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יש לנו מקרר גדול
ממשפחה טובה
להכיר לך.

סדרת המקררים והמקפיאים של בוש משלבת עיצוב
מתוחכם ,אחסון נוח וגמיש ואיכות ללא פשרות.

מגוון חידושים טכנולוגיים שישמרו על טריות המזון שלכם ,כל דגם
והיתרונות הייחודיים לו
-VitaFresh plus
שמירת טריות 		
המזון עד
פי  2יותר מהרגיל*

על מנת להבטיח שתוכלו ליהנות ממזון טרי
לאורך זמן ,פיתחנו את טכנולוגיית הקירור
החדשנית שלנו  .VitaFresh plusעל-ידי
שמירה על טמפרטורה קבועה בתאים
המיועדים לאחסון פירות וירקות או בשר
ודגים טריים .שני האזורים הנפרדים של
לחות האוויר מספקים תנאי אחסון מושלמים
עבור כל סוגי המזון ,והמשמעות היא שהוא
נשמר טרי עד פי  2מהרגיל*.

- Multi Air Flow
פיזור קור שווה ואחיד

מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד
בחלל המקרר ,ובכך מסייעת לקירור מהיר
שלו .זאת על מנת להאריך את חיי המדף של
המזון ,הפירות והירקות ולשמור על טריותם
לאורך זמן.

* על פי נתוני היצרן ,בהשוואה לדגם שאינו בעל הטכנולוגיה

 - No Frostהפשרה
אוטומטית

		

הודות לטכנולוגיית  No Frostלא
תצטרכו לשבור שוב את הקרח .באמצעות
טכנולוגיה זו המזון מוקפא במהירות ע"י
האויר הקר והיבש שמפוזר באופן שווה בכל
התאים .כך ,המקרר מפשיר אוטומטית ואינו
צובר שכבה של קרח .טכנולוגייה זו תחסוך
לכם זמן רב.

לחצני

SuperCooling
וSuperFreezing -

לחצן "סופר קירור" מאיץ את תהליך הקירור
על מנת לקרר במהירות מזון טרי שזה עתה
הוכנס למקרר .אידיאלי בימות הקיץ החמים,
בעת הכנסת כמות מזון גדולה למקרר לאחר
קניות .בחלק מהמקררים קיים גם לחצן "סופר
הקפאה" המבצע פעולה זהה בתא ההקפאה.

מדפים מתכווננים

המקרר מצויד במדפים מזכוכית מחוסמת
הניתנים לשליפה מהירה על מנת להתאים
את מיקום המדפים בהתאם לגובה הסירים.
בנוסף ,מתאפשרת ראות טובה יותר של כל
מוצרי המזון ,כך גם המוצרים מאחור לא
נשכחים.

Big Box
מלא מקום לאחסון במקפיא עם מגירת
 ,BigBoxמגירה בגודל  XXLלאחסון מוצרי
מזון קפואים בכל הגדלים והצורות.
כך אפשר להקפיא בקלות עוגה ענקית או
פיצה משפחתית בלי בעיה.

תאורת LED

תאורת ה LED-העליונה ופס התאורה
הממוקם בצד מבטיחים נראות מושלמת
ותאורה רציפה בתא הקירור ,כך שגם אם
המקרר שלכם עמוס במיוחד ,מספיק מבט
חטוף כדי למצוא את הכל.
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אורח חיים בריא מתחיל
מבפנים.
כל שעליכם לעשות הוא
לפתוח את הדלת.
טכנולוגיית  VitaFresh plusמסייעת לכם לשמור על אורח חיים בריא .הטכנולוגיה מצוידת בשני
אזורי אקלים שונים ומציעה לכם תנאי אחסון אופטימליים .כך תוכלו לשמור על טריות המצרכים
לפרק זמן ממושך עד פי  2מהרגיל *.

מקררים 46
KGN76AI30L

517L

מקרר נירוסטה עם מקפיא תחתון
חדשני וחסכוני בעל קיבולת של
 517ליטר Serie 6 -
•ללא סימני טביעות אצבע
•ידית נוחה לאחיזה
•תאורת  LEDרכה בתא הקירור
• - NoFrostאין צורך בהפשרה!
•פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת
באמצעות לחצני מגע (טאץ')
•צליל התראת דלת פתוחה (כעבור דקה)
•פתיחת דלת ימנית ,ניתן לשנות את כיוון
פתיחת הדלת
•פתיחה על ציר אפס אין צורך להשאיר
מקום מהקיר
•דירוג אנרגיהA :
•נפח אחסון 517 :ליטר
•דירוג אקליםT :
•צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש464 :
•מידות בס"מ :ג ,186-ר ,75-ע84-
בעת התקנה בתוך נישה ,יש לקחת בחשבון
 3ס"מ איורור מעל המכשירים ומרחק
מהקיר האחורי של  2.5ס"מ

מקרר – נפח אחסון  402ליטר
• - Multi Air Flowמערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד
בחלל המקרר
• - AirFreshFilterמערכת ייחודית בעלת פילטר סינון
•לחצן  - SuperCoolingלקירור מהיר של מוצרי מזון טריים
לאחר קניות
• 4מדפי זכוכית מחוסמת ( 3הניתנים לשינוי גובה) ,מתקן
גלי לבקבוקים
•מגירת  VitaFresh plusעם בקרת לחות -
לשמירת טריות מוצרי המזון עד פי  2מהרגיל*
• 2מגירות  VitaFresh plus 0°Cעם בקרת טמפרטורה
ו Easy Access Tray -להארכת משך הטריות של דגים ובשר

מקפיא  -נפח אחסון  115ליטר
•דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***
•לחצן  SuperFreezingעם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה
של מזון טרי
• 2מגירות שקופות הכוללות תא איחסון גדול

₪ 8,090
* על פי נתוני היצרן ,בהשוואה לדגם שאינו בעל הטכנולוגיה

המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.

KGN86AI30L

KGN86AW30L

617L

מקרר לבן עם מקפיא תחתון חדשני
וחסכוני בעל קיבולת של  617ליטר -
Serie 6
•ידית נוחה לאחיזה
•תאורת  LEDרכה בתא הקירור
• - NoFrostאין צורך בהפשרה!
•פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת
באמצעות לחצני מגע (טאץ')
•צליל התראת דלת פתוחה (כעבור דקה)
•פתיחת דלת ימנית ,ניתן לשנות את כיוון
פתיחת הדלת
•פתיחה על ציר אפס אין צורך להשאיר
מקום מהקיר
•דירוג אנרגיהA :
•נפח אחסון 617 :ליטר
•דירוג אקליםT :
•צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש489 :
• מידות בס"מ :ג ,186-ר ,86-ע( 85-כולל ידיות)
בעת התקנה בתוך נישה ,יש לקחת בחשבון
 3ס"מ איורור מעל המכשירים ומרחק
מהקיר האחורי של  2.5ס"מ

617L

מקרר – נפח אחסון  473ליטר
• - Multi Air-Flowמערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד
בחלל המקרר
• - AirFreshFilterמערכת ייחודית בעלת פילטר סינון
•לחצן  - SuperCoolingלקירור מהיר של מוצרי מזון טריים לאחר
קניות
• 4מדפי זכוכית מחוסמת ( 3הניתנים לשינוי גובה) ,מתקן גלי
לבקבוקים
• 2מגירות  VitaFresh plusעם בקרת לחות  -לשמירת טריות מוצרי
המזון עד פי  2מהרגיל*
• 2מגירות  - VitaFresh plus 0°Cעם בקרת טמפרטורה
ו Easy Access Tray -להארכת משך הטריות של דגים ובשר

מקפיא  -נפח אחסון  144ליטר
•דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***
•לחצן  SuperFreezingעם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה
של מזון טרי
• 2מגירות שקופות הכוללות תא איחסון גדול

₪ 9,090
* על פי נתוני היצרן ,בהשוואה לדגם שאינו בעל הטכנולוגיה

מקרר נירוסטה עם מקפיא תחתון
חדשני וחסכוני בעל קיבולת של
 617ליטר Serie 6 -
•ללא סימני טביעות אצבע
•ידית נוחה לאחיזה
•תאורת  LEDרכה בתא הקירור
• - NoFrostאין צורך בהפשרה!
•פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת
באמצעות לחצני מגע (טאץ')
•צליל התראת דלת פתוחה (כעבור דקה)
•פתיחת דלת ימנית ,ניתן לשנות את כיוון
פתיחת הדלת
•פתיחה על ציר אפס אין צורך להשאיר
מקום מהקיר
•דירוג אנרגיהA :
•נפח אחסון 617 :ליטר
•דירוג אקליםT :
•צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש489 :
• מידות בס"מ :ג ,186-ר ,86-ע( 85-כולל ידיות)
בעת התקנה בתוך נישה ,יש לקחת בחשבון
 3ס"מ איורור מעל המכשירים ומרחק
מהקיר האחורי של  2.5ס"מ

מקרר – נפח אחסון  473ליטר
• - Multi Air-Flowמערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד
בחלל המקרר
• - AirFreshFilterמערכת ייחודית בעלת פילטר סינון
•לחצן  - SuperCoolingלקירור מהיר של מוצרי מזון טריים לאחר
קניות
• 4מדפי זכוכית מחוסמת ( 3הניתנים לשינוי גובה) ,מתקן גלי
לבקבוקים
• 2מגירות  VitaFresh plusעם בקרת לחות  -לשמירת טריות מוצרי
המזון עד פי  2מהרגיל*
• 2מגירות  - VitaFresh plus 0°Cעם בקרת טמפרטורה
ו Easy Access Tray -להארכת משך הטריות של דגים ובשר

מקפיא  -נפח אחסון  144ליטר

•דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***
•לחצן  SuperFreezingעם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה
של מזון טרי
• 2מגירות שקופות הכוללות תא איחסון גדול

₪ 9,090
המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
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סט מקררים 48

יש מספיק מקום
לכל המצרכים וגם
לכל הויטמינים.

לפעמים יש לנו תכניות גדולות כיצד לבלות את היום .כעת ,סדרה  6של המקררים שלנו
מאפשרת לכם את החופש להגשימן בהצלחה .בין אם אתם זקוקים לכמות מצרכים
גדולה לארוחת ערב חגיגית ובין אם אתם מתכוננים לקנייה השבועית שלכם ,אנו מציעים
לכם נפח אחסון גדול במיוחד לקניותיכם הגדולות.

המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.

GSN54AW42

KGN36AI35

סט מקררים  4 S.B.Sדלתות ,בצבע
נירוסטה  ,INOX LOOKבעל קיבולת של
 646ליטר (בהצמדת  2היחידות) -
Serie 6
•ללא סימני טביעות אצבע
•תאורת  LEDפנימית בתא הקירור
• NoFrostאין צורך בהפשרה
•פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת
באמצעות לחצני מגע (טאץ')
•צליל התראת דלת פתוחה
•דירוג אנרגיהA :
•בעת התקנה בתוך נישה ,יש לקחת בחשבון
 3ס"מ איורור מעל המכשירים ומרחק
מהקיר האחורי של  2.5ס"מ
•דירוג אקליםT :
•צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש332 :
•מידות בס"מ :ג ,186-ר ,60-ע70-
•ראה שרטוט מורחב בעמוד 68
קיט להצמדת שתי יחידות KSZ39AL00

בעלות של ₪ 690

מקרר
•נפח אחסון 237 :ליטר (ליחידות קירור אחת)
•נפח אחסון 474 :ליטר (לשתי יחידות)
• Multi Air-Flowמערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד
בחלל המקרר
• - AirFreshFilterמערכת ייחודית בעלת פילטר סינון אשר מאפשרת
שמירה מירבית על מוצרי המזון במקרר
•לחצן  - SuperCoolingלקירור מהיר של מוצרי מזון טריים
לאחר קניות
• 4מדפים מזכוכית מחוסמת  2 -ניתנים לכיוון גובה
•מתקן ייעודי לבקבוקי שתיה
•מגירת  VitaFresh plusעל מסילות טלסקופיות ,עם בקרת לחות -
לשמירת טריות מוצרי המזון עד פי  2מהרגיל*
מקפיא
•נפח אחסון 86 :ליטר (ליחידת הקפאה אחת)
•נפח אחסון 172 :ליטר (לשתי יחידות)
•דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***
•לחצן  SuperFreezingעם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה
של מזון טרי
• 3מגירות הקפאה שקופות

מחיר יחידה | ₪ 8,990 :מחיר  2יחידות₪ 17,980 :
* על פי נתוני היצרן ,בהשוואה לדגם שאינו בעל הטכנולוגיה

•מקפיא  7 ,No-Frostמגירות  -נפח אחסון
 322ליטר Serie 6 -
•חסכוני מאוד בחשמל  -דירוג אנרגיהA :
•מערכת  – Multi Air-Flowלפיזור קור שווה ואחיד
• – FreshSenseבקרת טמפרטורה חכמה השומרת על
דרגת קור יציבה
•פיקוד אלקטרוני הכולל חיווי ולחצן לדרגת קור
•לחצן  SuperFreezingעם ניתוק אוטומטי – להקפאה
מהירה של מזון טרי
• 7 - BigBoxתאי הקפאה כולל מגירת ענק
•מגירות ומדפי זכוכית נשלפים ,לניצול מקסימלי של
חלל המקפיא
• – VarioZoneאחסון גמיש להגדלת תאי ההקפאה
•צליל התראה על דלת פתוחה
•פתיחת דלת ימנית ,ניתנת לשינוי
•מתקן לייצור קוביות קרח
•נפח תא ההקפאה 322 :ליטר

•דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***
•צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש288 :
•דירוג אקליםT :
•מידות בס"מ :ג ,176-ר ,70-ע78-

₪ 5,990
המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
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