
סדרת התנורים של בוש מציעה עד
30 תכניות מוגדרות מראש לבישול ואפייה 

מושלמים, פירוליזציה לניקוי עצמי של 
התנור בכ-480 מעלות ועוד מגוון תכניות 

שיהפכו את חווית האפיה למדהימה.

תוצאות אפייה 
מדוייקות

www.bosch-home.co.il | 1.4.2019 - בוש - מחירון מומלץ לצרכן



4D Hotair טורבו עם אפקט  
הודות לטכנולוגיית 4D Hotair, תוכלו   

למקם את המזון שלכם בכל מפלס   
בתנור, והתוצאות תהיינה מושלמות. המאוורר 
האחורי החדש מנירוסטה, מאפשר הפצת חום 

אחידה בכל מפלס בתנור, משום שהוא מסתובב 
לשני הכיוונים ומשנה את כיוון הסיבוב במהלך 

התכנית. טכנולוגיה חדשנית לקבלת תוצאות 
מושלמות מהמפלס העליון ועד התחתון.

fast preheat  
חימום מהיר מראש  

פונקציה לחימום מהיר מראש של התנור   
במהירות שיא, להכנת מנות מושלמות בקלות רבה.

SoftClose  
סגירת דלת התנור בצורה רכה, שקטה  

והדרגתית, ללא טריקה.  

תכניות אוטומטיות -   
AutoPilot  

בישול בתנורים מהסדרה החדשה של    
בוש הופך לפשוט וקל בזכות התכניות האוטומטיות- 

Autopilot. אופן השימוש פשוט: בחרו בתכנית 
הרלוונטית מבין התכניות, ציינו את סוג התבשיל 

ומשקלו והתנור ימליץ על התכנית עם הטמפרטורה 
המתאימה ומשך הזמן הרצוי. לבחירתכם, עד 30 

תכניות בישול ואפייה בבחירה ידנית.

תכנית שבת   
תכנית המאפשרת שמירה על  

טמפרטורה קבועה של התנור למשך   
25-73 שעות ברציפות. כך תוכלו לשמור על המנות 

בתנור חמות מבלי שתצטרכו להפעיל את התנור 
או לכבותו. התכנית הייעודית מחממת את התנור 

באמצעות חימום עליון/תחתון בטמפרטורות של בין 
140 – 85 מעלות.

ניקוי עצמי פירוליטי  
כשאתם מפעילים את פעולת הניקוי  

 480 הפירוליטי, התנור מתחמם עד כ-  
מעלות ושורף את שאריות השומן והמזון השרופים 

שנצמדו לדפנות. כל מה שנותר הוא מעט אפר 
שתוכלו להסיר בקלות עם מגבת נייר בסיום 

הפעולה. בהתאם לכמות השאריות שהצטברו, בחרו 
באחת משלוש תכניות ניקוי שונות ולחצו על לחצן 

"הפעל" - התנור שלכם 
יעשה את השאר עבורכם.

מתאים במיוחד לשומרי 
כשרות- מאושר ע"י מכון 

טכנולוגי מדעי להלכה*.

PerfectBake חיישן אפיה
אפייה מעולם לא הייתה פשוטה יותר: חיישן 

PerfectBake המדויק באופן מהפכני מודד את 
תכולת הלחות של המזון שלכם באופן קבוע ומווסת 

את תהליך האפייה באופן אוטומטי. לא תצטרכו 
לכוונן שוב את מצב החימום, זמן האפייה או 

הטמפרטורה אם לא תרצו זאת.
PerfectBake עושה זאת בשבילכם. הדבר היחיד 

שעליכם לעשות הוא לבחור קטגוריית מנה מתאימה, 
כגון "שטרודל", וללחוץ על Start )התחל(. התנור 

ממשיך לבדו משם. והתוצאה? לחם, עוגות וקישים 
אפויים בצורה מושלמת.

PerfectRoast חיישן נעיצה
מד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה, המסוגל 

בדיוק ובאמינות למדוד את הטמפרטורה הפנימית 
של כל נתח דג, בשר או עוף לתוצאות צלייה 

מדוייקות

מגירות החימום
את מגירות החימום החדשות של בוש ניתן 

להתקין בנפרד או בשילוב עם תנורים בנויים. 
בדרך כלל מתחתיהם. טכנולוגיית הלחיצה ומשיכה 

Push של מגירות החימום שלנו מבטיחה  & Pull
שהן תיפתחנה בקלות, גם כששתי ידיכם תפוסות.

מגוון חידושים טכנולוגיים בתנורי בוש, כל דגם והיתרונות היחודיים לו

תכנית הפירוליזציה מאושרת ע״י מכון מדעי טכנולוגי להלכה )בנושא פסח, בשר/חלב(, כמפורט באישור באתר החברה. *13
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14
HBA534BR0Y

•	Serie 4 - תנור בנוי נירוסטה
 EcoClean - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים השומרת על	•

נקיון התנור
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב -3 מפלסים בו זמנית	•
 7 תכניות: טורבו 3D , חום עליון/תחתון, טורבו גריל, תכנית פיצה, חימום 	•

תחתון, גריל גדול, אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 3,190

3D Hotair

HBF114BR0Y

•	Serie 2 - תנור בנוי נירוסטה
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב -3 מפלסים בו זמנית	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, תכנית פיצה, חום 	•

תחתון, גריל גדול, אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 66 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: תבנית אפייה ורשת	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 2,490

3D Hotair

HBF113BR0Y

•	Serie 2 - תנור בנוי נירוסטה
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב -3 מפלסים בו זמנית	•
 5 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול,	•

אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 66 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: תבנית אפייה ורשת	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 2,290

3D Hotair
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HBG533BB0Y

•	Serie 4 - תנור בנוי שחור
 EcoClean - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים השומרת על	•

נקיון התנור
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
 5 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול,	•

אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 3,690

3D Hotair

HBG533BS0Y

•	Serie 4 - תנור בנוי נירוסטה
 EcoClean - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים השומרת על	•

נקיון התנור
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
 5 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול,	•

אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 3,690

3D Hotair

HBG533BW0Y

•	Serie 4 - תנור בנוי לבן
 EcoClean - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים השומרת על	•

נקיון התנור
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
 5 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול,	•

אוויר חם עדין
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 3,690

3D Hotair
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תנורים בנויים
HBG573BS0Y

•	Serie 4 - תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
תצוגת LED נוחה וברורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
 5 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול,	•

אוויר חם עדין
AutoPilot10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות מושלמות	•
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,690

HBG578BW0Y

•	Serie 6 - תנור בנוי לבן - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
תצוגת LED נוחה וברורה כולל חיוויי טמפרטורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
10 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות 	•

 פיצה, חימום תחתון, בישול בטמפ' נמוכה, הפשרה, שמירת חום,
אוויר חם עדין

תכנית שבת	•
 AutoPilot30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות מושלמות	•
טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,190

HBG578BB0Y

•	Serie 6 - תנור בנוי שחור - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
תצוגת LED נוחה וברורה כולל חיוויי טמפרטורה	•
טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3 מפלסים בו זמנית	•
•	Pop-out כפתורים לחיצים
10 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות 	•

 פיצה, חימום תחתון, בישול בטמפ' נמוכה, הפשרה, שמירת חום,
אוויר חם עדין

תכנית שבת	•
 AutoPilot30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות מושלמות	•
טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
איוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת 	•
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,190

30
3D Hotair

easy to clean

30
3D Hotair

easy to clean

3D Hotair

easy to clean

***

תכנית הפירוליזציה מאושרת ע״י מכון מדעי טכנולוגי להלכה )בנושא פסח, בשר/חלב(, כמפורט באישור באתר החברה. *
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VBC5580S0

•	Serie 6 - תנור בנוי, 90 ס"מ, נירוסטה
נפח גדול: 85 ליטר	•
 10 תכניות: טורבו Hotair, חום עליון/תחתון, סחרור אויר,	•

טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, תכנית פיצה, חימום תחתון, הפשרה, 
חימום עליון/תחתון עדין

Fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש של התנור	•

•	Pop-out כפתורים לחיצים
•	  50°C-280°C :טווח טמפרטורה
תא אפייה בציפוי אמייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
EcoCleanDirect - ציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי קל של פנים התנור	•

נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
תאורת הלוגן פנימית חזקה	•
אוורור / קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.15 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
מסילה טלסקופית מובנית - ניתנת למיקום בכל שלב בתנור	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 65	•

₪ 12,590

CMA583MS0

•	Serie 4 - תנור משולב מיקרוגל 45 ס"מ, נירוסטה
נפח: 44 ליטר	•
4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, תכנית פיצה 	•
•	  900W :עוצמת מיקרוגל
•	Pop-out כפתורים לחיצים
AutoPilot15: 15 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש  	•
Hydro clean - ניקוי קל באמצעות אדים  	•

פנים התא עשוי מנירוסטה  	•
•	  40°C-230°C :טווח טמפרטורה
•	  1750W :עוצמת גריל
ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה  	•
פונקציית חימום מהיר  	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד  	•
פונקציית כיבוי אוטומטי  	•
קירור חזיתי  	•
אורך כבל חשמל: 1.8 מטר  	•
אביזרים נלווים: צלחת מסתובבת ממתכת בקוטר 36 ס"מ, 2 רשתות  	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 5,090

15 

CMA585MB0

•	Serie 6 - תנור משולב מיקרוגל 45 ס"מ, שחור
נפח: 44 ליטר  	•
4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, תכנית פיצה 	•
•	  900W :עוצמת מיקרוגל
•	Pop-out כפתורים לחיצים
AutoPilot15: 15 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש  	•
Hydro clean - ניקוי קל באמצעות אדים  	•

פנים התא מנירוסטה  	•
•	  40°C-230°C :טווח טמפרטורה
•	  1750W :עוצמת גריל
ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה  	•
פונקציית חימום מהיר	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד  	•
פונקציית כיבוי אוטומטי  	•
קירור חזיתי  	•
אורך כבל חשמל: 1.8 מטר  	•
אביזרים נלווים: צלחת מסתובבת ממתכת בקוטר 36 ס"מ, 2 רשתות  	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 5,290

15 
easy to clean
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CMA585MS0

•	Serie 6 - תנור משולב מיקרוגל 45 ס"מ, נירוסטה
נפח: 44 ליטר  	•
4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, תכנית פיצה 	•
•	  900W :עוצמת מיקרוגל
•	Pop-out כפתורים לחיצים
AutoPilot15: 15 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש  	•
Hydro clean - ניקוי קל באמצעות אדים  	•

פנים התא מנירוסטה  	•
•	  40°C-230°C :טווח טמפרטורה
•	  1750W :עוצמת גריל
ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה  	•
פונקציית חימום מהיר	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד  	•
פונקציית כיבוי אוטומטי  	•
קירור חזיתי  	•
אורך כבל חשמל: 1.8 מטר  	•
אביזרים נלווים: צלחת מסתובבת ממתכת בקוטר 36 ס"מ, 2 רשתות  	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 5,290

תנור משולב מיקרוגל, מיקרוגל

15 

BEL523MS0

•	Serie 4 - מיקרוגל בנוי משולב גריל בגובה 38 ס"מ, נירוסטה
•	90W, 180W, 360W, 600W, 800W :מיקרוגל בעל 5 עוצמות
•	1000W - עוצמת גריל
ניתן לשלב מיקרו עם גריל	•
נפח: 20 ליטר	•
AutoPilot8: 8 תכניות אוטומטיות	•
פתיחה צידית בטאצ' - ציר שמאל	•
פנים התא עשוי נירוסטה	•
תאורה פנימית חזקה	•
מגיע עם צלחת מסתובבת בקוטר 25.5 ס"מ ורשת עגולה	•
אורך כבל חשמל 1.30 מטר	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 2,990

BFL520MW0

•	Serie 4 - מיקרוגל בנוי בגובה 38 ס"מ, לבן
•	90W, 180W, 360W, 600W, 800W :מיקרוגל בעל 5 עוצמות
נפח: 20 ליטר	•
פתיחה צידית - ציר שמאל	•
איוורור קדמי	•
פנים התא עשוי נירוסטה	•
תאורה פנימית חזקה	•
מגיע עם צלחת מסתובבת בקוטר 25.5 ס"מ	•
אורך כבל חשמל 1.30 מטר	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 2,990

8



BIC510NB0 / BIC510NS0

Serie 6 - מגירת חימום נירוסטה - BIC510NS0
Serie 6 - מגירת חימום זכוכית שחורה - BIC510NB0

Push&Pull - פתיחה וסגירה בלחיצה ללא ידית  	•

נפח: 23 ליטר  	•
טעינה עד ל - 15 ק"ג  	•
•	  40°C-80°C :טווח טמפרטורה
מתאים ל-עד 64 כוסות אספרסו או 14 צלחות  	•
 4 אפשרויות:	•

 חימום כלי הגשה
 הפשרת מזון עדינה

 שמירה על מזון ומשקאות חמים  
התפחת בצק  

מגיע עם משטח נגד החלקה לכלים  	•
אורך כבל חשמל: 1.5 מטר  	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 65	•

₪ 3,590

19המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.



תנורים בנויים
HBG634BW1

•	Serie 8 - תנור בנוי לבן
EcoClean – דופן אחורית מפרקת שומנים השומרת על ניקיון התנור	•

תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה שווה 	•

ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני,	•

 חום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול,
 גריל קטן, הגדרות פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה,

חימום חוזר / חימום מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
תאורת הלוגן פנימית	•
איוורור / קירור חזיתי	•
דלת חלקה ובטיחותית – 3 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
•	HEZ638200 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
 ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,590

HBG634BB1

•	Serie 8 - תנור בנוי שחור
EcoClean – דופן אחורית מפרקת שומנים השומרת על ניקיון התנור	•

תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה שווה 	•

ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני,	•

 חום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול,
 גריל קטן, הגדרות פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה,

חימום חוזר / חימום מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
תאורת הלוגן פנימית	•
איוורור / קירור חזיתי	•
דלת חלקה ובטיחותית – 3 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
•	HEZ638200 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,590

HBG634BS1

•	Serie 8 - תנור בנוי נירוסטה
EcoClean – דופן אחורית מפרקת שומנים השומרת על ניקיון התנור	•

תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה שווה 	•

ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני,	•

 חום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול,
 גריל קטן, הגדרות פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה,

חימום חוזר / חימום מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
תאורת הלוגן פנימית	•
איוורור / קירור חזיתי	•
דלת חלקה ובטיחותית – 3 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
•	HEZ638200 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 4,590
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HBG676ES1

•	Serie 8 - תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
•	)direct touch( 3 אינץ' צבעונית עם לחצני מגעx2.5 TFT תצוגת
DishAssist - השף הפרטי במטבח שלכם	•
PerfectBake Sensor - חיישן אפייה המודד את רמות הלחות בתנור וכבה 	•

אוטומטית כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
PerfectRoast - מד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות צלייה 	•

מדויקות לכל נתח: דג, בשר או עוף
 4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה	•

שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני, חום עליון/	•

תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, הגדרות 
פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה, חימום חוזר / חימום 

מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
דלת חלקה ובטיחותית – 4 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
לא ניתן לעשות שימוש בתבנית סיליקון לאפייה בדגם זה	•
•	HEZ638270 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 7,390

HBG675BW1

•	Serie 8 - תנור בנוי לבן - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
AutoPilot 10 - 10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש למנות מושלמות	•
 4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה	•

שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני, חום עליון/	•

תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, הגדרות 
פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה, חימום חוזר / חימום 

מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
דלת חלקה ובטיחותית – 4 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
•	HEZ638270 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 6,590

HBG675BS1

•	Serie 8 - תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי
פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ-480 מעלות.	•
תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
AutoPilot 10 - 10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש למנות מושלמות	•
 4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני כיוונים לאפייה	•

שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	•

והדרגתית ללא טריקה
 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני,	•

 חום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול, 
 גריל קטן, הגדרות פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה, 

חימום חוזר / חימום מראש, שמירת חום
תכנית שבת	•
טווח טמפרטורה: 30°C-300°C / נפח: 71 ליטר	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית	•
בקרת התחממות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה וטיימר לכיבוי אוטומטי	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
דלת חלקה ובטיחותית – 4 שכבות זכוכית	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תכנית 	•

480 מעלות המלבנות את התנור בליבון חמור  פירוליזציה המגיעה לכ-
 בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים

 או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התכנית
)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(

•	A :דירוג אנרגיה
אביזרים: 2 תבניות אפייה ורשת	•
•	HEZ638270 ניתן להוסיף מסילות טלסקופיות דגם
ראה שרטוט בעמוד 64	•

₪ 6,590

***

תכנית הפירוליזציה מאושרת ע״י מכון מדעי טכנולוגי להלכה )בנושא פסח, בשר/חלב(, כמפורט באישור באתר החברה. 21המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.*



תנור משולב מיקרוגל, מגירות חימום
CMG633BW1 / CMG633BB1 / CMG633BS1

Serie 8 - תנור משולב מיקרוגל, נירוסטה - CMG633BS1
Serie 8 - תנור משולב מיקרוגל, שחור - CMG633BB1

Serie 8 - תנור משולב מיקרוגל, לבן - CMG633BW1

גובה 45 ס"מ	•
AutoPilot14 - מנות מושלמות בזכות 14 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש	•
תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control )מגע(	•
SoftOpen & SoftClose - פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה	•

 4D Hot Air - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה שווה ואחידה,	•
גם ב-4 מפלסים במקביל

6 תכניות בישול ואפייה: טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, חימום חוזר / חימום מראש	•
אפשרויות חימום כגון מיקרוגל וגריל משולב מיקרוגל	•
•	30°C - 275°C :טווח טמפרטורה
•	)90W ,180W ,360W ,600W ,900W( מיקרוגל בנפח 45 ליטר בעל 5 עוצמות
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	•
ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התכניות השונות	•
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתכנית	•
תצוגת טמפרטורה בפועל	•
בקרת התחממות	•
שעון אלקטרוני עם צליל התראה	•
חימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
טיימר לכיבוי אוטומטי	•
אביזרים: תבנית אפייה ורשת	•
אורך כבל חשמל 1.20 מטר	•
ראה שרטוט בעמוד 65	•

₪ 7,990

BIC630NB1 / BIC630NW1 / BIC630NS1

 BIC630NS1 - מגירת חימום נירוסטה -
 Serie 8

BIC630NW1 - מגירת חימום זכוכית לבנה - 
Serie 8

BIC630NB1 - מגירת חימום זכוכית שחורה - 
Serie 8

מגירה רב שימושית לנישה של 14 ס"מ: לחימום 	•
צלחות מראש, שמירה על חום של המזון לפני 

הגשה או בישול בטמפרטורה נמוכה
 להתקנה מתחת לתנור מיקרוגל 45 ס"מ או	•

באופן בודד
•	 Push&Pull פתיחה טלסקופית קלה ונוחה
4 טמפרטורות אפשריות בין 30-80 מעלות	•
5 אפשרויות:	•

התפחת בצק
הפשרה עדינה של מזון קפוא

שמירה על משקאות חמים
חימום מראש של ארוחות חמות לפני הגשה

בישול עדין
משטח חימום מזכוכית מחוסמת - קל לניקוי	•
נפח: 20 ליטר	•
טעינה עד ל-25 ק"ג	•
 יכולת העמסה של 64 כוסות אספרסו	•

או עד 12 צלחות בקוטר 26 ס"מ
אורך כבל חשמל 1.50 מטר	•
ראה שרטוט בעמוד 65	•

₪ 5,290

BIE630NS1

מגירה רב שימושית לנישה של 14 ס"מ 	•
Serie 8 - לאחסון כלי מטבח

 להתקנה מתחת לתנור מיקרוגל 45 ס"מ או	•
באופן בודד

•	Push&Pull פתיחה טלסקופית קלה ונוחה
נפח: 21 ליטר	•
טעינה עד ל -15 ק"ג	•
 יכולת העמסה של 64 כוסות אספרסו או	•

עד 14 צלחות בקוטר 26 ס"מ
ללא חיבור לחשמל	•
ראה שרטוט בעמוד 65	•

₪ 1,990

14
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המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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תנורים משולבים

תנור משולב עם מבער לבישול מהיר
,A גם תנור משולב יכול להיות מקצועי, בוש מציגה תנור משולב בעל דירוג אנרגיה 

עם להבת ווק עוצמתית עד 3.3 קילוואט המאפשרת הכנת מזון בייתי בסטנדרט מקצועי.
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HXR39IH20Y

•	Serie 4 - תנור משולב כיריים גז, לבן 
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות 	•

פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
EcoClean - דפנות התנור )צדדים, תקרה ודופן אחורית( מפרקות 	•

שומנים ושומרות על ניקיון התנור
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה

₪ 4,190

easy to cleaneasy to clean

3D Hotair

HXR39IH50Y

•	Serie 4 - תנור משולב כיריים גז, נירוסטה 
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות 	•

פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
EcoClean - דפנות התנור )צדדים, תקרה ודופן אחורית( מפרקות 	•

שומנים ושומרות על ניקיון התנור
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה

₪ 4,490

easy to cleaneasy to clean

3D Hotair

HXR39IH60Y

•	Serie 4 - תנור משולב כיריים גז, שחור 
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, הגדרות 	•

פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
EcoClean - דפנות התנור )צדדים, תקרה ודופן אחורית( מפרקות 	•

שומנים ושומרות על ניקיון התנור
שעון דיגיטלי עם טיימר	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה

₪ 4,190

easy to cleaneasy to clean

3D Hotair

25המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.


