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קולטי האדים של בוש: 
שלמות במטבח

הכירו את סדרת קולטי האדים החדשה של בוש בעיצוב 
חדשני המתאים לכל חלל.

הקולטים בסדרה יעילים וחסכוניים ועובדים בשקט מופתי 
המאפשר לכם ליהנות מחווית הבישול.



39המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

DWB66BC50

•	Serie 2 - קולט אדים צמוד קיר - 60 ס״מ
עיצוב BOX בגימור נירוסטה	•
לחצני PushButton מכאני	•
3 מהירויות לבחירה 	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
•	min/max Level: 48/69 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 590 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר מדגם DWZ0DX0U0, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DWZ0DX0A0 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 69, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 2,490

DWP66BC50

•	Serie 2 - קולט אדים צמוד קיר - 60 ס״מ
עיצוב פירמידה גבוהה בגימור נירוסטה	•
לחצני PushButton מכאני	•
3 מהירויות לבחירה 	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
•	min/max Level: 49/69 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 570 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין 	•

במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור אוויר 
מדגם DHZ5275, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל

•	DHZ5276 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 69, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 1,990

המנוע החזק שפועל בשקט מופתי
המנועים בקולטי האדים של בוש מאפשרים ביצועים גבוהים תוך 

שמירה על שקט עבודה מפתיע. המנוע, EcoSilence Drive, לחיסכון 
בחשמל ללא פגיעה בביצועים ובעוצמה הודות לשיטת הפעולה 
הייחודית שלו. המנוע עובד ע"י מגנט קבוע, המונע חיכוך, דבר 

המבטיח מנוע עוצמתי, שקט, עמיד לאורך זמן ומעל לכל חסכוני 
מאוד.

 LED-לראות מצויין את מה שמתבשל - תאורת ה
חלק מקולטי האדים של בוש מצוידים בגופי תאורה LED חזקים 

המאירים על משטח העבודה ומחזיקים מעמד לאורך זמן, לנוחות 
מירבית בעת הבישול. מעבר להיותו מוצר חיוני, יעיל ופונקציונלי 

במטבח, ואלמנט עיצובי מרשים בחלל המטבח - מהיום, קולט האדים 
של בוש הוא גם מכשיר תאורה דקורטיבי, המאיר את האזור בתאורה 

היוצרת אווירה ביתית נעימה.

קולט אדים עוצמתי בעיצוב אלגנטי
קולטי האדים של בוש עשויים מחומרים המבטיחים בידוד ושליטה 

בזרימת האוויר, לשאיבה מקסימאלית ברעש מינימלי. עוצמת יניקה 
חזקה הנמדדת בתנאים יחודיים המדמים תנאי סביבה ביתיים 

ומאפשרת עבודה נעימה במטבח כאשר יש ריבוי של סירים ובישולים. 
עוצמת יניקה זו שולבה בעיצובים אלגנטים ועכשויים, כך שקולטי 

האדים של בוש גם יעילים להפליא וגם מרשימים בנוכחותם.

פונקציית RunOn - פעולת איוורור הממשיכה 
אוטומטית לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט 

מהנדסי בוש חשבו על הכל, גם על נוחות המשתמש. לאחר סיום 
הפעולה ועל מנת לשמור על סביבה נעימה במטבח, קולטי האדים 

החדשים של בוש מגיעים עם פונקציית RunOn - במשך כ-10 דקות 
לאחר סיום הבישולים במטבח ממשיך קולט האדים לפעול ולשאוב את 

ריחות הבישול שעוד נותרו במטבח עד לרענון מירבי של האוויר.

קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפ"י תקן אירופאי EN61591: תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא 
עוצמות היניקה בקולטי אדים. קצב היניקה המציין בהתייחס לתקן זה הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך 

1.3 מטר כולל כיפוף של 90 מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר 150 מ"מ. כל סטייה משימוש זה עשויה 
להפחית או להגביר את קצב היניקה. דרוש מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.

מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והיתרונות היחודיים לו
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המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

40 קולטי אדים
DWQ96DM50

•	Serie 4 - קולט אדים צמוד קיר - 90 ס״מ
עיצוב פירמידה נמוכה בגימור נירוסטה	•
•	TouchControl 'לחצני טאצ
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 48/61 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 610 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר מדגם DWZ0DX0U0, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DWZ0DX0A0 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 70, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 3,390

DWB96BC50

•	Serie 2 - קולט אדים צמוד קיר - 90 ס״מ
עיצוב BOX בגימור נירוסטה	•
לחצני PushButton מכאני	•
3 מהירויות לבחירה	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
•	min/max Level: 49/70 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 590 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר מדגם DWZ0DX0U0, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DWZ0DX0A0 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 70, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 2,890

DWP96BC50

•	Serie 2 - קולט אדים צמוד קיר - 90 ס״מ
עיצוב פירמידה גבוהה בגימור נירוסטה	•
לחצני PushButton מכאני	•
3 מהירויות לבחירה 	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
•	min/max Level: 51/69 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 600 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר דגם DHZ5275, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DHZ5276 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 69, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 2,390

DWB66IM50

•	Serie 2 - קולט אדים צמוד קיר - 60 ס״מ
עיצוב BOX בגימור נירוסטה	•
•	TouchControl 'לחצני טאצ
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 48/60 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 580 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר דגם DWZ0DX0U0, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DWZ0DX0A0 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 69, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 2,990

60909090



41המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

DWK67HM20

•	Serie 4 - קולט אדים זוויתי - 60 ס״מ
בעיצוב זכוכית לבנה	•
לחצני טאצ' TouchControl עם תצוגה אלקטרונית 	•
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 48/57 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 660 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב יניקה )הוצאת האוויר החוצה 	•

בעזרת צינור( או למיחזור אוויר )סינון האוויר על ידי 
פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה במיחזור יש לרכוש ערכת מיחזור מדגם 	•
DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת מיחזור 

מדגם DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה 
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 70, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 4,290

DWB96FM50

•	Serie 4 - קולט אדים צמוד קיר - 90 ס״מ
עיצוב BOX בגימור נירוסטה בשילוב פס זכוכית שחורה	•
•	TouchControl 'לחצני טאצ
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 48/60 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 580 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת 	•

להתקין במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת 
מיחזור אוויר מדגם DWZ0DX0U0, הערכה כוללת מסנן 

פחם פעיל
•	DWZ0DX0A0 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 70, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 3,490
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קולטי אדים
DWK97JM20

•	Serie 6 - קולט אדים זוויתי -  90 ס״מ
בעיצוב זכוכית לבנה	•
לחצני טאצ' TouchControl עם תצוגה אלקטרונית 	•
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד 	•

לאורך שנים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 45/54 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 730 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב יניקה )הוצאת האוויר החוצה 	•

בעזרת צינור( או למיחזור אוויר )סינון האוויר על ידי 
פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה במיחזור יש לרכוש ערכת מיחזור מדגם 	•
DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת מיחזור 

מדגם DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 71, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 4,890

DWK67JM60

•	Serie 6 - קולט אדים זוויתי - 60 ס״מ
בעיצוב זכוכית שחורה	•
לחצני טאצ' TouchControl עם תצוגה אלקטרונית 	•
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד	•

לאורך שנים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 45/54 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 730 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב יניקה )הוצאת האוויר החוצה 	•

בעזרת צינור( או למיחזור אוויר )סינון האוויר על ידי 
פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה במיחזור יש לרכוש ערכת מיחזור מדגם 	•
DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת מיחזור 

מדגם DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 71, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 4,290

60
RimVentilation

90
RimVentilation

DWK97JM60

•	Serie 6 - קולט אדים זוויתי - 90 ס״מ
בעיצוב זכוכית שחורה	•
לחצני טאצ' TouchControl עם תצוגה אלקטרונית 	•
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד 	•

לאורך שנים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 45/54 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 730 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
ניתן להתקנה במצב יניקה )הוצאת האוויר החוצה 	•

בעזרת צינור( או למיחזור אוויר )סינון האוויר על ידי 
פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה במיחזור יש לרכוש ערכת מיחזור מדגם 	•
DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת מיחזור 

מדגם DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
קוטר צינור הפליטה - 150/120 מ״מ	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 71, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 4,890

90
RimVentilation

DWI37JM60

•	Serie 6 - קולט אדים צמוד קיר קובייה - 33 ס״מ
בעיצוב קובייה, גימור זכוכית שחורה	•
לחצנים אלקטרוניים  TouchControl עם תצוגה 	•

אלקטרונית 
3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	•
•	  1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
 מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת	•

ופליטת האדים
 EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד	•

לאורך שנים
 חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור	•

6 דקות לאיוורור מירבי של החדר
•	min/max Level: 53/67 dB :שקט
 עוצמת יניקה מקסימלית: 400 מ״ק לשעה על פי	•

EN61591 תקן
פילטר ממתכת, סופח שומנים הניתן לניקוי במדיח הכלים	•
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי לזרימת אוויר 	•

אופטימלית ושקטה
 ניתן להתקנה במצב מיחזור אוויר בלבד )סינון האוויר	•

על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח( המוצר כולל 
מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם DSZ5201 ברכישה 	•
נפרדת

אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 71, יש להיעזר בשרטוטי 	•

הבנייה

₪ 5,190
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מחירפילטרים וערכות סחרורדגם

DHZ5275:ערכת סחרור הכוללת התקן להפעלת קולטי אדים בסחרור, פילטר פחם פעיל, מתאים לדגמים 
DWP66BC50 ,DWP96BC50

290

 DHZ5276 DWP66BC50 ,DWP96BC50 :150פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה מתאים לדגמים

 DWZ0DX0U0 
ערכת סחרור הכוללת התקן להפעלת קולטי אדים בסחרור, פילטר פחם פעיל, מתאים לדגמים:  

DWB66BC50 ,DWB66IM50 ,DWB96BC50 ,DWQ96DM50
 

290

 DWZ0DX0A0 
פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה מתאים לדגמים:

 DWB66BC50 ,DWB66IM50 ,DWB96BC50 ,DWQ96DM50
190

 DSZ5201  230פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה

DWZ0AK0U0ערכת סחרור אוויר להתקנה בארובת הקולט 
590כולל מסנן פחם פעיל

DWZ0AK0T0ערכת סחרור אוויר להתקנה ללא ארובה 
390כולל מסנן פחם פעיל

DWZ0AK0A0 290מסנן פחם פעיל
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