Σχεδιασμένο για να
μεταμορφώνεται.

ΞΕΚΟΥΜΠ
ΩΣ

Σας παρουσιάζουμε τους νέους ψυγειοκαταψύκτες
Vario Style με κατάψυξη στο κάτω μέρος και συρτάρια
VitaFresh. Τα πρώτα ψυγεία στον κόσμο με χρωματιστές
προσόψεις που αλλάζουν εύκολα, στη στιγμή, ανάλογα
με τη διάθεσή σας.
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Επιτέλους, ένα ψυγείο
με στυλ, που αλλάζει
πανεύκολα.
Η κουζίνα δεν είναι απλώς ο χώρος που τρώτε.
Εδώ γίνονται τα πάρτι ή συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια για ένα χαλαρό
γεύμα. Και το ψυγείο, είτε μιλάμε για φαγητό, είτε για ποτό, αποτελεί
κομβικό σημείο. Είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο σε κάθε κουζίνα.
Το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό
ψυγείο που να μπορεί να αλλάζει χρώμα ανάλογα με το προσωπικό
γούστο ή τη διάθεση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.
Με τον ψυγειοκαταψύκτη Vario Style και τις χρωματιστές
προσόψεις που αλλάζουν, αυτό το όραμα έγινε πραγματικότητα.
Για να μπορείτε να μεταμορφώνετε πανεύκολα το στυλ του,
όπως και όποτε θέλετε.
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Σχεδιασμένο για να
επανανασχεδιάζεται από εσάς.
Τώρα, με το νέο ψυγειοκαταψύκτη Vario Style της Bosch και τις
χρωματιστές προσόψεις που αλλάζουν, μπορείτε να μεταμορφώνετε
το στυλ του ψυγείου σας ανά πάσα στιγμή. Επιλέξτε απλώς ανάμεσα
σε 19 διαφορετικά φρέσκα look – από το ζωηρό cherry red μέχρι
τολμηρά χρώματα, όπως το espresso brown ή αυθεντικά χρώματα
της φύσης, όπως το aqua.
Οι χρωματιστές προσόψεις κατασκευάζονται στη Γερμανία από
γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα και άλλα ανθεκτικά υλικά. Συνδυάζοντας
έξυπνα αόρατα άγκιστρα και μαγνήτες, οι προσόψεις αυτές δεν είναι
μόνο ασφαλείς, αλλά και εντυπωσιακά εύκολες στην εγκατάσταση.
Δεν χρειάζεται να έχετε εξειδικευμένα εργαλεία ή τεχνικές γνώσεις.
Άλλωστε αυτή είναι η ουσία της Bosch: εντυπωσιακά απλές λύσεις,
εύκολα και γρήγορα.

3, 2, 1 – έτοιμο!
Το Vario Style της Bosch
είναι εξοπλισμένο με ένα
πρωτοποριακό σύστημα
που βασίζεται στον έξυπνο
συνδυασμό αόρατων
αγκίστρων και μαγνητών.
Αυτή η μοναδική λύση σάς
επιτρέπει να μεταμορφώνετε
το στυλ του ψυγείου σας
πανεύκολα και ανά πάσα στιγμή.

Ανασηκώστε το κάτω μέρος
της πρόσοψης

1

Ξεκουμπώστε την πρόσοψη
από το πάνω μέρος

2

Κουμπώστε την πρόσοψη
από το πάνω μέρος

3
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Vario Style - σετ ψυγείο &
χρωματιστή πρόσοψη:
+

ψυγείο

πρόσοψη

Ενεργειακή κλάση: A++
Ύψος: 186cm

KGN39IJ4A

KGN39IJ3A

KGN36IJ3A

Επιλέξτε το νέο σας χρωματιστό ψυγείο από τους παρακάτω κωδικούς σετ:

+

ψυγείο

πρόσοψη

Ενεργειακή κλάση: A++
Ύψος: 203cm

+

ψυγείο

Ενεργειακή κλάση: A+++
Ύψος: 203cm

Sunflower

KVN36IF3A

KVN39IF3A

KVN39IF4A

Orange

KVN36IO3A

KVN39IO3A

KVN39IO4A

Raspberry

KVN36IE3A

KVN39IE3A

KVN39IE4A

Plum

KVN36IL3A

KVN39IL3A

KVN39IL4A

Cherry red

KVN36IR3A

KVN39IR3A

KVN39IR4A

Champagne

KVN36IK3A

KVN39IK3A

KVN39IK4A

Coffee brown

KVN36IC3A

KVN39IC3A

KVN39IC4A

Espresso brown

KVN36ID3A

KVN39ID3A

KVN39ID4A

Black matt

KVN36IZ3A

KVN39IZ3A

KVN39IZ4A

Pearl night blue

KVN36IN3A

KVN39IN3A

KVN39IN4A

Petrol

KVN36IU3A

KVN39IU3A

KVN39IU4A

Aqua

KVN36IA3A

KVN39IA3A

KVN39IA4A

Mint green

KVN36IJ3A

KVN39IJ3A

KVN39IJ4A

Lime green

KVN36IH3A

KVN39IH3A

KVN39IH4A

Light blue

KVN36IT3A

KVN39IT3A

KVN39IT4A

Light rose

KVN36IP3A

KVN39IP3A

KVN39IP4A

Pearl white

KVN36IV3A

KVN39IV3A

KVN39IV4A

Stone grey

KVN36IG3A

KVN39IG3A

KVN39IG4A

Pearl gold

KVN36IX3A

KVN39IX3A

KVN39IX4A

KGN36IJ3A (ΥxΠxΒ): 186cmx60cmx65cm. KGN39IJ3A & KGN39IJ4A (ΥxΠxΒ): 203cmx60cmx65cm

πρόσοψη
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Χρωματιστές προσόψεις:

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της πρόσοψης
του ψυγείου σας χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς.
3, 2, 1 – έτοιμο!

χρωματιστή πρόσοψη

χρωματιστή πρόσοψη

Ύψος: 1.86m

Ύψος: 2.03m

Sunflower

KSZ1AVF00

KSZ1BVF00

Orange

KSZ1AVO00

KSZ1BVO00

Raspberry

KSZ1AVE00

KSZ1BVE00

Plum

KSZ1AVL00

KSZ1BVL00

Cherry red

KSZ1AVR00

KSZ1BVR00

Champagne

KSZ1AVK00

KSZ1BVK00

Coffee brown

KSZ1AVD10

KSZ1BVD10

Espresso brown

KSZ1AVD00

KSZ1BVD00

Black matt

KSZ1AVZ00

KSZ1BVZ00

Pearl night blue

KSZ1AVN00

KSZ1BVN00

Petrol

KSZ1AVU10

KSZ1BVU10

Aqua

KSZ1AVU00

KSZ1BVU00

Mint green

KSZ1AVJ00

KSZ1BVJ00

Lime green

KSZ1AVH00

KSZ1BVH00

Light blue

KSZ1AVT00

KSZ1BVT00

Light rose

KSZ1AVP00

KSZ1BVP00

Pearl white

KSZ1AVV00

KSZ1BVV00

Stone grey

KSZ1AVG00

KSZ1BVG00

Pearl gold

KSZ1AVX00

KSZ1BVX00

Το Vario Style της Bosch
είναι εξοπλισμένο με ένα
πρωτοποριακό σύστημα
που βασίζεται στον έξυπνο
συνδυασμό αόρατων
αγκίστρων και μαγνητών.
Αυτή η μοναδική λύση σάς
επιτρέπει να μεταμορφώνετε
το στυλ του ψυγείου σας
πανεύκολα και ανά πάσα
στιγμή.
Ανασηκώστε το κάτω μέρος
της πρόσοψης

1

Ξεκουμπώστε την πρόσοψη
από το πάνω μέρος

2

Κουμπώστε την πρόσοψη
από το πάνω μέρος

3
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MyBosch – η πύλη που σας
οδηγεί σε αποκλειστικά
οφέλη.
Θέλουμε να απολαμβάνετε το ψυγείο Bosch που αποκτήσατε για όσο το
δυνατόν περισσότερα χρόνια.
Γι’ αυτό και η ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών MyBosch σας προσφέρει
χρήσιμες συμβουλές, μυστικά και οδηγίες χρήσης και σας ενημερώνει
για τα νέα μας. Παρέχει χρήσιμες συμβουλές καθώς και πληροφορίες
για αξεσουάρ Bosch. Μέσω της MyBosch μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε
εύκολα την επέκταση εγγύησης και τα ραντεβού σας με το τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπείτε στην πλατφόρμα MyBosch, στη διεύθυνση
www.bosch-home.gr/myBosch, για να καταχωρήσετε το νέο σας
Vario Style.
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Bosch Vario Style:
Πάντα φρέσκα.
Πάντα “της εποχής”.
Στην Bosch πιστεύουμε ότι ένα καλό γεύμα πρέπει να είναι απολαυστικό ακόμα
και στην όψη. Με τους νέους μας ψυγειοκαταψύκτες Vario Style με σύστημα
φρεσκάδας VitaFresh, δεν διατηρείτε μόνο τα τρόφιμά σας φρέσκα για περισσότερο
χρόνο, αλλά και την όψη της κουζίνας σας. Έτσι, όποιο χρώμα κι αν προτιμάτε,
με το Vario Style, η κουζίνα και τα τρόφιμά σας θα είναι πάντα φρέσκα και “της εποχής”.

VitaFresh – διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο χρόνο.
Χάρη στο σύστημα VitaFresh οι ψυγειοκαταψύκτες της Bosch διατηρούν πάντα τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
σε όλους τους χώρους: Συγκεκριμένα το επάνω τμήμα προσφέρει μια “ξηρή ζώνη” με χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας
γύρω στους 0° C, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε, με υγιεινό τρόπο, ψάρι και κρέας σε δύο ξεχωριστά συρτάρια – χωρίς
να μεταφέρεται καμία μυρωδιά. Το μεγάλο κάτω συρτάρι προσφέρει μια “ζώνη υγρασίας” με δύο ρυθμιζόμενες επιλογές,
ειδικά σχεδιασμένες για να διατηρούν τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για περισσότερο χρόνο. Όλα αυτά κάνουν το
VitaFresh να αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα τρόφιμα και την υγεία σας. Αποκτήστε το.
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BOSCH
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ: 18 182
Service και Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 18 182 ή 210 4277701
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, fax: 210 4277669
Θεσσαλονίκη: Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ. 60017 Θέρμη, fax: 2310 497259
Πάτρα: Χαραλάμπη 57, 26224 Ψηλά Αλώνια, fax: 2610 331832
Κρήτη: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, 71306 Ηράκλειο, fax: 2810 325482
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 39, Έγκωμη, Λευκωσία, παγκύπριο τηλ.: 7777 8007
www.bosch-home.gr
Η Bosch διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.
Παραγγείλετε καθαριστικά, βοηθητικά εξαρτήματα, παρελκόμενα και ανταλλακτικά τηλεφωνικά στο 18182
και στο 210 4277702 με e-mail στο NKF-CustomerService@bshg.com και φυσικά από τα καταστήματα της Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η τεχνολογία της Bosch σε video:
Επισκεφτείτε το
www.youtube.com/BoschHomeGreece
Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook:
Επισκεφτείτε το
www.facebook.com/BoschHomeGreece
Ακολουθήστε μας στο Instagram:
Επισκεφθείτε το
www.instagram.com/boschhomegr
Καταχωρίστε το προϊόν σας:
www.bosch-home.gr/myBosch

