρυπαντικού με 2 αγαπημένα σας 
υγρά απορρυπαντικά ή 1 απορρυπαντικό και 1 μαλακτικό. 
Το έξυπνο πλυντήριο ρούχων με τεχνολογία i-DOS κάνει 
τα πάντα αυτόματα, ώστε να έχετε τέλεια αποτελέσματα πλύσης 
χωρίς να χρειάζεται να γεμίζετε τις θήκες απορρυπαντικού κάθε 
φορά, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση απορρυπαντικού 
και μαλακτικού έως και 38%*. Τέλεια πλύση, αυτόματα.

Επιτέλους, ένα πλυντήριο 
ρούχων που τα κάνει όλα 
μόνο του, εντελώς αυτόματα.



Τέλεια καθαρά ρούχα,
ακόμα και όταν το πλυντήριο
είναι τελείως γεμάτο.
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Το Σύστημα 4D Wash δίνει 
μια νέα διάσταση στην πλύση σας.

Το ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα 4D Wash, συνδυάζει τον 
άμεσο ψεκασμό νερού με επιπλέον στροφές πλυσίματος για πιο 
αποτελεσματική χρήση του απορρυπαντικού, του μαλακτικού και 
του νερού.Το πλυντήριο ρούχων ψεκάζει στο κέντρο του κάδου 
το νερό, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό, ώστε αυτά 
να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλα τα ρούχα. Παράλληλα,  
με τις στροφές που κάνει, δημιουργείται κενό στο κέντρο 
και έτσι επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διείσδυση 
του νερού, του απορρυπαντικού και του μαλακτικού στις ίνες 
των υφασμάτων. Το αποτέλεσμα; Τέλεια πλύση, ακόμα και όταν 
ο κάδος είναι τελείως γεμάτος.
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Κορυφαία αποτελέσματα.

Συμβατικό σύστημα 
πλύσης

Σύστημα 4D Wash

Επιλογή Εντατικό Plus
Για τα πολύ λερωμένα ρούχα, χρειάζεστε μια επιπλέον βοήθεια. 
Απλά επιλέξτε την επιλογή Εντατικό Plus στο σύστημα 4D Wash και 
εντείνετε τον κύκλο πλύσης έως και για 30 επιπλέον λεπτά. Τίποτα 
δεν είναι ακατόρθωτο για τα κορυφαία πλυντήρια ρούχων Bosch.



Η Bosch Οικιακές Συσκευές αλλάζει τα δεδομένα στο στέγνωμα 
των ρούχων. Τα προηγμένα στεγνωτήρια AutoClean έρχονται 
με εντυπωσιακή τεχνολογία αυτόματης αφαίρεσης των χνουδιών, 
για να μπορούν να τα απομακρύνουν… χωρίς εσείς να κάνετε 
το παραμικρό. Έτσι, θα ξεχάσετε μια για πάντα το γνώριμο και 
κουραστικό καθαρισμό του φίλτρου στην πόρτα μετά από κάθε 
κύκλο στεγνώματος και θα κερδίσετε χρόνο, αλλά και καλύτερη 
υγιεινή στα ρούχα σας. Τόσο πρωτοποριακό, τόσο Bosch.

Πείτε αντίο στον καθαρισμό 
του φίλτρου των χνουδιών 
που βρίσκεται στην πόρτα.
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Πώς λειτουργεί;

Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου στεγνώματος, 
τα χνούδια απομακρύνονται αυτόματα και 
αποθηκεύονται στον ειδικό συλλέκτη, ο οποίος 
χρειάζεται άδειασμα μετά από 20 χρήσεις.

Το στεγνωτήριο αναγνωρίζει και σας ειδοποιεί 
όταν ο ειδικός συλλέκτης για τα χνούδια χρειάζεται 
άδειασμα. Συνήθως αυτό συμβαίνει μετά από  
20 χρήσεις* και υπάρχει ειδική ειδοποίηση που  
σας ενημερώνει, όταν ο συλλέκτης είναι πλήρης.
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* Για χρήση 3 φορές την εβδομάδα ή 160 κύκλους το χρόνο.
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Η ενεργειακή απόδοση των στεγνωτηρίων που διαθέτουν  
συμβατικά φίλτρα συνήθως χειροτερεύει με την πάροδο  
του χρόνου, εάν δεν καθαρίζονται τακτικά. 
 
Τα πρωτοπόρα στεγνωτήρια Bosch AutoClean διαφέρουν. Είναι τα πρώτα με αντλία θερμότητας, χωρίς 
φίλτρο για τα χνούδια στην πόρτα και με αυτοκαθαριζόμενο συμπυκνωτή. Έτσι, διατηρούν κορυφαία 
αποτελεσματικότητα και ενεργειακή απόδοση σε κάθε κύκλο στεγνώματος, χωρίς να χρειάζεται να  
τα καθαρίζετε διαρκώς. Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία μάλιστα, μπορείτε να συνδέσετε το στεγνωτήριό  
σας απευθείας στην αποχέτευση. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται καν να αδειάζετε το δοχείο νερού  
μετά από κάθε στέγνωμα. 

Όλα γίνονται αυτόματα, χάρη στα στεγνωτήρια Bosch AutoClean. 
Πιο εύκολα. Πιο τέλεια. Πιο Bosch.

Αποτελεσματικό 
στέγνωμα κάθε φορά, 
χωρίς κόπο.

Στεγνωτήρια με φίλτρο για τα χνούδια 
στην πόρτα. 
Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εάν  
δεν τα καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση.

Στεγνωτήρια με AutoClean χωρίς φίλτρο 
για τα χνούδια στην πόρτα.  
Η κατανάλωση ενέργειας παραμένει σταθερή.

* Για χρήση 3 φορές την εβδομάδα ή 160 κύκλους το χρόνο.
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Μειώστε σημαντικά 
το «βουνό» των ρούχων 
για σιδέρωμα, με το 
πάτημα ενός κουμπιού.
Γνωρίστε τη μοναδική λειτουργία Iron Assist.  
Φροντίζει τόσο εσάς, όσο και τα αγαπημένα σας ρούχα.
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Iron Assist Ρούχα γραφείου 
Αυτό το πρόγραμμα είναι 
κατάλληλο για κουστούμια ή 
παντελόνια που έχουν φορεθεί 
λίγες φορές.

Iron Assist 1 Πουκάμισο 
Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα 
για μικρό φορτίο ρούχων,  
όπως ένα πουκάμισο.

Iron Assist 5 Πουκάμισα 
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό 
για 5 πουκάμισα, αλλά και για 
εσάς αν θέλετε να γλιτώσετε 
χρόνο και κόπο από το σιδέρωμα.

Το να απομακρύνετε τις ζάρες, τα τσαλακώματα και τις 
τσακίσεις ειδικά από ρούχα όπως τα πουκάμισα, μπορεί  
να είναι δύσκολο και χρονοβόρο. Γι’ αυτό αναπτύξαμε το  
Iron Assist, μία πρωτοποριακή λειτουργία που ελαχιστοποιεί 
ή και εξαφανίζει τελείως την ανάγκη για σιδέρωμα, ανάλογα 
με τον τύπο υφάσματος. Τοποθετήστε τα ήδη στεγνωμένα σας 
παντελόνια, πουκάμισα ή ακόμη και κουστούμια στον κάδο 
και επιλέξτε το πρόγραμμα Iron Assist που επιθυμείτε. 
Το πρόγραμμα αυτό ζεσταίνει απαλά τα ρούχα σας, έως ότου 
ο αισθητήρας θερμοκρασίας δώσει εντολή να ψεκαστεί ατμός 
μέσα στον κάδο.

Συγκεκριμένα χάρη στην έξυπνη και προηγμένη λειτουργία Iron Assist, 
τα στεγνωμένα ρούχα που τοποθετείτε στον κάδο του στεγνωτηρίου σας 
ψεκάζονται με ατμό και έτσι, οι ίνες μαλακώνουν και λειαίνονται οι ζάρες.
Μια ακόμη κορυφαία ευκολία Bosch που σας βοηθά σημαντικά ειδικά όταν  
έχετε δύσκολα ή απαιτητικά στο σίδερο ρούχα, όπως πουκάμισα ή κουστούμια. 
Με άλλα λόγια εσείς απολαμβάνετε τέλεια φροντισμένα ρούχα, ενώ μπορείτε 
να μειώσετε ή και να γλιτώσετε τελείως το σιδέρωμά τους. Τεχνολογία για τη ζωή.

Ο ατμός που παράγεται διεισδύει στις ίνες των υφασμάτων 
και μειώνει ορατά το τσαλάκωμά τους. Η ποσότητα του 
ατμού προσαρμόζεται ανάλογα με το φορτίο και τον τύπο 
των υφασμάτων για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική 
φροντίδα τους. Απλά γεμίστε το κατάλληλο δοχείο με νερό 
από τη βρύση. Τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα για να είστε 
εσείς πιο ξεκούραστοι και ευχαριστημένοι, και τα ρούχα σας, 
έτοιμα, τέλεια να τα φορέσετε ξανά.

Υπάρχουν 3 διαφορετικά προγράμματα Iron Assist.
Το καθένα διαρκεί από 30 έως 45 λεπτά.
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Ο έξυπνος σχεδιασμός είναι εμφανής σε κάθε πτυχή 
των οικιακών συσκευών Bosch. Από τους εξαιρετικά 
αθόρυβους κινητήρες EcoSilence Drive έως το στιβαρό 
σχεδιασμό της πόρτας και το βοηθητικό εσωτερικό 
φωτισμό. Ποιότητα με διάρκεια, για να κάνει τη ζωή σας  
πιο εύκολη στην πράξη.

Έχουμε αναπτύξει έναν από τους πιο ισχυρούς αλλά 
και αθόρυβους κινητήρες στον κόσμο: τον κινητήρα 
EcoSilence Drive. Αντί για ψύκτρες, ο κινητήρας είναι 
εξοπλισμένος με ιδιαίτερα ισχυρούς σταθερούς μαγνήτες 
που ελαχιστοποιούν τις τριβές.

Μεγάλη διάρκεια ζωής
Οι τριβές κατά τη λειτουργία της συσκευής παράγουν 
θερμότητα που είναι επιβλαβής και φθείρει τον κινητήρα. 
Αφαιρώντας τις ψύκτρες, ο κινητήρας EcoSilence Drive ούτε 
ζεσταίνεται, ούτε φθείρεται. Και επειδή οι πράξεις μετράνε 
περισσότερο από τα λόγια, η Bosch Οικιακές Συσκευές 
μπορεί και σας προσφέρει 10 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα 
των μοναδικών αυτών οικιακών συσκευών της.

Εξαιρετικά αποδοτικός και αθόρυβος
Ο κινητήρας EcoSilence Drive είναι αθόρυβος και έχει 
εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Xάρη στον εξελιγμένο 
και οικονομικό κινητήρα, καταφέρνει και ελαχιστοποιεί 
το θόρυβο που δημιουργείται από τις τριβές. Παράλληλα, 
τα πλαϊνά τοιχώματα AntiVibration ελαχιστοποιούν τους 
κραδασμούς κατά το στύψιμο.

Το όφελος για εσάς τριπλό: ένας ήσυχος ύπνος χωρίς 
ενοχλήσεις, τέλεια αποτελέσματα τόσο στο πλύσιμο, αλλά 
και στο στέγνωμα και τέλεια φροντισμένα ρούχα για όλη
την οικογένεια και τους αγαπημένους σας.

Γερμανική τεχνολογία 
αξεπέραστης ποιότητας.

Χ
ΡΟ

ΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
 

Σ Τ Ο  Μ Ο Τ Ε Ρ
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HomeProfessional

Σύστημα έξυπνης δοσομέτρησης i-DOS* • 2 διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά ή
• 1 υγρό απορρυπαντικό και 1 μαλακτικό

Χωρητικότητα • Μέχρι 10kg κάδος με εσωτερικό φωτισμό

Σύστημα AntiStain* • AntiStain (16 λεκέδες)

Home Connect* • Ναι

Σύστημα Διαχείρισης Νερού • 4D Wash System με επιλογή Εντατικό Plus
• ActiveWater Plus

Ειδικές λειτουργίες & προγράμματα*
• Μεταξωτά • Μάλλινα • Αντιαλλεργικό • Αυτόματο • Αυτόματο  
• Καθαρισμός κάδου (με υπενθύμιση) • Πουκάμισα • Σκουρόχρωμα/  
  Jeans • Αθλητικά/Μικροΐνες • Παπλώματα • Γρήγορο 15’/30’
• Εντατικό Plus • SpeedPerfect • Προσθήκη ρούχων

Κινητήρας EcoSilence Drive • Εξαιρετικά αθόρυβος και ανθεκτικός με εγγύηση 10 ετών

Ευκολία χρήσης • Εντυπωσιακή TFT οθόνη υψηλής ανάλυσης, με κείμενο  
  στα Ελληνικά

Ενεργειακή κλάση* • Μέχρι A**

Serie | 6

• 2 διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά ή
• 1 υγρό απορρυπαντικό και 1 μαλακτικό

• Μέχρι 10kg κάδος με εσωτερικό φωτισμό*

• AntiStain μέσω της εφαρμογής Home Connect (4 λεκέδες)
• AntiStain (4 λεκέδες) σε πλήκτρο 
• Χωρίς AntiStain

• Ναι

• ActiveWater Plus

• Μεταξωτά • Μάλλινα • Αντιαλλεργικό ή Υγιεινή Plus • Αυτόματο • Καθαρισμός κάδου (με υπενθύμιση) • Πουπουλένια 
• Σκουρόχρωμα/Jeans • Αθλητικά/Μικροΐνες • Γρήγορο 15’/30’ • SpeedPerfect • Προσθήκη ρούχων

• Εξαιρετικά αθόρυβος και ανθεκτικός με εγγύηση 10 ετών

• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη αφής

• C**

*Ανάλογα με το μοντέλο. 
**Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G.

Η γκάμα συσκευών πλύσης Bosch.
Για τέλειο πλύσιμο των ρούχων σας 
χωρίς κανέναν κόπο.
Τα πλυντήρια ρούχων Bosch με τεχνολογία i-DOS είναι η λύση για 
κάθε σας ανάγκη. Διαθέτουν μία πληθώρα από καινοτόμες τεχνολογίες 
όπως το σύστημα AntiStain, 4D Wash με Εντατικό Plus και οθόνη TFT 
με πλήκτρα αφής. Είναι όλα σχεδιασμένα για να κάνουν το πλύσιμο των 
ρούχων σας ακόμα πιο εύκολο και εσάς πιο ξέγνοιαστους.
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Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 67kWh / 47lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:50 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 75 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Αυτόματο, Καθαρισμός κάδου (με υπενθύμιση), 
Στύψιμο/Άντληση, Περισσότερα Προγράμματα (από εφαρμογή), 
Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Γρήγορο 15’/30’

 - Προγράμματα μέσω εφαρμογής: Λεκές από αίμα, Λεκές από λάδι, Λεκές 
από γρασίδι, Λεκές από κόκκινο κρασί

 - Αυτόματο πρόγραμμα: πλύσιμο και δοσολογία απορρυπαντικού 
ελέγχονται από αισθητήρες

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
Μούλιασμα, i-DOS, Ρυθμίσεις/ασφάλεια παιδιών, Mνήμη, Επιπλέον 
ξέβγαλμα +1+2+3, Παραμονή νερού, SpeedPerfect, Λιγότερο 
τσαλάκωμα, Πρόπλυση, Aπομακρυσμένη έναρξη, Προσθήκη ρούχων, 
Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet

 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη αφής, τεχνολογίας multiTouch, με 
ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών 
στυψίματος, συνιστώμενου φορτίου και υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας

 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70lt
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

Πλυντήρια ρούχων i-DOS Πλυντήρια ρούχων i-DOS

WAU28SK9GR

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 66kWh / 44lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:37 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 72 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Βαμβακερά χρωματιστά, 
Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, Αυτόματο, Πουπουλένια, Καθαρισμός 
κάδου (με υπενθύμιση), Πουκάμισα, Σκουρόχρωμα/Jeans, Στύψιμο/
Άντληση, Γρήγορο/Ανάμεικτα, Ξέβγαλμα, Γρήγορο 15’/30’

 - Αυτόματο πρόγραμμα - διαδικασία πλύσης και δοσολογία ελέγχονται 
από αισθητήρες

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
i-DOS, SpeedPerfect, Πρόπλυση, Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός 
λήξης σε 1-24 ώρες

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, 
θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας  
και προτεινόμενου φορτίου

 - Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5cm x 59,8cm x 63,3cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59,0cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 66kWh / 44lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:37 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 72 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Βαμβακερά χρωματιστά, 
Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, Αυτόματο, Καθαρισμός κάδου  
(με υπενθύμιση), Σκουρόχρωμα/Jeans, Πουκάμισα, Στύψιμο/Άντληση, 
Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Γρήγορο 15’/30’

 - Αυτόματο πρόγραμμα - διαδικασία πλύσης και δοσολογία ελέγχονται 
από αισθητήρες

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
i-DOS, SpeedPerfect, Πρόπλυση, Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός 
λήξης σε 1-24 ώρες

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Αγγλικά - παρέχεται αυτοκόλλητη  
ετικέτα προγραμμάτων στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5cm x 59,8cm x 63,3cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: A
 - Ενέργεια² / Νερό³: 48 kWh / 48lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:44 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 70 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Άντληση, Αυτόματο, Αυτόματο, Καθαρισμός κάδου  
(με υπενθύμιση), Πουκάμισα, Σκουρόχρωμα/Jeans, Μνήμη, Στύψιμο, 
Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Παπλώματα, 
Γρήγορο 15’/30’

 - Αυτόματο πρόγραμμα: αισθητήρες αποφασίζουν για την πορεία του 
προγράμματος και την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
i-DOS, Εντατικό Plus, SpeedPerfect, Aπομακρυσμένη έναρξη, Βασικές 
ρυθμίσεις, Λοιπές Επιλογές, Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός 
λήξης σε 1-24 ώρες

 - Επιπλέον επιλογές: Έξτρα ξέβγαλμα, Λιγότερο τσαλάκωμα, Αθόρυβη 
πλύση, Πρόπλυση, Λεκέδες, Επιπλέον νερό, Παραμονή νερού

 - AntiStain - απομάκρυνση 16 δύσκολων λεκέδων
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet, iService 
Remote, ενεργειακή διαχείριση φωτοβολταϊκών

 - Εντυπωσιακή TFT οθόνη υψηλής ανάλυσης, με κείμενο στα Ελληνικά για 
εύκολο χειρισμό. Eνδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, 
στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας, λοιπές επιλογές 
και ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας

 - Ζύγισμα κατά τη φόρτωση. Ένδειξη βάρους ρούχων στην οθόνη καθώς 
και της συνιστάμενης δόσης απορρυπαντικού

 - Ενδείξεις κατανάλωσης νερού και ενέργειας
 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Μεταλλικός επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Πολυφωνικές ηχητικές ειδοποιήσεις
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - 4D Wash System: εξαιρετικά αποτελεσματική διείσδυση νερού  
και απορρυπαντικού στα υφάσματα για τέλεια αποτελέσματα

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Ηχομόνωση στη βάση του πλυντηρίου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής*

 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)
Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59,0cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 108,5cm

WAU28S60BY WAV28EH9GR
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WAX28EH1GR

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: B
 - Ενέργεια² / Νερό³: 56 kWh / 49lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:58 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 71 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Άντληση, Αυτόματο, Αυτόματο, Καθαρισμός κάδου 

 - (με υπενθύμιση), Σκουρόχρωμα/Jeans, Πουκάμισα, Μνήμη, Στύψιμο, 
Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Παπλώματα, 
Γρήγορο 15’/30’

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
i-DOS, Εντατικό Plus, SpeedPerfect, Aπομακρυσμένη έναρξη, Βασικές 
ρυθμίσεις, Λοιπές Επιλογές, Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός 
λήξης σε 1-24 ώρες

 - Επιπλέον επιλογές: Έξτρα ξέβγαλμα, Λιγότερο τσαλάκωμα, Αθόρυβη 
πλύση, Πρόπλυση, Λεκέδες, Επιπλέον νερό, Παραμονή νερού

 - AntiStain - απομάκρυνση 16 δύσκολων λεκέδων
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet, iService 
Remote, ενεργειακή διαχείριση φωτοβολταϊκών

 - Εντυπωσιακή TFT οθόνη υψηλής ανάλυσης, με κείμενο στα Ελληνικά για 
εύκολο χειρισμό. Eνδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, 
στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας, λοιπές επιλογές 
και ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας

 - Ζύγισμα κατά την φόρτωση. Ένδειξη βάρους ρούχων στην οθόνη καθώς 
και της συνιστάμενης δόσης απορρυπαντικού

 - Ενδείξεις κατανάλωσης νερού και ενέργειας
 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Μεταλλικός επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Πολυφωνικές ηχητικές ειδοποιήσεις
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - 4D Wash System: εξαιρετικά αποτελεσματική διείσδυση νερού και 
απορρυπαντικού στα υφάσματα για τέλεια αποτελέσματα

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70lt
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Ηχομόνωση στη βάση του πλυντηρίου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, 
εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής*

 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)
Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 108,5cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 67 kWh / 47lt
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:50 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 75 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αυτόματο, Καθαρισμός κάδου (με υπενθύμιση), Σκουρόχρωμα/Jeans, 
Στύψιμο/Άντληση, Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, 
Γρήγορο 15’/30’, Υγιεινή Plus

 - Υγιεινή Plus: πρόγραμμα για καθαρά ρούχα, απαλλαγμένα από μικρόβια
 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
AntiStain, i-DOS, SpeedPerfect, Λιγότερο τσαλάκωμα, Πρόπλυση, 
Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - AntiStain - 4 τύποι λεκέδων απομακρύνονται με το πάτημα ενός 
κουμπιού

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, 
στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου 
φορτίου

 - Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική για 
τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70lt
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5cm x 59,7cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 58,8cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 104,9cm

WGG254A1GR

Πλυντήρια ρούχων i-DOS
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Η γκάμα των προηγμένων 
στεγνωτηρίων Bosch AutoClean. 
Για άψογο στέγνωμα των ρούχων σας, 
εύκολα και αυτόματα.
Τα πρωτοπόρα στεγνωτήρια Bosch AutoClean διαθέτουν καινοτόμες λύσεις για να 
αφαιρούν αυτόματα τα χνούδια, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν πάντα κορυφαίες επιδόσεις. 
Τώρα, χάρη στις προηγμένες λειτουργίες τους όπως το Smart Dry, το στέγνωμα 
των ρούχων σας γίνεται με απόλυτη ακρίβεια και ακόμα πιο εύκολα, δηλαδή αυτόματα.

HomeProfessional

AutoClean: Τεχνολογία αυτόματου 
καθαρισμού συμπυκνωτή

• Ναι

Home Connect με Smart Dry* • Ναι

Iron Assist: φροντίδα με ατμό* • Ναι

Ενεργειακή κλάση* • A+++**

Χωρητικότητα • Κάδος 9kg με εσωτερικό φωτισμό

Ειδικές λειτουργίες & προγράμματα*

• Μάλλινα προετοιμασία • Ζεστό πρόγραμμα χρόνου 
• Κρύο πρόγραμμα χρόνου • Πουπουλένια • Αθλητικά/Μικροΐνες 
• Παπλώματα • Αντιαλλεργικό • Γρήγορο 40’ • Πουκάμισα 
• Στόχος στεγνώματος • Προστασία τσαλακώματος 
• Διακοπή για προσθήκη ρούχων

Αυτόματη απομάκρυνση νερού • Ναι

Ευκολία χρήσης • Οθόνη TFT με χειριστήριο Comfort Control Plus

Serie | 8

• Ναι

• Προαιρετικό

• Προαιρετικό

• Μέχρι A+++**

• Κάδος 9kg με εσωτερικό φωτισμό

• Μάλλινα προετοιμασία • Ζεστό πρόγραμμα χρόνου • Κρύο πρόγραμμα χρόνου • Πουπουλένια • Αθλητικά/Μικροΐνες 
• Παπλώματα • Αντιαλλεργικό • Γρήγορο 40’ • Πουκάμισα • Στόχος στεγνώματος • Προστασία τσαλακώματος 60’ 
• Προστασία τσαλακώματος 120’ • Διακοπή για προσθήκη ρούχων

• Ναι

• Χειριστήριο Comfort Control

*Ανάλογα με το μοντέλο. 
** Σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D.
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Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Ενεργειακή κλάση: A+++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ 
έως D

 - Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη: 
- με πλήρες φορτίο 1.61kWh / χρόνος 215min 
- με μισό φορτίο 0.9kWh / χρόνος 132min 
- ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 193kWh

 - Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88%
 - Επίπεδα θορύβου: 62 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ευπαθή, Μάλλινα προετοιμασία, 
Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Πουπουλένια, 
Αθλητικά/Μικροΐνες, Παπλώματα, Αντιαλλεργικό, Γρήγορο 40’, 
Πετσέτες, Πουκάμισα

 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Στόχος στεγνώματος, Λεπτομερής ρύθμιση 
επιπέδου στεγνώματος, Προστασία τσαλακώματος 60’, Προστασία 
τσαλακώματος 120’, Χαμηλή θερμοκρασία, Kλείδωμα, Ηχητικό σήμα, 
Διακοπή για προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του 
προγράμματος

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, 
υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών

 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - AutoClean - αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, χωρίς φίλτρο πόρτας
 - Αντλία θερμότητας με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290
 - AutoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας & 
υγρασίας

 - SensitiveDrying - μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό  
της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία  
των υφασμάτων

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση
 - Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,2cm x 59,8cm x 65,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59,9cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 108,6cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Ενεργειακή κλάση: A++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ 
έως D

 - Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη: 
- με πλήρες φορτίο 2,1kWh / χρόνος 171min 
- με μισό φορτίο 1,2kWh / χρόνος 109min 
- ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 259kWh

 - Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 91%
 - Επίπεδα θορύβου: 62 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ευπαθή, Μάλλινα προετοιμασία, 
Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Smart Dry, Αντιαλλεργικό, Γρήγορο 40’, 
Πετσέτες, Πουκάμισα, Iron Assist 1 πουκάμισο, Iron Assist 5 πουκάμισα, 
Iron Assist Ρούχα γραφείου

 - Προγράμματα Iron Assist με χρήση ατμού
 - Smart Dry - αυτόματη επιλογή του βέλτιστου προγράμματος με λήψη 
πληροφοριών από το Home Connect πλυντήριο

 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Στόχος στεγνώματος, Λεπτομερής 
ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, Προστασία τσαλακώματος 60’, 
Προστασία τσαλακώματος 120’, Χαμηλή θερμοκρασία, Kλείδωμα, 
Απομακρυσμένη έναρξη, Ηχητικό σήμα, Διακοπή για προσθήκη ρούχων, 
Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη  
του προγράμματος

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, 
υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών

 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Αγγλικά - παρέχεται αυτοκόλλητη ετικέτα 
προγραμμάτων στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - Home Connect: Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός, Eνεργειακή 
διαχείριση, Aπομακρυσμένη διάγνωση, Smart Dry

 - AutoClean - αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, χωρίς φίλτρο πόρτας
 - Αντλία θερμότητας με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290
 - AutoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας & 
υγρασίας

 - SensitiveDrying - μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό  
της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία 
των υφασμάτων

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση
 - Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,2cm x 59,8cm x 65,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59,9cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 107,5cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
 - Ενεργειακή κλάση: A+++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ 
έως D

 - Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη: 
- με πλήρες φορτίο 1,61kWh / χρόνος 215min 
- με μισό φορτίο 0,9kWh / χρόνος 132min 
- ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 193kWh

 - Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88%
 - Επίπεδα θορύβου: 62 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ευπαθή, Μάλλινα προετοιμασία, 
Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Πουπουλένια, 
Αθλητικά/Μικροΐνες, Παπλώματα, Smart Dry, Αντιαλλεργικό, Γρήγορο 
40’, Πετσέτες, Πουκάμισα, Iron Assist 1 πουκάμισο, Iron Assist  
5 πουκάμισα, Iron Assist Ρούχα γραφείου

 - Προγράμματα Iron Assist με χρήση ατμού
 - Smart Dry - αυτόματη επιλογή του βέλτιστου προγράμματος με λήψη 
πληροφοριών από το Home Connect πλυντήριο

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Στόχος στεγνώματος, Προστασία 
τσαλακώματος, Μενού επιλογών, Μνήμη 1, Μνήμη 2, Απομακρυσμένη 
έναρξη, Διακοπή για προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης  
σε 1-24 ώρες

 - Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του 
προγράμματος

 - Εντυπωσιακή οθόνη TFT με κείμενο, για εύκολο χειρισμό της συσκευής
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - Home Connect: Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός, Eνεργειακή 
διαχείριση, Aπομακρυσμένη διάγνωση, Smart Dry

 - AutoClean - αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, χωρίς φίλτρο πόρτας
 - Αντλία θερμότητας με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290
 - AutoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας & 
υγρασίας

 - SensitiveDrying - μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό της 
ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των 
υφασμάτων

 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση
 - Μεντεσές πόρτας: Δεξιά, με δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,2cm x 59,8cm x 63,4cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59,9cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,9cm
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 2104277500, 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 προιόντων.
 
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


