
Čerstvosť,
ktorú si zamilujete
Nový systém VitaFresh
v chladničkách NoFrost od Bosch
uchová vaše potraviny plné
vitamínov až 3x dlhšie čerstvé.



Dobré pre vitamíny.
Ešte lepšie pre vaše zdravie

Series 8 | Systém čerstvosti VitaFresh pro

Systém čerstvosti VitaFresh pro ponúka dve rôzne klimatické zóny,
aby vám pomohli uskladniť potraviny až 3x dlhšie čerstvé.

Vďaka novej možnosti presného nastavenia a hermetickému utesneniu 
priehradok udržiava VitaFresh pro vždy perfektné podmienky skladovania 
nezávisle od zvyšku chladničky – pomocou nastaviteľnej teploty od 
–1 °C do 3 °C.

Spodná priehradka je určená na optimálne skladovanie rýb a mäsa. Veľká 
priehradka nad ňou bola špeciálne vyvinutá na ovocie a zeleninu. Tá vám 
ponúka nastavenie úrovne vlhkosti, a to pomocou kruhového otočného 
voliča. K dispozícii sú tri nastavenia na ovocie, zeleninu a zmiešaný obsah. 
Tak zachováte ich čerstvosť.

VitaFresh pro zaistí, že aj potraviny z veľkého rodinného nákupu zostanú 
čerstvé po celé týždne. Vy aj vaši blízki si tak vždy môžete dopriať zdravú 
stravu.
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Skvelé nápady
na jednoduché používanie
V bežnom živote je občas ťažké nájsť niečo v poriadne naplnenej chladničke. 
Vďaka hornému bodovému LED svetlu a bočnému svetelnému pásu máte 
zaručene dokonalý prehľad a bezproblémové osvetlenie vnútra chladničky. 
Takže aj keď je vaša chladnička plná až do prasknutia, isto nájdete všetko na 
prvý pohľad.

Vďaka elektronickému LCD displeju, integrovanému do vnútorných dverí, 
môžete letmým pohľadom rýchlo zistiť optimálne skladovacie podmienky 
vašich potravín. Zmena nastavenia je rovnako jednoduchá a môžete ju 
uskutočniť ľahkým stlačením tlačidla.

Series 8 | Jednoduché používanie
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Zdravý život začína vnútri.
Stačí otvoriť dvere
Samozrejme, že každý človek neje zdravo každý deň. Vďaka VitaFresh plus 
ale môžete. Chladnička vybavená dvoma rôznymi klimatickými zónami vám 
vždy ponúka optimálne skladovacie podmienky. To vám pomôže uchovať vaše 
potraviny až 2x tak dlho čerstvé.

V jednej zóne je nastavená nízka teplota blízko 0 °C. Tu môžete hygienicky 
skladovať ryby a mäso v dvoch samostatných priehradkach. Tak je 
zabránené prenosu pachov. Veľká priehradka bola špeciálne vyvinutá na 
ovocie a zeleninu, chráni ich pred stratou vlhkosti. Vďaka špeciálnemu 
tesneniu je vždy udržaná optimálna vlhkosť vnútri priehradky. Tá môže byť 
jednoducho nastavená na uchovanie požadovanej ideálnej čerstvosti v dvoch 
nastaveniach. Preto je VitaFresh plus optimálna pre vaše potraviny a umožní 
vám jesť čerstvé a zdravé potraviny omnoho častejšie.

Series 6 | Systém čerstvosti VitaFresh plus
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Dostatok miesta na všetky vaše 
potraviny. A aj na každý vitamín
Niektoré dni máte pred sebou veľké výzvy. Naše chladničky Serie 4 vám 
umožnia robiť si úspešne všetko po svojom. Nezáleží na tom, či potrebujete 
veľké množstvo potravín na večierok alebo si chcete urobiť poriadne zásoby 
potravín – ponúkame vám viac ako 500* litrov skladovacieho priestoru na každý 
veľký nákup.

Viac fl exibility pre väčší objem
Dostatok priestoru a fl exibility sú zaistené vďaka oddeleným 
priehradkám na ryby a mäso. Obe sú plne vyberateľné. Keď ich 
odstránite, vznikne viac miesta na hrnce alebo misy, ale aj umožní 
rýchlejšie schladiť fľaše v 0 °C zóne. Okrem toho nový systém 
VitaFresh plus ponúka ešte viac priestoru pre zdravé potraviny 
než kedykoľvek predtým.

Series 4 | Objem

VarioZone:
Priestranný a fl exibilný mraziaci priestor
Všetky priehradky v mrazničke môžete 
ľahko vybrať, čím sa v prípade potreby 
vytvorí viac miesta pre objemnejšie zásoby. 
Môžete tak uložiť do mrazničky potraviny 
ľubovoľnej veľkosti, napríklad celú morku.

EasyAccess shelf:
Výsuvné police pre dokonalý prístup 
k potravinám aj v zadnej časti  
Police z bezpečnostného skla môžete 
vysunúť. Potraviny zo zadnej časti sú tak 
omnoho jednoduchšie dostupné. Súčasne 
máte výborný prehľad o obsahu vašej 
chladničky – dokonca aj o tých zásobách 
umiestnených úplne vzadu.
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Series 4 | Systém čerstvosti VitaFresh

Teraz sa farmárske trhy konajú
priamo vo vašej kuchyni. Každý deň
Uchovať potraviny vo vašej chladničke nekonečne čerstvé je nemožná 
úloha. VitaFresh vám ich však pomôže uskladniť omnoho dlhšie. Vďaka 
priehradkám s dvoma klimatickými zónami sú vždy zachované tie správne 
skladovacie podmienky na uchovanie čerstvosti.

V priehradke na ovocie a zeleninu môžete jednoducho pomocou 
posuvníka nastaviť ideálnu vlhkosť na dlhšie zachovanie čerstvosti. Dve 
ďalšie oddelené priehradky umožnia bezpečné skladovanie citlivých 
potravín pri nízkej teplote blízko 0 °C ako sú čerstvé ryby a surové mäso. 
Hygienické, suché a bez prenosu akýchkoľvek pachov. Takto vám VitaFresh 
jednoducho umožní jesť zdravo každý deň.
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Benefi ty, ktoré sa trafi li do čierneho
Hlavné dôvody, prečo je nový rad chladničiek/mrazničiek NoFrost od Bosch 
so systémami VitaFresh to pravé pre vašu domácnosť.

Perfektné osvetlenie vnútra chladničky
Svetlo zaistí, že vidíte všetko, čo skladujete. Funkcia postupného rozsvietenia 
a jasné svetlo urobí interiér chladničky čerešničkou na torte každej kuchyne.

Nové bodové LED svetlo garantuje perfektný prehľad o čerstvých potravinách 
vnútri priehradok VitaFresh pro a VitaFresh plus. A navyše je do bočnej steny 
chladničky integrované podlhovasté LED osvetlenie, ktoré sa postupne 
rozjasňuje, a tak máte dokonalý prehľad o celom jej obsahu.

Nie je potrebný odstup od steny alebo nábytku
Aj keď umiestnite chladničku priamo ku stene, máte ku všetkému plný prístup.

Vďaka zdokonalenej technológii kondenzátora už nie je potrebné dodržiavať 
vzdialenosť chladničky od bočnej steny alebo nábytku. Uhol otvárania dverí 90° 
umožňuje plný prístup ku všetkým priehradkám, aj keď je chladnička umiestnená 
priamo pri stene.

Priestranný a fl exibilný
Chladnička, ktorá sa prispôsobí rôznym životným situáciám. 

Každý si môže jednoducho upraviť úložný priestor podľa svojich potrieb vďaka 
praktickému riešeniu uskladnenia: napr. priehradka EasyAccess (pozri horný 
obrázok), police EasyAccess alebo nový držiak na fľaše a VarioZone.

Dostatok miesta pre všetky potraviny
Ideálne riešenie pre väčšie rodiny alebo každého, kto miluje priestor. 

Dostatok miesta je garantovaný. Až 367 l pri štandardnom spotrebiči
(60 cm x 60 cm, napr. KGN39AI45) a až výnimočných 505 l pri spotrebičoch XXL 
(70 cm x 80 cm, napr. KGN56XI40).

Ilustratívne obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.
www.bosch-home.com/sk
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