
Postaráme sa o to,
čo máte radi
Či už ide o hodvábnu blúzku, pamätné tričko z koncertu, čierne rifle, funkčné 

tričko, obľúbené detské oblečenie alebo luxusnú spodnú bielizeň: často je 

naše obľúbené oblečenie vyrobené z chúlostivých materiálov. Aby bolo 

možné sa o ne dobre starať, vyvinuli sme technológiu ActiveOxygen™. Táto 

chytrá funkcia v novej práčke Bosch vyperie vašu bielizeň jemne a zanechá ju 

hygienicky čistú aj pri nízkych teplotách, bez pridania ďalších čistiacich 

prostriedkov.



Perfektne čistá
aj pri nízkych teplotách
Oblečenie je ako naša druhá koža. Preto je dôležité, aby bolo 

hygienicky čisté. Technológia ActiveOxygenTM odstráni až 99,99 % 

baktérií a mikroorganizmov, ktoré sa bežne vyskytujú v bielizni. 

To všetko zvládne aj pri nízkej teplote. Preto technológia 

ActiveOxygenTM chráni chúlostivé tkaniny a udržuje ich farbu. 

Svoj obľúbený kúsok bielizne tak budete mať ešte veľmi dlho 

vo svojom šatníku.

ActiveOxygen™ | Výhody

* Odstraňuje až 99,99 % baktérií 
(napríklad e.coli,  c.albicans, 
s.enterica, a.brasiliensis, s.aureus, 
bacteriophage MS2) v programe 
„mix“ pri odporúčanom množstve 
bežného pracieho prostriedku a 4 kg 
bielizne. Prieskum MB 7623/15 zo 
dňa 29. 07. 2015 uskutočnil wfk – 
Institut für Angewandte Forschung 
GmbH pre BSH Hausgeräte GmbH.



Hygienicky čistá 
ľahkým stlačením 
tlačidla. 
Bez pridaných 
čistiacich prostriedkov
Teraz si už nemusíte robiť starosti, či je aj tá najchúlostivejšia 

bielizeň hygienicky čistá. Práčka zo Serie 8 s technológiou 

ActiveOxygenTM sa o to postará za vás. Ľahkým stlačením 

tlačidla, pri nízkej teplote a bez ďalších čistiacich prostriedkov.

ActiveOxygenTM | Funkcie

Je to tak jednoduché:

Pred záverečným pláchaním je 

bielizeň znova ošetrená aktívnym 

kyslíkom na odstránenie baktérií 

a mikroorganizmov.
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1 Zvoľte si program a aktivujte 

funkciu ActiveOxygen™.

tlačidlo na spustenie
technológie ActiveOxygen™

Naše obľúbené oblečenie je často 
vyrobené z chúlostivých tkanín

generátor ActiveOxygen™

bubon VarioDrumTM

* Odstraňuje až 99,99 % baktérií  (napríklad e.coli,  c.albicans, s.enterica, a.brasiliensis, 
s.aureus, bacteriophage MS2) v programe „mix“ pri odporúčanom množstve bežného pracieho 
prostriedku a 4 kg bielizne. Prieskum MB 7623/15 zo dňa 29. 07. 2015 uskutočnil wfk – Institut 
für Angewandte Forschung GmbH pre BSH Hausgeräte GmbH.

2 Na začiatku pracieho cyklu je do 

bubna vpustená hmla s aktívnym 

kyslíkom, ktorý si práčka vytvára 

sama. Žiadne ďalšie čistiace 

prostriedky nie sú potrebné.

Pridaním funkcie aktívneho 

kyslíka sa prací proces predĺži 

iba o 30 minút. Výsledkom je 

hygienicky čistá bielizeň.
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Niekedy potrebujete bielizeň 
len jednoducho a rýchlo osviežiť
Máte takmer čistú bielizeň, ale po návšteve reštaurácie už nie je tak svieža? 

Žiadny problém! Pomocou aktívneho kyslíka môže byť vaša bielizeň znova 

svieža už za 45 minút. Unikátny program ActiveOxygenTM Refresh je vhodný 

aj pre chúlostivé tkaniny, ktoré by sa nemali prať práčke. Ochráni vám vaše 

obľúbené oblečenie a ešte ušetrí čas strávený návštevou čistiarne.

ActiveOxygen™ | Program Refresh

1 Zvoľte program 

ActiveOxygen™ Refresh.

2 Do pracieho bubna je vpustená 

studená para spolu s malým 

množstvom aktívneho kyslíka, ktorý 

z oblečenia odstráni nepríjemný 

zápach. Nie sú potrebné žiadne 

ďalšie čistiace prostriedky.

3 Program trvá 45 minút.

Výsledkom je príjemne voňajúca 

bielizeň.



Bubon VarioDrumTM a systém EcoSilence

Práčka, ktorú si pri praní
ani nevšimnete. Skvelé výsledky 
prania však neprehliadnete
Vďaka špeciálnemu bubnu VarioDrumTM a systému EcoSilence sú nové 

práčky Bosch extrémne šetrné k vašej bielizni a aj veľmi tiché. Takže 

môžete, pokojne a bez obáv, prať aj v noci. Navyše, vďaka unikátnemu 

dizajnu bubna, je o bielizeň postarané tak jemne, že aj tým 

najchúlostivejším tkaninám je zaistená šetrná starostlivosť. 

Bubon VarioDrumTM

Bubon VarioDrumTM s vysokou kapacitou umožňuje 

efektívne rozptýliť vodu a prací prostriedok. Unikátna 

štuktúra povrchu bubna spolu s asymetrickými unášačmi 

zaisťuje, že bubon sa otáča veľmi šetrne vzhľadom k bielizni. 

To znamená menej záhybov a hlavne perfektné výsledky 

prania.

Systém EcoSilence
Inteligentný bezuhlíkový motor EcoSilence DriveTM 

zabezpečuje nízku hlučnosť. Vibrácie pri odstreďovaní znižujú 

bočné steny v dizajne AntiVibration. Výsledkom sú perfektné 

výsledky prania a tichá noc aj pre vašich najmenších.


