
VitaFresh tazelik sistemli yeni Bosch 
NoFrost buzdolapları daha taze, sağlıklı
ve vitaminli gıdalar tüketmenizi sağlar. 

Bu teknolojinin 
merkezinde tazelik var.

VitaFreshpro

Sağlıklı yiyecekleri yaklaşık üç kat daha 
uzun süre taze tutar.
VitaFreshpro çekmeceleri, üstün yalıtımı 
sayesinde buzdolabının diğer bölümlerindeki 
koşullardan bağımsız olarak farklı sıcaklık 
ayarlarında iki ayrı bölmede mükemmel saklama 
koşulları sunar. 

Et ve balık ürünleri en iyi şekilde alt çekmecede 
saklanır. Bu VitaFreshpro çekmecesinin sıcaklığını 
buzdolabının dışındaki entegre LCD ekrandan 
-1°C ile +3°C arasında ayarlamak mümkündür. 
Meyve ve sebzeler için tasarlanan geniş 
VitaFreshpro üst çekmece ise, nem oranının 
-meyve, sebze ve karışık içerikler için- üç farklı 
kademede ayarlanabileceği bir mekanizmaya 
sahiptir. Böylece hava ile teması kesen ve nemi 
içeriye hapseden bu sistem; sebze ve meyveleri, 
lezzetlerini ve besin değerlerini koruyarak 
yaklaşık üç kat daha uzun süre saklar.
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Sağlıklı yiyecekleri yaklaşık iki kat daha 
uzun süre taze tutar.
Üstte yer alan iki adet VitaFreshplus  0°C 
çekmecesi et, balık ve kahvaltılıklar gibi hassas 
gıdalarınızı saklamak için idealdir. Çünkü 
buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık 2°C ila 
3°C daha düşük bir sıcaklığa sahiptir ve sıcaklık 
mekanizması elle ayarlanabilir. Ayrıca ihtiyaç 
duyduğunuzda bu iki çekmeceyi çıkartabilir ve 
ilave bir buzdolabı rafına kavuşabilirsiniz. 

Meyve ve sebzeler ise en uygun koşullarda yalıtımı 
gerçekleştirilen büyük VitaFreshplus çekmecesinde 
saklanmalıdır. VitaFreshplus’ın meyve ve sebzeler 
için farklı nem ayarı sağlayan özel manuel sürgü 
sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin 
daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca 
VitaFreshplus’ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine 
daha az değmesini sağlayarak onları korur. 
Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFreshplus 
teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek 
sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun 
süre muhafaza eder ve yiyecekleri yaklaşık iki kat 
daha uzun süre saklar.
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Sağlıklı gıdaları daha da uzun süre taze tutar.
VitaFresh çekmecelerinde herhangi bir koku 
transferi olmadan balık, et, sebze ve meyvelerin 
sağlıklı bir şekilde saklanması sağlanır. Üstte yer 
alan iki adet VitaFresh  0°C çekmecesinde 
sıcaklık mekanizması elle ayarlanabilir. Böylece 
balık, et ve çabuk bozulan gıdalar için 0°C’ye 
kadar düşük sıcaklıkta ideal ortam oluşturulur.

Altta yer alan büyük VitaFresh çekmecesi ise 
özellikle meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze 
tutmak için tasarlanmıştır. Bu çekmecede özel 
sürgü sistemi ile yerleştirdiğiniz gıdalara göre en 
uygun nem oranını manuel olarak ayarlanabilirsiniz. 
Meyveler için düşük nem oranı idealken, sebze ve 
sebze-meyve karışık bir yerleştirme için yüksek 
nem oranı gerekir. Böylece VitaFresh çekmeceleri 
her zaman doğru saklama koşullarını sağlar.
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Sağlıklı beslenme

Satın alınan yiyeceklerin vitaminle dolu 
olması kadar, onların sağlıklı bir şekilde 
uzun süre korunması da önemlidir.
Günümüzde sağlıklı beslenmek hepimiz için çok 
önemli. Bu sadece yediklerimizi ve aldıklarımızı 
değil, genel olarak yaşama bakışımızı da etkiliyor.

Bugün gıda sektöründe yaşanan gelişmeler, 
bizleri daha sağlıklı beslenmeye yönlendiriyor. 
Artık hepimiz vitamin, protein ve minerallerle 
dolu dengeli bir beslenmenin öneminin 
farkındayız. Tüketici olarak satın aldığımız 
gıdalara, gıdaların üretimine, elde edilişine 
daha fazla dikkat eder olduk. 

Toplumda kuvvetlenen sağlıklı beslenme algısı, 
gıdaların daha taze saklanması çabalarını da 
beraberinde getiriyor. Bosch’un yeni Vitafresh 
teknolojisi de gıdaların vitamin ve nem kaybını 
önleyerek çok daha uzun süre taze kalmasını 
sağlar.



Enerji sınıfı:
A++ ve A+++ enerji sınıfı ile yeni Bosch 
NoFrost buzdolapları A enerji sınıfından da 
%40 ila %60 oranında daha tasarrufludur. 

Esnek kullanım:
Ayarlanabilir esnek rafları sayesinde kolay 
saklama çözümleri imkânı sunar.

VitaFresh sistemi:
Vitamin dolu yiyecekleri çok daha uzun 
süre koruyarak sağlıklı tutar. 

Mükemmel uyum:
Duvara veya mobilyaya mesafe bırakmaya 
gerek kalmadan yerleştirmeye imkân tanır.

Mükemmel aydınlatma:
LED aydınlatmalar, buzdolabının içinde 
saklanan her şeyi görmenizi sağlar.

VitaFresh sistemli yeni Bosch 
NoFrost buzdolaplarını almak 
için 5 önemli neden: 

Kolay saklama

Geniş ve esnek bir buzdolabı.
Yeni Bosch NoFrost buzdolaplarının kolay 
saklama çözümleri sayesinde, saklama alanı her 
türlü gereksinime göre kolayca düzenlenebilir. 

Tüm EasyAccess rafları dışarıya çekebilir, 
böylece rafların arkasındaki yiyeceklere bile 
kolayca ulaşırsınız. İhtiyaç duyduğunuzda 
VitaFreshplus  0°C çekmecelerini yerinden çıkarıp 
bu alanı yeni bir buzdolabı rafına dönüştürebilir; 
tüm kapı raflarını, yerleştirdiğiniz şişelerin 
boylarına göre istediğiniz şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

Mükemmel uyum

Mutfağınızda mükemmel yerleşim.
Yeni Bosch buzdolaplarını, gelişmiş kondansatör 
teknolojisi sayesinde duvara veya mobilyaya 
mesafe bırakmaya gerek kalmadan 
yerleştirebilirsiniz. Böylece mutfağınızda ara 
boşluksuz bir görünüm kazanırsınız.

Yeni Bosch buzdolaplarının 90 derecelik açılma 
açısı sayesinde doğrudan yan duvara yerleşimi 
yapılsa bile tüm çekmecelere tam erişim 
sağlayabilirsiniz.

BigBox

Derin dondurucuda da esnek yerleşim.
BigBox size çok geniş hacimli bir alan sunar. Bu 
sayede örneğin büyük bütün bir hindiyi veya uzun 
bir kuzu kolunu saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox 
bölmesinin üst çekmecesini ve aradaki cam rafı 
kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer 
açabilirsiniz.

VarioZone özelliği sayesinde dondurucu 
bölmesindeki tüm çekmeceler kolayca çıkarılabilir 
ve böylece gerektiğinde daha fazla alan kazanılır. 
Bu alanda isterseniz 3 katlı kocaman bir 
doğumgünü pastasını saklayabilirsiniz. VarioZone 
size geniş ve esnek bir dondurucu alanı sunar.

Mükemmel aydınlatma

Daha aydınlık iç ortam.
Yeni Bosch buzdolaplarının yeni LED spot 
aydınlatması, VitaFreshpro ve VitaFreshplus 
çekmecelerinin içindeki yiyeceklerin mükemmel 
biçimde görünmesini sağlar. Yeni Bosch 
buzdolaplarının yan duvarlarındaki entegre 
LED duvar aydınlatması ise optimum konumu 
sayesinde tüm buzdolabını ve içindekileri 
görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca bu iki LED aydınlatma 
birlikte, diğer aydınlatmalara oranla daha iyi bir iç 
aydınlatma sağlar.


