
כיריים הגז בטכנולוגיית  של בוש
9 עוצמות להבה שונות לבישול מדויק

למה לבשל עם אינטואיציה
כשאפשר לבשל בדיוק?

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



27המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

רשתות לסירים שלנו:
בכל הנוגע לעיצוב, באפשרותכם לבחור 

בין רשתות סירים נפרדות הנוחות 
לטיפול ולניקוי, לבין רשתות סירים 

רציפות המחזיקות את כלי הבישול באופן 
יציב במיוחד. שתי הגרסאות זמינות 

בברזל יצוק או בציפוי אמאייל.

משטחי הכיריים גז שלנו: 
הרשו לנו להציע לכם גרסה של כיריים 

שתתאים באופן מושלם למטבח ולטעם 
שלכם – משטח נירוסטה מוברשת או 
משטח זכוכית איכותית בצבעים לבן,

שחור או כסוף כהה.

עיגלנו פינות לניקוי מושלם
הקצוות המעוגלים של כיריים הגז שלנו 

מסייעים לניקיון פשוט, כי לא השארנו 
מקום ללכלוך להצטבר.

בטיחות בלחיצת כפתור
הכיריים גז שלנו מצוידות במתג

הפעלה/כיבוי המאפשר לכם לכבות מיד 
ובו-זמנית את כל המבערים בלחיצת 

כפתור אחת בלבד. ניתן להשתמש
בלחצן זה גם לנעילה מפני ילדים כאשר 

הכיריים כבויות.

מגוון חידושים טכנולוגיים בכיריים גז של בוש, כל דגם והיתרונות היחודיים לו
העוצמה של האש. הדיוק של בוש.

 FlameSelect בניגוד לכיריים גז רגילות שבהן כיוונון דרגות החום אינו מדויק, טכנולוגיית .FlameSelect אנו בבוש רוצים להפוך את הבישול בגז ליותר נוח, בטוח ומהנה. לכן פיתחנו עבורכם את טכנולוגיית
המצוידת במבערים המוגנים בפטנט מאפשרת לכם ויסות חום הדרגתי באמצעות תשע דרגות חום מדויקות ומוגדרות מראש. ניתן לכוונן את דרגות החום באמצעות כפתורים בעיצוב חדשני של בוש, 

המצוידים בוויסות הדרגתי קל ונוח לשימוש. כך כיריים גז בטכנולוגיית FlameSelect מאפשרות לכם את כל היתרונות של בישול בגז בשילוב עם הנוחות והדיוק של כיריים חשמליות.
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תשע דרגות חום מדויקות.
טכנולוגיית FlameSelect מאפשרת לכם כעת 

לשלוט בקלות בגודל הלהבה המדויק באמצעות 
תשע דרגות חום מדויקות ומתכווננות.

FlameSelect כיריים גז בטכנולוגיית
כיריים גז רגילות
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28 כיריים גז
PCQ7A5B90Y

75

כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב כוכב עם טכנולוגיית 	•
Serie 6 - חדשנית וייחודית FlameSelect

נירוסטה	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד 	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
 להבה מרכזית: מבער לווק 4 קילוואט

 שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

כולל טבעת ווק מברזל יצוק	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך 	•

משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 3,590

PCH6A5B90Y

60

•	 FlameSelect כיריים גז, 60 ס"מ עם טכנולוגיית
Serie 6 - חדשנית וייחודית

נירוסטה	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 4 אזורי בישול	•

 3 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 שמאלי קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

ימני קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
כולל טבעת ווק מברזל יצוק	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך 	•

משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 2,690

PBH6B5B80Y

•	Serie 2 - כיריים גז, 60 ס"מ
נירוסטה	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
 4 אזורי בישול	•

 1 מבער מהיר, 2 מבערים רגילים, 1 מבער חסכוני
 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 חסכוני 1 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך 	•

משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 2,190

PCS7A5B90Y

75

כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב דגל עם טכנולוגיית 	•
Serie 6 - חדשנית וייחודית FlameSelect

נירוסטה	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד 	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק כפולה
 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט

 שמאל: מבער ווק כפול 4.6 קילוואט
 מרכזי אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט
 מרכזי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך 	•

משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 3,890

60
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POH6B6B10Y

60

•	Serie 2 - כיריים גז, 60 ס"מ עם פיקוד צד
זכוכית מחוסמת שחורה ללא מסגרת	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
תומכים לסיר יחיד מאמייל - רשת נפרדת לכל מבער	•
 4 אזורי בישול	•

 3 להבות + להבת 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 חסכוני 1 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
אורך כבל חשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך 	•

משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 2,190

PPH6A2M20Y

60

•	 FlameSelect כיריים גז, 60 ס"מ עם טכנולוגיית
 Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת לבנה ללא מסגרת	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 4 אזורי בישול	•

 3 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לווק 3.3 קילוואט
 שמאלי קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

ימני קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
 הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני	•

חיתוך משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 3,490

PPH6A6M20Y

60

•	 FlameSelect כיריים גז, 60 ס"מ עם טכנולוגיית
Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת שחורה ללא מסגרת	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 4 אזורי בישול	•

 3 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לווק 3.3 קילוואט
 שמאלי קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

ימני קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
 הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני	•

חיתוך משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 3,490

PPH6A9M20Y

60

•	 FlameSelect כיריים גז, 60 ס"מ עם טכנולוגיית
Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת כסופה כהה ללא מסגרת	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת 	•

הלהבה ב-9 רמות בחירה
 כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת	•

להבה מדוייקת
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 4 אזורי בישול	•

 3 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לווק 3.3 קילוואט
 שמאלי קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

ימני קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
 הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני	•

חיתוך משטח העבודה
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 3,490
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30 כיריים גז
PPQ7A2M20Y

75

•	 FlameSelect כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב כוכב עם טכנולוגיית
Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת לבנה ללא מסגרת	•
 FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת הלהבה	•

ב-9 רמות בחירה
כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת להבה מדוייקת	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
 להבה מרכזית: מבער לווק 4 קילוואט

 שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך משטח העבודה	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 4,390

PPQ7A6M20Y

75

•	 FlameSelect כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב כוכב עם טכנולוגיית
 Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת שחורה ללא מסגרת	•
 FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת הלהבה	•

ב-9 רמות בחירה
כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת להבה מדוייקת	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
 להבה מרכזית: מבער לווק 4 קילוואט

 שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך משטח העבודה	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 4,390

PPQ7A9M20Y

75

•	 FlameSelect כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב כוכב עם טכנולוגיית
 Serie 6 - חדשנית וייחודית

זכוכית מחוסמת כסופה כהה ללא מסגרת	•
 FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת הלהבה	•

ב-9 רמות בחירה
כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת להבה מדוייקת	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
 להבה מרכזית: מבער לווק 4 קילוואט

 שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך משטח העבודה	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 4,390



31המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

PPQ7A6N20Y

Digital display

75

•	 FlameSelect כיריים גז, 75 ס"מ בעיצוב כוכב עם טכנולוגיית
Serie 6 - חדשנית וייחודית

תצוגה דיגיטלית של עוצמת הלהבה	•
זכוכית מחוסמת שחורה ללא מסגרת	•
FlameSelect - התאמה מדוייקת של עוצמת הלהבה ב-9 רמות בחירה	•

כפתור הפעלה מהודר - לבחירה קלה של רמת להבה מדוייקת	•
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
רשתות לסירים מברזל יצוק חזק ועמיד	•
 5 אזורי בישול	•

 4 להבות + להבת ווק
 שמאל אחורי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

 ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 3 קילוואט
 להבה מרכזית: מבער לווק 4 קילוואט

 שמאלי קדמי: מבער חסכוני 1 קילוואט
ימני קדמי: מבער רגיל 1.75 קילוואט

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז	•
אורך כבל החשמל: 1 מטר	•
הבניה סטנדרטית - יש להיעזר בשרטוט לפני חיתוך משטח העבודה	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 66	•

₪ 5,390


