Tangguh terhadap noda
Lembut terhadap pakaian

German Engineered.
Perfected for Asian
Living

Terinspirasi dari gaya hidup Asia, mesin cuci Bosch

Hasil cucian terbaik dimulai dari Bosch.

siap membersihkan dan merawat apapun pakaian
Anda. Apakah itu kemeja dan blus favorit Anda
untuk berkantor, ataukah pakaian berbahan denim
atau jeans untuk akhir pekan Anda.

Bosch VarioDrum™
VarioDrum™ bekerja dengan putaran dua
arah untuk membersihkan pakaian Anda
apapun bahannya, dan sekotor apapun. Putaran
dengan lekukan tajam untuk noda membandel,
dan lekukan ringan untuk bahan yang halus. Drum
berukuran 7kg Bosch ini akan memberikan hasil
cucian optimal. Cocok untuk gaya hidup Asia.
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Program pencucian yang
mementingkan Anda

Mesin Cuci

Large families: large load of fabric care needs

Mesin Pengering
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SpeedPerfect®* – Mencuci bersih pakaian dalam
jumlah besar dengan waktu yang jauh lebih singkat,
tanpa kompromi.
*SpeedPerfect® hanya tersedia di model tertentu.

Untuk gaya hidup super sibuk: pencucian cepat
dengan hasil instan

SEGERA HADIR

8kg
1200rpm kecepatan putaran
AntiVibration™ side panels
Tampilan LED
VarioPerfect™
VarioDrum™
EcoSilenceDrive™
Energy Consumption Indicator

8kg
Pengering Kondensasi
Teknologi AutoDry
Tampilan LED
Sistem SensitiveDrying
AntiVibration™ side panels

SEGERA HADIR

Super Quick 15’ – mencuci pakaian kotor ringan
seberat 2kg hanya dalam waktu 15 menit.
Super Quick 30’ – Mencuci pakaian kotor seberat 3kg
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hanya dalam waktu 30 menit.
Iklim tropis yang lembab: pakaian Anda tetap segar
Freshen up – Program pencucian dengan dua
siklus pembilasan untuk menghilangkan bau
lembab terutama pada musim hujan. Pembilasan
terakhir menggunakan air hangat untuk pemastikan

7kg
1200rpm kecepatan putaran
AntiVibration™ side panels
Tampilan LED
VarioPerfect™
VarioDrum™
FreshenUp

7kg
Vented Dryer
Teknologi AutoDry
Tampilan LED
Sistem SensitiveDrying
AntiVibration™ side panels

pengeringan yang efektif.
Peduli terhadap pakaian Anda
Delicate/Silk – Suhu pencucian dapat dikontrol
untuk menjaga pakaian berbahan lembut seperti silk.

WAK20060ID

Perlindungan Dari Serangga
Cecak, tikus dan serangga
senang menjadikan barang Anda

Memperhatikan hal terkecil sekalipun.
Kids – program yang menghilangkan penyebab alergi
yang tidak terlihat, kuman dan kutu yang terdapat
pada pakaian anak-anak. Kemudian dibilas dengan air
bersuhu panas untuk menghilangkan bekas deterjen.

rumah mereka. Desain unik
•
•
•
•
•

7kg
1000rpm kecepatan putaran
AntiVibration™ side panels
Tampilan LED
VarioDrum™

AnimalProtection kami memastikan
mereka tidak akan menjadikan
mesin cuci Anda sebagai rumah
baru mereka, merawat mesin cuci
sekaligus menjaga kebersihan hasil
cucian Anda.

