Słowniczek funkcji
i innowacji w urządzeniach
marki Bosch.
Sekrety technologii od A do Z.
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Innowacyjna technologia.
Perfekcyjny efekt.
Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.
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Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań
Od dawna staramy się wykorzystywać w swoich urządzeniach domowych
rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie
dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej
rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów,
trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności
i funkcjonalności.
Konsekwentne zasady
Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością,
najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Swoją renomę
zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej
w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział:
„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie”. Od tej zasady nie odstąpiliśmy
do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami
wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze,
energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

4 | Spis treści
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Spis treści
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Piekarniki.
Harmonia formy
i funkcji.
Piekarniki Bosch to innowacyjna technologia
zamknięta w pięknej, minimalistycznej
formie. Programy automatyczne AutoPilot,
system wyboru potraw PerfectChef
czy Termoobieg 4D gwarantują doskonały
rezultat gotowania. Piękne wzornictwo,
najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne
czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni
elegancję i styl. Sprzęt do zabudowy Bosch
to ważny element tworzący charakter Twojej
kuchni – takiej, jaką lubisz najbardziej.

Piekarniki
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AutoPilot

AutoPilot pomaga osiągnąć najdoskonalsze efekty pieczenia przy realizacji wszelkich wyzwań kulinarnych
– szybko i bez wysiłku. Wystarczy wstawić potrawę,
wprowadzić jej wagę i wybrać odpowiedni program
z menu. Resztą zajmie się automatyka, z gwarancją
100% sukcesu.

Do 30
automatycznych
programów
w Serie | 6

Blachy połówkowe

Blachy połówkowe do pieczenia to rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo wygodne. Świetnie się sprawdzają,
zwłaszcza przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw,
a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego
z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych
pomidorów na drugiej. W ten sposób sos z pomidorów
nie zakłóci smaku ziemniaków. Rozmiary blach pozwalają na ich bezproblemowe umieszczenie w lodówce,
zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania
zawartości do innego naczynia. Są także przystosowane
do mycia w zmywarkach.

Nowe,
wygodne
rozmiar y
blach

Piekarniki
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Czyszczenie
pyrolityczne

Autmatyczne
czyszczenie
piekarnika

Podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego, piekarnik nagrzewa się do temperatury 480°C
i wypala skutecznie tłuszcz oraz inne pozostałości po
pieczeniu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół
– wystarczy przetrzeć wnętrze papierowym ręcznikiem.
W zależności od stopnia zabrudzenia, należy wybrać
jeden z trzech wariantów trwania programu i nacisnąć
„Start”, a piekarnik automatycznie wykona swoją pracę.
W wybranych modelach również ruszty, prowadnice
i blachy do pieczenia są przystosowane są do samooczyszczania i mogą pozostać w piekarniku podczas
działania pyrolizy.

EcoClean Direct

Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się
automatycznie proces oczyszczania. Ściany, pokryte
specjalną powłoką z mikrocząsteczkami ceramicznymi
pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują
je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić,
to wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka
regeneruje się przy każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Gwarancja
100%
czystości
wnętrza

Piekarniki
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Dba
za Ciebie
o najlepszy
rezultat
pieczenia

PerfectBake

Pieczenie nigdy nie było równie łatwe. Nad całym jego
procesem czuwa niezwykle czuły sensor PerfectBake.
Na podstawie stałego, precyzyjnego pomiaru wilgotności ustala parametry cyklu, zapewniając wypiekom najwłaściwsze warunki. Dzięki temu użytkownik nie musi
sam ustawiać sposobu grzania, czasu i temperatury
– sensor PerfectBake sam dobiera parametry. Wystarczy
wybrać żądany wypiek, np. „ciasto”, nacisnąć „Start”,
a piekarnik zajmie się resztą. Gwarantujemy, że Twój
chleb, ciasto, czy quiche będą zawsze idealne.

PerfectBake

PerfectChef

System PerfectChef wie, jak najlepiej przyrządzić wszelkie dania. Wystarczy wstawić potrawę do piekarnika
i wybrać na panelu sterowania jej nazwę. O całą resztę
zadba PerfectChef! W automatycznej książce kucharskiej
zaprogramowany został najlepszy sposób przygotowania
każdej potrawy. Po prostu wybierasz z listy jej nazwę i
rodzaj grzania, a system sam ustawia idealną temperaturę i czas trwania cyklu. Od tej chwili pieczę nad sukcesami kulinarnymi przejmuje Twój osobisty mistrz kuchni!

Twój
pr ywatny szef
kuchni
PerfectChef

Piekarniki
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Dba
za Ciebie
o najlepszy
rezultat
pieczenia

PerfectRoast

Świąteczny indyk, wielkanocna jagnięcina czy niedzielna
pieczeń – z termosondą PerfectRoast każde mięso uda
się doskonale, jak pod okiem profesjonalnego kucharza.
Umieszczone na rdzeniu termosondy czujniki mierzą
stale temperaturę w kilku punktach mięsa i sterują precyzyjnie intensywnością oraz czasem grzania – dla najlepszych efektów pieczenia. Termosonda działa również
w piekarnikach ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofali.

PerfectRoast

Piekarniki z mikrofalą

W piekarnikach Serie | 8 z mikrofalą przyrządzisz błyskawicznie każde danie. Obojętnie, czy chcesz coś szybko
upiec, czy też podgrzać – inteligentne połączenie tradycyjnego sposobu grzania z mocą mikrofal pozwala osiągnąć perfekcyjne rezultaty w wyjątkowo krótkim czasie.
Z tym urządzeniem zaoszczędzisz zarówno 50% czasu,
jak i energii. Przy zachowaniu 100% smaku.

50%
oszczędości
czasu
przy 100%
smaku

Piekarniki
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Urozmaicony
posiłek
w jednym
cyklu

Piekarnik z parowarem
FullSteam

Atutem tego modelu jest możliwość łączenia klasycznych metod grzania z korzystnym oddziaływaniem pary.
Automatyczne doprowadzanie pary zapewnia potrawom
odpowiednie nawilżenie. W takich warunkach mięso,
chleb i wszelkie inne wypieki pięknie się przyrumieniają,
zachowując smakowitą soczystość wnętrza. Piekarnik
z parowarem docenią też zwolennicy gotowania na parze
– przygotowane w ten sposób warzywa i ryby nie mają
sobie równych.

Piekarnik z parowarem

Piekarnik z dodatkiem
pary ParaPlus

Dania zyskują na jakości, jeśli podczas pieczenia przy
użyciu klasycznego trybu grzania, od czasu do czasu
dostaną porcję wilgoci. Tak właśnie działa funkcja
uderzenia pary. Obojętne, czy odgrzewasz potrawy, pieczesz ciasto czy mięso – przy cyklicznym doprowadzaniu
pary każda potrawa staje się smaczniejsza. Uderzenia
pary można również kontrolować manualnie, regulując
ich intensywność.

Chrupiące
na zewnątrz,
puszyste
w środku
Para Plus

Piekarniki
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Zmniejszone
ryzyko
poparzenia

Prowadnice
teleskopowe z funkcją
Telescope Stop

Wybierając jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami teleskopowymi z blokadą zapewniasz sobie
pełne bezpieczeństwo oraz bezwysiłkowe, wygodne
wsuwanie i wysuwanie rusztów obciążonych naczyniami
lub blachami. Nowe prowadnice są przystosowane do
samoczyszczenia pyrolitycznego i mogą też być używane
w piekarnikach z dodatkiem pary oraz mikrofali.

Prowadnice
teleskopowe
VarioClip

Piekarniki wyposażone są zwykle w trzy konkretnie
usytuowane na stelażu prowadnice teleskopowe.
W nowej ofercie marki Bosch znajdują się prowadnice
VarioClip przystosowane do szybkiego samodzielnego
montażu na dowolnym poziomie, łącznie z poziomem
grilla. Dzięki specjalnemu mechanizmowi, uniwersalne
prowadnice są niezwykle łatwe do zamontowania i zdemontowania, dlatego bez żadnego trudu mogą być
przekładane na dowolny poziom przy każdym cyklu
pieczenia.

Możliwość
montażu
na dowolnym
poziomie

Piekarniki

Piekarniki | 21

22 | Piekarniki

Zawiasy
chanizmem
me
z
zapobiegającym
trzaskaniu

SoftClose
/ SoftOpening

Drzwi wyposażone w funkcję SoftClose domykają się
płynnie, delikatnie i niemal bezgłośnie. Podczas zamykania specjalnie zaprojektowane zawiasy wyhamowują
ruch drzwi na kilka centymetrów przed osiągnięciem
finalnego położenia. To komfortowe rozwiązanie poprawia jakość korzystania z urządzenia.

Termoobieg 3D

Zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w całym
wnętrzu piekarnika, co pozwala uzyskać świetne efekty
pieczenia na wszystkich poziomach równocześnie – od
góry do dołu. To idealny sposób na przygotowania większych ilości ciast, ciasteczek i pizzy w jednym cyklu pieczenia.
Równomierne
pieczenie
na 3
poziomach

Termoobieg 3D

Piekarniki
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Perfekcyjne
pieczenie
nawet na 4
poziomach

Termoobieg 4D

Dzięki Termoobiegowi 4D, możesz umieścić danie na
dowolnym poziomie piekarnika, a rezultat pieczenia
będzie zawsze perfekcyjny. Umożliwia to zmienny kierunek obrotów wentylatora, służący równomiernemu rozprowadzeniu ciepła po całym wnętrzu. Dlatego piekąc
nawet na czterech poziomach jednocześnie, uzyskasz
zawsze świetny wynik: od góry do dołu.

Termoobieg 4D

Wyświetlacz TFT

Sterowanie z wyświetlaczem TFT pozwala z łatwością
korzystać z menu oraz śledzić na bieżąco aktywność
urządzenia, z pełną informacją o wybranych ustawieniach i funkcjach dodatkowych. Przekaz jest prosty i jednoznaczny, a czytelne symbole pomagają ogarnąć sytuację na pierwszy rzut oka.

Intuicyjne
sterowanie
z czytelnym
menu

Piekarniki

Piekarniki | 25

26 | Piekarniki

Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez
dzieci

Ciekawe świata dzieci oraz rozgrzane wnętrze piekarnika
stanowią wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Funkcja
blokująca otwieranie drzwi oraz włączenie piekarnika
i aktywację przycisków pozwala chronić najmłodszych
przed skutkami ich naturalnej dociekliwości, dzięki czemu
mogą bez ryzyka przebywać w pobliżu urządzenia.

Skuteczna
blokada
drzwi
i przycisków
Zabezpieczenie
przed uruchomieniem
dziećmi
Lock

Piekarniki
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Płyty indukcyjne.
Najszybsze,
najoszczędniejsze,
najbezpieczniejsze.
Poza nowoczesnymi modelami ceramicznymi,
Bosch oferuje całą gamę płyt wytwarzających
ciepło bezpośrednio w dnie naczynia,
z pominięciem rozgrzewania powierzchni
płyty. Precyzyjne indukowanie ciepła całkowicie
eliminuje straty energii i zdecydowanie
przyspiesza pracę, wyznaczając nowy poziom
komfortu, bezpieczeństwa oraz oszczędności.
Zwłaszcza, gdy gotujemy i smażymy pod czujną
kontrolą systemów sensorowych, nastawionych
na mistrzowską realizację naszych poleceń.

Płyty
indukcyjne
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Połączenie
dwóch pól
w jedną strefę
grzania

CombiZone

Pozwala gotować równomiernie w brytfankach oraz
innych naczyniach o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie przycisku CombiZone aktywuje dwie pojedyncze
strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym poziomie mocy.
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Płyty
indukcyjne

FlexInduction

Powierzchnię płyt FlexInduction można użytkować tradycyjnie, korzystając z czterech stref grzania lub za naciśnięciem jednego przycisku połączyć dwie strefy w
jeden duży obszar, nadający się doskonale do gotowania
w podłużnych brytfannach. Jeszcze więcej swobody
oferuje strefa FlexZone z polem grzania powiększonym
o dodatkowe 20%.

Elastyczne
korzystanie
ze stref
grzania
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Dwuetapowy
cykl gotowania
bez zmiany
ustawień

Funkcja MoveMode

Uruchamiana jednym dotknięciem funkcja obejmuje cykl
szybkiego zagotowania potrawy i utrzymanie jej w cieple
bez zmiany ustawień na panelu sterowania. W pierwszym etapie cyklu na polu frontowym aktywowany jest
najwyższy, 9. poziom grzania. Po zagotowaniu, przesunięcie naczynie na pole powyżej automatycznie włącza
tę strefę na 1. poziomie grzania. Z kolei w płytach
FlexInduction funkcja MoveMode Plus pozwala zaprogramować poziom grzania dla trzech sąsiednich stref
grzania.

MoveMode Plus
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Płyty
indukcyjne

Funkcja PowerBooster

Funkcja ta, włączona podczas gotowania wywołuje
dodatkowy impuls, zwiększający moc grzania. Jest w
stanie doprowadzić do wrzenia dwa litry wody do trzech
razy szybciej niż przy gotowaniu na tradycyjnej płycie
ceramicznej. Potężny wzrost mocy do 5,5 kW udostępniają również duże pola (do 32 cm) – to idealny sposób
na błyskawiczne zagotowanie w dużym garnku większej
ilości wody na makaron.
Potężny
wzrost mocy
dla szybkiego
zagotowania
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Szybkie
czyszczenie
płyty
bez zmiany
ustawień

Funkcja
Krótkie czyszczenie

Pełny dostęp do oczyszczenia powierzchni płyty nawet
w trakcie gotowania – bez utraty zadanych ustawień.
Funkcja blokuje działanie płyty na 30 sekund dla uniknięcia przypadkowych zmian. W ten sposób można usunąć
zanieczyszczenia bez ponownego wybierania potrzebnych parametrów.
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Płyty
indukcyjne

Indukcja 230 V
(jednofazowa)

W odróżnieniu od płyt wymagających trójfazowej
instalacji elektrycznej, ten rodzaj płyt indukcyjnych
przystosowany jest do napięcia 230 V i może być użytkowany w każdym domu ze zwykłą, montowaną seryjnie instalacją jednofazową.

Indukcja
z przyłączem
do instalacji
jednofazowej
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Seria
modułów
z różnymi
systemami
grzania

Linia Domino

Linia Domino to idealne rozwiązanie dla miłośników rozbudowanej bazy kuchennej z różnymi rodzajami grzania.
Seria składa się z płyt o szerokości 30 cm: indukcyjnej,
ceramicznej, gazowej oraz palnika pod wok. Płyty można
łączyć ze sobą, a także z wybranymi płytami pełnowymiarowymi. Dzięki temu każdy może stworzyć zestaw
idealnie spełniający indywidualne wymagania – zarówno
kulinarne, jak i estetyczne.
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Płyty
indukcyjne

QuickStart

Funkcja QuickStart wykrywa miejsce usytuowania
naczynia na płycie i obrazując sytuację na ideogramie,
automatycznie aktywuje odpowiednią strefę grzania.
Do użytkownika należy jedynie wybór poziomu mocy.

Wykrywanie
naczyń
z automatyczną
aktywacją
grzania
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Szybkie
nagrzewanie
naczyń w 30
sekund

PanBoost

Funkcja służy znacznemu przyspieszeniu nagrzewania
patelni i garnków – bez obawy o uszkodzenie ich powłok
na skutek przegrzania. Szybkie nagrzewanie PanBoost
jest łatwo dostępne w menu wraz z wyborem bazy: oleju
lub wody. Aktywacja funkcji pozwala rozpocząć smażenie lub gotowanie w rekordowym tempie, po zaledwie
30 sekundach.

PrefectCook
– sensor gotowania

Ten czujnik kontroluje cały proces gotowania potrawy,
automatycznie obniżając temperaturę w garnku, gdy
jego zawartość zaczyna niebezpiecznie zmieniać objętość. W ten sposób nic się nie wygotuje, nie wykipi ani
nie przypali. Stanowi nieocenioną pomoc przy gotowaniu w kąpieli wodnej o stałej, niskiej temperaturze.
Dodatkowym plusem gotowania z sensorem jest obniżone zużycie energii.

Bezpieczne
gotowanie
pod kontrolą
czujnika

Płyty
indukcyjne
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Smażenie
pilnowane
przez
czujniki

PerfectFry
– sensor smażenia

Sensor smażenia* sam pilnuje utrzymania temperatury
na odpowiednim poziomie, pozostawiając użytkownikowi jedynie wybór odpowiedniej mocy grzania. Do dyspozycji są 4 różne poziomy mocy od „min” do „max”.
* W zależności od typu patelni, efekty smażenia mogą się różnić.
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Płyty
indukcyjne

ReStart
Higieniczne
użytkowanie
płyty

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas gotowania, jak np.: zalanie płyty, urządzenie wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
Pozwala to na łatwe oczyszczenie powierzchni i przywrócenie ustawień – za jednym naciśnięciem przycisku.
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Ustawianie
poziomu mocy
jednym
dotknięciem

Sterowanie
DirectSelect

Sterowanie DirectSelect eliminuje konieczność wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola dla ustawienia wysokiego poziomu – teraz wystarczy lekkie dotknięcie żądanego stopnia grzania. W wybranych modelach
skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości
pośrednie.
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Płyty
indukcyjne

Wskaźnik zalegania
ciepła

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, niektóre
płyty Bosch wyposażone są w dwustopniowy wskaźnik
zalegania ciepła, ostrzegający przed dotknięciem wyłączonego, ale nadal gorącego pola. O aktualnym stanie
pól informują podświetlone na czerwono symbole: duże
„H” oznacza temperaturę powyżej 60°C (przydatną do
utrzymania potrawy w cieple), a małe „h” – temperaturę
poniżej 60°C.
Ostrzeżenie
przed
gorącym
polem
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Widoczne
skutki
oszczędnej
eksploatacji

Wskaźnik zużycia
energii

Nowe płyty wyświetlają wartość energii zużytej w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka wiedza sprzyja
świadomemu użytkowaniu płyty, wykazując korzyści,
jakie przynosi gotowanie pod pokrywą: zużycie energii
spada wtedy nawet do 20%. To ewidentna oszczędność
pieniędzy i środowiska.

Wskaźnik
zużycia energii
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Płyty
indukcyjne

Zabezpieczenie
przed dziećmi

Zintegrowana funkcja blokady pozwala zabezpieczyć
płytę przed uruchomieniem oraz niepożądanymi operacjami ze strony dzieci. W ten sposób gwarantujemy całkowitą ochronę wszystkim, nie tylko najmłodszym
domownikom.

Ochrona przed
niepożądanymi
operacjami
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52

FlameSelect

53

Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

54

piano-a-filo

55

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Płyty
gazowe

Płyty gazowe
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Płyty gazowe.
Komfort i estetyka.
Wzornictwo płyt gazowych Bosch pasuje idealnie
do nowoczesnej kuchni. Do wyboru mamy płyty
ceramiczne ze szkła har towanego lub ze stali
szlachetnej. Wyjątkowy styl reprezentują szklane
modele z pojedynczymi rusztami. Poza estetyką
i elegancją, oferują podwyższony komfort obsługi.
Niewielkie ruszty są łatwiejsze w czyszczeniu
i sprzyjają częstej pielęgnacji płyty. Dodatkową
wygodę i bezpieczeństwo gwarantują zintegrowane
w pokrętłach zapalarki.

Płyty
gazowe
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Dziewięć
precyzyjnie
określonych
poziomów

FlameSelect

Opatentowana technologia zaworów w nowych pokrętłach oferuje system regulacji w dziewięciostopniowej
skali. Precyzyjnie określone poziomy mocy pozwalają na
łatwe sterowanie wielkością płomienia poprzez wybór
konkretnej wartości. Wybrany poziom pokazuje się na
wyświetlaczu. Po wyłączeniu płyty, wyświetlacz nadal
sygnalizuje nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając
przed poparzeniem.
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Płyty
gazowe

Mechaniczne zabezpieczenie
przed dziećmi

Płyty gazowe są wyposażone w wyłącznik główny oferują natychmiastowe i jednoczesne wyłączenie wszystkich
palników za jednym naciśnięciem przycisku. Przycisk
aktywuje też zabezpieczenie przed dziećmi po wyłączeniu płyty.
o
Bezpieczeństw
za jednym
naciśnięciem
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Instalacja
płyty na blacie
lub zrównanie
z blatem

piano-a-ﬁlo

Płytę gazową ze szkła hartowanego z systemem
piano-a-filo można zainstalować tradycyjnie – na
powierzchni blatu, ale przystosowana jest także do
wpuszczenia w blat z kamienia lub kompozytu.
Zrównanie powierzchni płyty z blatem, poza eleganckim
efektem wizualnym, znacznie ułatwia utrzymanie czystości w strefie gotowania. Bezproblemowej pielęgnacji
sprzyjają także cztery pojedyncze ruszty.
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Płyty
gazowe

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu odcina automatycznie jego dopływ, gdy palnik zostanie zalany lub
płomień zostanie zgaszony przez przeciąg. Dzięki temu
ryzyko ulatniania się gazu zostaje całkowicie wyeliminowane.
Koniec
z ulatnianiem
się gazu
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Okapy Bosch.
Dobry klimat
w Twojej kuchni.
Przy gotowaniu choćby najsmaczniejszych potraw
powstają opary, które niestety nie pachną już tak
smakowicie. Mieszanka wilgoci, tłuszczu i niepożądanych zapachów powinna zostać jak najszybciej wyeliminowana. Okapy marki Bosch o wielkiej mocy
i cichej pracy sprawią, że Twoja kuchnia będzie
zawsze pachniała świeżością. Nawet podczas wielkiego gotowania.

Okapy
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Czujnik PerfectAir

Automatyczne
dostosowanie
mocy
wentylowania

Sensor PerfectAir monitoruje jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do intensywności
oparów i zapachów – nieprzerwanie, precyzyjnie i niezależnie od ustawień mocy. Jednocześnie redukuje
poziom hałasu, używając jedynie niezbędnego minimum
ciągu. Po zakończeniu gotowania wentylacja działa tak
długo, aż powietrze zostanie definitywnie oczyszczone
z nieprzyjemnych zapachów.

PerfectAir
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Okapy

DirectSelect

Dotykowe sterowanie okapem z panelem DirectSelect
jest wyjątkowo łatwe, choć do wyboru jest wiele funkcji,
w tym 3 tryby standardowe, 2 dodatkowe poziomy
intensywne oraz tryb ekologiczny.

Elegancki
i łatwy
w obsłudze
panel

DirectSelect
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Filtr CleanAir

Eliminacja
do 95%
zapachów

Duża, ryflowana powierzchnia specjalnego filtra z aktywnym węglem ma powierzchnię mniej więcej 50 boisk
i gwarantuje wchłanianie 95% zapachów – po to, aby
twoja kuchnia nie pachniała jak smażona ryba. Jeśli
chcesz utrzymać w niej świeże i czyste powietrze,
musisz wymieniać filtr CleanAir co najmniej raz w roku.
Filtr CleanAir jest zaprojektowany do nowych recyrkulacyjnych okapów.
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Okapy

Filtr węglowy
do regeneracji

Aktywny filtr węglowy do regeneracji pochłania substancje zapachowe i jest wykorzystywany tylko przy pracy
recyrkulacyjnej. Aby zagwarantować, że będzie on
pochłaniać do 80% zapachów przez wiele lat, należy go
regenerować od czasu do czasu poprzez wygrzewanie
w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze około
200°C.
Prosta
regeneracja
ﬁltra zamiast
wyniany
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Funkcja Dimm
i SoftLight

Oświetlenie
łagodne
dla oczu

Oświetleniem okapu zarządza funkcja softLight. Dzięki
niej jasność narasta stopniowo, aż osiągnie moc zaprogramowaną w funkcji Dimm, która pozwala ustawić
intensywność oświetlenia zgodnie z potrzebami. Zakres
regulacji jest duży – od pełnej mocy diod LED dla perfekcyjnego oświetlenia strefy gotowania, do natężenia
mniejszego, gdy wystarcza światło delikatne i dyskretne.
Funkcja softLight działa również przy wyłączaniu oświetlenia, łagodnie wygaszając diody.
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Okapy

Silnik EcoSilence DriveTM

Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje
okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę
– bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. Ten ekologiczny, bezszczotkowy silnik najnowszej generacji jest niewiarygodnie trwały, cichy i efektywny i zapewnia o wiele niższe zużycie energii niż
modele z napędem tradycyjnym.

Gwarancja
cichej
i wydajnej
pracy

TM
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Systemy ﬁltracyjne

Sposób
na czystą
atmosferę
w kuchni

System filtracji zastosowany w okapach Bosch składa
się z metalowego filtra przeciwtłuszczowego oraz z
aktywnego filtra węglowego – specjalisty w usuwaniu
zapachów (wykorzystywanego w obiegu zamkniętym).
W wybranych modelach występuje innowacyjny filtr
szczelinowy, wyróżniający sie wyjątkowo wysoką skutecznością pochłaniania drobinek tłuszczu. O konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra przypomina
wskaźnik nasycenia. Czyszczenie jest bardzo proste – filtry metalowe są przystosowane do mycia w zmywarce.
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Okapy

Sterowanie okapem z płyty

Zarówno elektryczna płyta grzewcza, jak i okap są wyposażone w moduł Wi-Fi, umożliwiający interakcję. Gdy
płyta kuchenna zostanie aktywowana, twój okap również zostanie włączony i zacznie wciągać opary. Kiedy
skończysz gotowanie, okap automatycznie wyłączy się
po krótkim czasie pracy, masz więc pewność, że kuchnia
zostanie definitywnie uwolniona od niepożądanych aromatów. Jeśli chcesz bezpośrednio sterować okapem, po
prostu włącz tryb ręcznego sterowania na płycie grzewczej za jednym dotknięciem i kontroluj poziom mocy
okapu za pomocą skali na płycie grzewczej. Oprócz
poziomu mocy kontroli podlega też oświetlenie okapu.

Sterowanie
okapem z płyty
ułatwia pracę
w kuchni
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TouchControl

Panel z systemem TouchControl prezentuje się bardzo
elegancko, jest niezwykle łatwy w pielęgnacji i oferuje
najnowocześniejszy, intuicyjny sposób sterowania.
Kontrola okapu polega na lekkich dotknięciach poszczególnych symboli, a podświetlenie wybranych ustawień
pozwala z daleka rozpoznać aktywność urządzenia .

Elegancja
i intuicyjny
wybór funkcji

Okapy
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Ekspresy
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Ekspresy do kawy
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Ekspresy do zabudowy to propozycja dla miłośników
prawdziwej kawy, którzy cenią sobie wygodę i łatwość
przygotowania tego aromatycznego napoju w domowym
zaciszu. Za wyjątkowy komfort użytkowania naszego
ekspresu odpowiada panel sterujący z dwoma
wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętłem.
Minimalistyczny panel idealnie wpisuje się w nową linię
urządzeń do zabudowy Bosch. Świetnym uzupełnieniem
ekspresu jest zainstalowana poniżej szuflada
do podgrzewania naczyń. Zamontowana w innym
miejscu np. pod piekarnikiem, doskonale utrzyma
w cieple lub rozmrozi wszelkie dania i produkty.

Ekspresy
do kawy

Ekspresy Bosch.
Idealna kawa?
Wystarczy jedno dotknięcie!
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Automatyczne
czyszczenia
modułu
spieniania
mleka

AutoMilk Clean

Zapewnia automatyczne czyszczenie modułu spieniania
mleka po każdym zaparzeniu białej kawy. Czyszczenie
mocnym strumieniem pary zwalnia użytkownika z obowiązku codziennego płukania tego elementu – wystarczy
cotygodniowe mycie w zmywarce.
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Ekspresy
do kawy

AromaDouble Shot

Aktywuje podwójny proces mielenia i parzenia dla uzyskania ekstra mocnej kawy. Dwie krótkie, następujące
kolejno fazy przetwarzania ziaren wyzwalają głębię aromatu oraz wyrazisty, pozbawiony goryczy smak.

Ekstra-mocna
kawa
w 2-fazowym
parzeniu
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Automatyczny
program
do pielęgnacji
i ekspresu

Calc’nClean

Automatyczny system calc’nClean umożliwia szybkie
i wygodne czyszczenie i odkamienianie ekspresu w jednym cyklu. Ten program serwisowy znacząco ułatwia
pielęgnację i dbałość o kondycję urządzenia, sprzyjając
przedłużeniu jego bezusterkowej eksploatacji.
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Ekspresy
do kawy

CoffeeSensor Pro

Gwarantuje maksymalne wykorzystanie walorów różnych gatunkow kawy. Inteligentny młynek z systemem
sensorowym dostosowuje sposób mielenia do każdej
odmiany ziaren, dla wydobycia z kawy pełnej mocy,
smaku i aromatu.

Dla
najlepszego
smaku
kawy
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IndividualCup Volume

Za jednym naciśnięciem można dokonać wyboru ilości
wody przy każdym procesie parzenia kawy. Regulacja
pojemności w wielostopniowej skali pozwala jeszcze
dokładniej określić moc i charakter żądanego napoju.

Wybierasz
małą mocną
czy dużą,
ale słabszą?
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Ekspresy
do kawy

OneTouch DoubleCup

Umożliwia równoczesne przygotowanie dwóch filiżanek
kawy lub dwóch dowolnych napojów na bazie kawy
i mleka – za jednym naciśnięciem przycisku.

Kawa
dla dwojga
za jednym
naciśnięciem
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OneTouch Function

Komfort obsługi ekspresów Bosch został potraktowany
równie poważnie jak kwestia jakości parzenia kawy.
Każda jej wersja, od espresso do latte i cappuccino,
dostępna jest za naciśnięciem jednego przycisku.

Najkrótsza
droga do celu:
wystarczy jedno
naciśnięcie
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Ekspresy
do kawy

SensoFlow System

Inteligentny system SensoFlow dba o utrzymanie stabilnej temperatury (w zakresie 90-95°C) podczas całego
procesu parzenia kawy. Za najszybszy i najskuteczniejszy sposób uzyskania doskonałego espresso odpowiadają sensory, kontrolujące temperaturę przez cały proces przygotowywania naparu. W ten sposób kawa zyskuje najpełniejszy aromat, a pierwsza filiżanka jest gotowa
już po minucie.
Stabilna
temperatura
– maksimum
aromatu
SensoFlow
System
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SilentCeram Drive

Ceramiczny
młynek:
cichy i bardzo
trwały

Obudowany specjalną izolacją wyciszającą młynek ceramiczny mieli ziarna niezwykle precyzyjnie i cicho, a regulacja stopnia rozdrobnienia kawy zadowoli każdy gust.
Ceramiczne żarna odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, zapewniając młynkowi długotrwałą i bezawaryjną
pracę.
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Ekspresy
do kawy

SinglePortion Cleaning

O codzienną higienę i najlepszy smak kawy dba funkcja
SilglePortion Cleaning, służąca automatycznemu przepłukiwaniu przewodów po każdym użyciu ekspresu.
Dzięki temu kolejna filiżanka kawy przygotowywana jest
zawsze ze świeżej wody, bez śladu resztek naparu
z poprzedniego parzenia.

Automatyczne
płukanie
przewodów
po każdym
parzeniu
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ZeroEnergy Auto-Off

Stale rosnące koszty energii przekładają się na coraz
większe znaczenie energooszczędnych technologii.
Funkcja ZeroEnergy Auto-Off automatycznie wyłącza
ekspres po upływie nastawionego czasu, wydajnie
oszczędzając prąd – dla dobra domowego budżetu
i ochrony środowiska.

Automatyczne
odłączenie
od zasilania

Ekspresy
do kawy
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Kosze varioFlex Pro
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Program Auto 45-65°C
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Program Cichy 50°C
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Program Godzinny 65°C
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PerfectDry
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3-stopniowy Rackmatic
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TimeLight
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Suszenie Extra
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VarioSpeed (Plus)

110

Zeolith®
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Zmywarki
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Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych
zmywarek na świecie, które zużywają jedynie
6,5 litra wody do umycia 13 kompletów naczyń.
Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt
pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody
i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna
dokładność, szybkość i nowatorskie wzornictwo
sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem na rynkach całego świata.

Zmywarki

Zmywarki.
Błyskotliwe rozwiązania
funkcjonalne.
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10-lat gwarancji przed
przerdzewieniem

10 lat gwarancji*
na zabezpieczenie wnętrza
zmywarki przed przerdzewieniem.

Zero rdzy
i spokój
na lata

Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne
na stronie www.bosch-home.pl/10latgwarancji

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przerdzewieniu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania
dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki na www.bosch-home.pl.
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Służy do optymalizacji działania tabletek do mycia
naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika
w górnym koszu, w którym następuje jej stopniowe, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany
z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.

Asystent Dozowania

Zmywarki

Asystent Dozowania

Zawsze
idealnie
rozpuszczona
tabletka
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Czujnik Aquasensor
Gwarantuje
optymalne
zużycie wody

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny czujnik AquaSensor bada wielokrotnie podczas jednego mycia stopień zabrudzenia
wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia
zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli
wody więcej niż to konieczne.

AquaSensor
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Elektroniczny system bezpieczeństwa AquaStop gwarantuje niezawodną ochronę domu przed zalaniem.
Składa się z elektrozaworu na wężu doprowadzającym
wodę oraz z zabezpieczeń we wnętrzu. Czujniki stale
monitorują stan urządzenia, a pojawienie się wody w
komorze lub na płaszczu węża powoduje natychmiastowe zamknięcie jej dopływu. Zmywarki marki Bosch
z systemem AquaStop objęte są specjalną gwarancją
bezpieczeństwa dla Twojego domu (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).

Zmywarki

Aquastop

Ochrona

przed zalaniem
z rekompensatą
ewentualnych
szkód

AquaStop
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DuoPower

2 ramiona
docierają do
ia
każdego naczyn
w górnym
koszu

System zraszania DuoPower™ w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym polepszają dystrybucję wody, która
dociera teraz do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Poza dokładniejszym myciem,
precyzyjne zraszanie zapewnia też ochronę delikatnego
szkła i porcelany.

DuoPowerTM
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EmotionLight

Zmywarki

Światło odgrywa coraz ważniejszą rolę przy aranżacji
wnętrza kuchni. Dlatego we wnętrzach niektórych zmywarek wbudowane zostały diody emitujące łagodne,
białe światło. Aktywują się automatycznie, przy otwieraniu urządzenia i eksponują lśniące czystością naczynia.

Lśniąca
czystość
w nowym
świetle

EmotionLightTM
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InfoLight

Informacja
o aktywności
zmywarki

Funkcja InfoLight dostępna jest w zmywarkach w pełni
zintegrowanych, z panelem sterowania całkowicie ukrytym za frontem meblowym. Podczas trwania cyklu mycia
aktywność urządzenia sygnalizuje czerwony punkt
świetlny, widoczny pod drzwiami. Po zakończeniu programu światło gaśnie.
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Higiena Plus

Zmywarki

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania. Dodatkowa funkcja Higiena Plus z podwyższoną temperaturą suszenia zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale
i sterylną czystość. Jest szczególnie przydatna dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. Można ją dołączyć jako
opcję do każdego dłuższego programu zmywania.

Eliminująca
bakterie
higieniczna
czystość
Higiena Plus
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Czysta komora
dla najwyższej
jakości
zmywania

MachineCare

Bezfosforanowe detergenty oraz częste zmywanie
w krótkich programach i niskich temperaturach sprzyjają
gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, znacznie
obniżających jakość zmywania. Łatwo temu zapobiec
stosując program MachineCare do cyklicznego czyszczenia zmywarki. Wystarczy dodać specjalny środek i uruchomić program przy pustej komorze, aby w 90 minut
uwolnić wnętrze od wszelkich zanieczyszczeń. Migający
sygnał przypomni o konieczności ponownego oczyszczenia zmywarki*.

MachineCare
* W zależności od modelu.
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Kosze VarioFlex

Zmywarki

Kosze VarioFlex z ruchomymi elementami pozwalają
efektywnie wykorzystać komorę zmywarki, poprzez
dostosowanie przestrzeni do różnych wielkości naczyń.
Szkło można teraz myć bezpiecznie także w dolnym
koszu, a złożenie uchwytów zapewnia wygodne rozmieszczenie garnków. Bez trudu ustawisz także w koszu
naczynia o nietypowych kształtach: półmiski, wysokie
szklanki czy wazony.

Stabilne
ustawienie
naczyń każdego
rozmiaru
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Kosze varioFlex Pro
Komfort
i elastyczność
załadunku

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami VarioFlex Pro
oferują jeszcze większą elastyczność załadunku dzięki
8 składanym elementom w dolnym koszu i 6 w górnym
oraz dwurzędowemu systemowi uchwytów do 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich ruchomych elementów w obu koszach uwalnia miejsce dla garnków, waz
czy patelni. Kosze VarioFlex Pro dostępne są także w
modelach o szerokości 45 cm. Są tu 4 składane elementy w dolnym koszu i 3 w górnym. Bezpieczne mycie szkła
zapewniają dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.

VarioFlex Pro
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Program Auto 45-65°C

Auto
45-65°C

Zmywarki

Program auto 45-65°C dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie sensorowej kontroli ilości
i stopnia zabrudzenia załadunku program automatycznie
dostosowuje temperaturę i inne parametry cyklu pracy
do faktycznych potrzeb.

Automatyczny
dobór
parametrów
zmywania

102 | Zmywarki
102 | Piekarniki

Program Cichy 50°C

Zmywanie
ciche
jak szept

Program Cichy 50°C pozwala skutecznie umyć naczynia
przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej
atmosfery domu. Głośność pracy urządzenia obniżona
zostaje co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności
programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie
cenne w nocy oraz w domach z otwartą kuchnią.

Cichy 50º
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Program Godzinny 65°C

Zmywarki

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program
stworzony został z myślą o bieżącym zmywaniu talerzy
i sztućców po codziennych posiłkach, a szybkie tempo
sprzyja oszczędności czasu i energii.

Pozmywane
w godzinę

1h 65ºC
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Wydajne
suszenie
i perfekcyjnym
efektem

PerfectDry

Zmywarki PerfectDry z technologią Zeolith® oferują
doskonałą wydajność suszenia dzięki silnemu, ale
delikatnemu, wielokierunkowemu strumieniowi powietrza
3D. Przy użyciu funkcji Suszenie Extra wysuszą świetnie
nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które wymagały
zwykle dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu.
Teraz będą gotowe do użycia natychmiast po zakończeniu
programu.

Suszenie Extra
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3-stopniowy Rackmatic

Zmywarki

Nowy system regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy RackMatic służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb. System pozwala ustawić kosz na 3 poziomach, a wybrane ustawienie można łatwo zmienić,
nawet przy pełnym załadunku.

Najprostsza
regulacja
wysokości
górnego
kosza
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Informacja
pomocna
w planowaniu
czasu

TimeLight

Zmywarki Bosch z funkcją TimeLight wyświetlają
na podłodze pod urządzeniem istotne informacje o
przebiegu procesu zmywania. Wystarczy jeden rzut
oka, aby dowiedzieć się, jaki program jest aktualnie
w użyciu oraz ile czasu zostało jeszcze do zakończenia cyklu mycia. W ten sposób zyskujemy pełną orientację i możemy lepiej zaplanować swój czas.
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Strefa Intensywna

Zmywarki

W zmywarkach marki Bosch można korzystać z funkcji
Strefa Intensywna, podwyższającej o 20% ciśnienie
wody w dolnym koszu. Aktywacja tej funkcji nie zmienia
sposobu traktowania załadunku górnego kosza, co
pozwala bez obaw umyć w jednym cyklu naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki i patelnie umieszczone na dole razem z delikatnym szkłem i
porcelaną na górze.
Sposób
na mieszany
załadunek

Strefa Intensywna
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Suszenie Extra

Idealnie suche
naczynia
z tworzyw

W zmywarkach marki Bosch można skorzystać z funkcji Suszenie Extra, zwiększającej moc suszenia.
Przy użyciu tej opcji naczynia z tworzyw sztucznych
będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie
suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania
– przez cały okres użytkowania zmywarki.

Suszenie Extra
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VarioSpeed (Plus)

Dążenie do redukcji czasu zmywania to odpowiedź
na coraz szybsze tempo życia. W naszych zmywarkach
działąją dwie funkcje służące temu celowi: VarioSpeed
przyspiesza dwukrotnie przebieg wybranego programu, natomiast VarioSpeed Plus pozwala skrócić czas
mycia nawet do 66%. Dzięki temu naczynia będą czyste 3 razy szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu mycia! Obie funkcje można aktywować w każdym
programie* – wystarczy wcisnąć jeden przycisk.
* Z wyłączeniem programów: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C,
TurboSpeed 20 min oraz Godzinny 65°C.

Vario Speed

Zmywarki

Zmywasz
do 3 razy
szybciej
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Zeolith®

Skuteczne
i rekordowo
oszczędne
suszenie

Dzięki technologii suszenia Zeolith®, wykorzystującej
minerał zeolit, zmywarki marki Bosch są jednymi z najbardziej energooszczędnych na świecie! Zeolit ma naturalną
zdolność przetwarzania pochłoniętej wilgoci w energię
cieplną. Podczas fazy suszenia wilgotne powietrze kierowane jest do pojemnika z minerałem, którego granulki po
wchłonięciu wilgoci uwalniają ciepło do komory zmywarki, skutecznie przyspieszając suszenie naczyń. Efekt:
rekordowo niskie zużycie energii przez nasze zmywarki!

Zmywarki
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VitaFresh

Chłodziarkozamrażarki

Chłodziarko–zamrażarki
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Bierz z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe,
pełne witamin owoce i warzywa, niezbędne
dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym
systemom zastosowanym w chłodziarkach
Bosch, możesz korzystać z nich przez cały rok.
Strefa świeżości VitaFresh i technologia NoFrost
gwarantują, że Twoje zapasy przechowywane są
w najlepszych warunkach. Żywność dłużej
zachowuje świeżość i wartości odżywcze,
a Ty na co dzień możesz cieszyć się smakiem
i aromatem świeżych produktów.

Chłodziarkozamrażarki

Chłodziarko–zamrażarki.
Optymalne chłodzenie
w doskonałej formie.
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Separacja
termiczna
i zapachowa
obu komór

2 obiegi chłodnicze

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side charakteryzują się
niezależnymi obiegami temperatury w sąsiednich
komorach: zamrażania i chłodzenia. Takie rozwiązanie
zapewnia całkowitą separację termiczną i zapachową
obu stref.

2 obiegi chłodnicze
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AntiFingerprint

Chłodziarkozamrażarki

Drzwi niektórych chłodziarek ze stali szlachetnej pokryte
są powłoką AntiFingerprint, chroniącą przed wyraźnymi
śladami odcisków palców oraz ułatwiającą czyszczenie.

Odporność
na ślad palców,
łatwe
czyszczenie
AntiFingerprint
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Neutralizacja
zapachów
w chłodziarce

AirFresh Filter

Teraz aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej
kaw – specjalny aktywny filtr węglowy we wnętrzu
komory chłodzenia neutralizuje mocne zapachy. Lotne
substancje o intensywnym zapachu wydzielane przez
żywność są absorbowane, a powietrze pozostaje czyste
i świeże — bez konieczności wymiany filtra przez cały
okres eksploatacji urządzenia.
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BigBox

Chłodziarkozamrażarki

Ta najbardziej pojemna szuflada w zamrażarce pozwala
wygodnie przechować naprawdę duże lub wysokie produkty. Idealnie pomieści większe pojemniki z mrożonkami, wysokie pucharki z deserem, pudełka z pizzą,
a nawet całego indyka.

Dużo miejsca
na większe
sztuki
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Łatwe
wysuwanie
półek

EasyAccess Shelf

Te wykonane z hartowanego szkła półki można bezpiecznie i bez wysiłku wysuwać do samego końca – skuteczna blokada sprawia, że nie wypadną nawet przy pełnym obciążeniu. Takie rozwiązanie otwiera wygodny
dostęp do wszystkich, nawet najgłębiej umieszczonych
produktów.

EasyAccess
Shelf
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Home Connect Ready

Home
Connect
Ready

Chłodziarkozamrażarki

Modele oznaczone Home Connect Ready udostępniają
połączenie z użytkownikiem poprzez innowacyjną aplikację Home Connect (sprzedawaną jako wyposażenie
dodatkowe w formie przystawki z modułem WLAN).
W razie problemu, np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za
pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu. W ten
sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu
i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.
Kontroluj
swoje zapasy
z daleka
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Coraz lepsze
wyniki,
coraz mniejsze
zużycie prądu!

Klasa efektywności
A+ / A++ / A+++

Urządzenia chłodzące pracują w naszych domach bez
przerwy: 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ich nieustanna eksploatacja zmusza do poszukiwania oszczędności, szczególnie w czasach rosnących cen energii.
Dzięki zastosowaniu szeregu innowacji: zmodyfikowanej
izolacji, niezwykle wydajnego kompresora oraz inteligentnej elektroniki sensorowej nasze urządzenia zyskują
coraz lepszą efektywność energetyczną. Wraz z nowymi
chłodziarko-zamrażarkami klasy A++ i A+++, Bosch ustanawia nowy standard oszczędzania energii.

Energia*

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
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Multi-Airﬂow

Chłodziarkozamrażarki

Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego
powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu
zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.

Optymalne
chłodzenie
na wszystkich
poziomach
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Szybkie
ostrzeżenie
o problemach

MultiAlarm

Informacja o ewentualnych zakłóceniach w pracy urządzenia np. o nagłym wzroście temperatury w komorze
chłodzenia lub zamrażania. Ostrzegawczy sygnał pozwala natychmiast rozpoznać problem i wprowadzić korektę
ustawień.
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NoFrost

Chłodziarkozamrażarki

Z bezszronową technologią NoFrost oszczędzasz czas,
energię i pieniądze. Sensorowa kontrola urządzeń chłodzących marki Bosch skutecznie zapobiega gromadzeniu się w jej wnętrzu lodu i szronu. Oznacza to koniec
obowiązku rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu.

Deﬁnitywny
koniec z rozmra
żaniem
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Wszyskie
zapasy
widoczne
jak na dłoni

Oświetlenie LED

Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki
zapewnia połączenie dwóch źródeł światła: górny reflektor LED świetnie uwidacznia świeżą żywność w szufladach VitaFresh, natomiast świetlówki LED ukryte
w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie
wszystkich pozostałych poziomów i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu,
stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu
drzwi.

LED
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PerfectFit

Chłodziarkozamrażarki

Nowa technologia PerfectFit zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek NoFrost, umożliwiając
postawienie urządzeń bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności
zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp
do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad
i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.

Montaż
bez odstępu
od sąsiednich
szafek
PerfectFit
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Ochrona
m
przed ogrzanie
zgromadzonych
zapasów

Superchłodzenie

Funkcja ta obniża czasowo temperaturę w chłodziarce
do +2°C i jest szczególnie przydatna przy umieszczaniu
w komorze większej ilości świeżych produktów. Dzięki
temu unikamy nadmiernego wzrostu temperatury
wewnątrz urządzenia i ogrzania dotychczasowych zapasów. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

Superchłodzenie
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Supermrożenie

Chłodziarkozamrażarki

Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem
do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia
wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury.
Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury
w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

Ochrona
m
przed ogrzanie
zgromadzonych
mrożonek
Supermrożenie
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Wygodne
sterowanie
z górnym
panelem
kontrolnym

TouchControl

Panel z wyświetlaczem TouchControl służący regulacji
obu komór urządzenia położony jest na poziomie oczu,
powyżej komory chłodziarki. Pozwala to wygodnie
sprawdzić temperaturę oraz zmienić ustawienia dla części chłodzącej i zamrażalnika – za naciśnięciem pojedynczych przycisków. Osobne przyciski aktywują przydatne,
optymalizujące pracę urządzenia funkcje, jak np.
Superchłodzenie czy Tryb wakacyjny.
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Tryb Eco
i tryb wakacyjny

Chłodziarkozamrażarki

Tryb eco automatycznie ustawia optymalną temperaturę chłodzenia, obniżając pobór prądu. Tryb wakacyjny oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas: temperatura w chłodziarce
zostaje podwyższona do 14°C, a zamrażarka działa
bez zmian.

Automatyczna
oszczędność
energii
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Maksymalna
elastyczność
użytkowania

VarioZone

Zamrażarki ze strefą varioZone z wyjmowanym półkami
i szufladami pozwalają na maksymalne dostosowanie
przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Możliwość zmiany aranżacji wnętrza poprzez podział
sprawdza się szczególnie przy specjalnych okazjach,
wymagających przechowywania dużych sztuk, np.: całego łososia lub wyjątkowo wysokich naczyń z deserami.
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VitaFresh pro

Chłodziarkozamrażarki

W komorach niektórych chłodziarek znajdują się dwie
szuflady VitaFresh pro z możliwością niezależnego ustawienia temperatury w zakresie od -1 do 3°C i regulacją
wilgotności. Te wydzielone przestrzenie pomagają
zachować wartości świeżych, zdrowych i bogatych
w witaminy produktów do trzech razy dłużej. Dla mięsa
i ryb przeznaczona jest dolna szuflada, natomiast górna,
z regulowaną wilgotnością, zaprojektowana została
z myślą o owocach i warzywach. Poziom wilgotności
ustawiany jest pokrętłem.
Trzykrotne
przedłużenie
świeżość
produktów
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Dwukrotne
przedłużenie
świeżości
produktów

VitaFresh plus

Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą zachować świeżość żywności do dwóch
razy dłużej. W górnej szufladzie,istnieje możliwość obniżenia temperatury aż do 0°C, co stwarza idealne warunki do przechowywania mięs i ryb. W dolnej szufladzie
ze specjalnie ukształtowanym dnem przechowasz
w doskonałej kondycji świeże owoce i warzywa dzięki
dwupoziomowej regulacji wilgotności.

VitaFreshplus
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VitaFresh 0°C

Chłodziarkozamrażarki

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie
różne strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu
mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez przenikania zapachów. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie
odpowiedniej, ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.
Szuﬂada
z regulacją
wilgotności
VitaFresh 0°C
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Pralki Bosch.
Pranie dla wymagających.

Pralki

Innowacyjność urządzeń marki Bosch to wynik
kreatywnego podejścia do każdego wyzwania.
Również w przypadku pralek twórcza praca
naszych projektantów i inżynierów przynosi
wymierne efekty. Pralki Bosch gwarantują
nie tylko doskonałe efekty pracy i komfort
użytkowania, ale także wyjątkowo niskie zużycie
wody i energii. Zaawansowana automatyka dba
o indywidualne traktowanie każdej tkaniny
i dostosowuje parametry prania do naszych
potrzeb.
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ActiveOxygenTM
Higieniczne
pranie
z aktywnym
tlenem

Pranie z tą funkcją służy przywróceniu tkaninom higienicznej czystości – nawet przy temperaturze 20°C.
Wystarczy wybrać odpowiedni program i dodatkowo
wcisnąć przycisk ActiveOxygenTM. Na początku cyklu do
bębna emitowany jest aktywny tlen, wytwarzany w zintegrowanym generatorze. Przed ostatecznym płukaniem,
do prania ponownie dostarczana jest porcja tlenu w celu
wyeliminowania 99,99% drobnoustrojów i bakterii.

ActiveOxygenTM

*Redukcja do 99,99% E.coli, C.albicans, S.enterica,
A.brasiliensis, S.aureus, bakteriofagów MS2 w programie „Mix” zimny z dodatkiem zwykłego środka piorącego
w płynie w zalecanych ilościach, przy wsadzie 4 kg
– badania MB 7623/15 z dnia 29 lipca 2015 przeprowadzone w wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH
(Instytucie ds. Technologii Czystości) dla BSH
Hausgeräte GmbH.
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ActiveOxygenTM Refresh
Odświeżanie
i likwidacja
obcych
zapachów

Pralki

Ten programu przywraca świeżość czystej odzieży, przesiąkniętej mocnymi zapachami np. z kolacji przy grillu.
Do bębna emitowana jest odpowiednia ilość aktywnego
tlenu, który usuwa z tkanin wszelkie nieprzyjemne aromaty – zajmuje to tylko 45 minut. Program pozwala
odświeżyć rzeczy nienadające się do prania w warunkach domowych. W ten sposób można oszczędzisz
na wizytach w specjalistycznej pralni.

ActiveOxygenTM
Refresh
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Active WaterTM
Inteligentne
zużycie wody

System Active Water sprzyja oszczędnej i ekologicznej
eksploatacji pralki, dzięki sensorowemu rozpoznaniu
całkowitego lub połowicznego zapełnienia bębna. Na tej
podstawie pralka pobiera i grzeje odpowiednią ilość
wody, zapewniając oszczędny pobór wody oraz efektywne zużycie energii elektrycznej.

ActiveWaterTM
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Active WaterTM Plus
Sensor y
w trosce
o każdą kroplę
wody

Pralki

Czujnik stosowany z tym systemie potrafi określić wielkość załadunku z ogromną precyzją, w 256-stopniowej
skali. Przy zapotrzebowaniu na wodę brany jest także
pod uwagę rodzaj pranych tkanin, dzięki czemu „nie marnuje się żadna jej kropla”. Sensorowa kontrola, poza gwarancją idealnych rezultatów prania oraz ochroną tkanin,
generuje także spore oszczędności wody i energii, dawkowanej zgodnie z rozpoznaniem (niewielki załadunek
wymaga podgrzania znacznie mniejszej ilości wody).

ActiveWaterTM
Plus
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AntiStain
Łatwe
i skuteczne
usuwanie
różnych plam

Programy do automatycznego odplamiania służą skutecznej likwidacji uporczywych zabrudzeń – bez konieczności stosowania odplamiaczy. System jest w stanie
usunąć nawet do 16* rodzajów plam. Każdy typ plam ma
konkretną specyfikę, wymagającą odpowiedniego traktowania (czasu namaczania, mechaniki prania, poziomu
temperatury). Automatyczne dostosowanie parametrów
prania do potrzeb pozwala pozbyć się plam bez dodatku
specjalnych detergentów, w najbardziej „czysty” i bezpieczny dla tkanin sposób.

Automatyczne Odplamianie

*W zależności od modelu.
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AntiVibration Design™
Skuteczna
amortyzacja
drgań przy
wirowaniu

Pralki

Dzięki innowacyjnemu silnikowi EcoSilence Drive™
z hermetyczną obudową, nasze pralki są wyjątkowo
ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia izolacja ścian,
a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik
w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia AntiVibration
Design™ na ścianach bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.

TM
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AquaStop
Dożywotnia
ochrona
przed
zalaniem

System AquaStop stosowany w pralkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem. Składa się
z elektrozaworu, węża doprowadzającego wodę
o podwójnym profilu oraz czujników we wnętrzu pralki.
Wykrycie nieszczelności węża lub pojawienia się wycieku wewnątrz urządzenia natychmiast aktywuje odcięcie
dopływu wody, zapobiegając zalaniu. Pralki Bosch z tym
systemem objęte są dożywotnią gwarancją ochrony
domu przed zalaniem (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód powstałych na skutek wadliwego działania
systemu).

AquaStop
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DrumClean

Program do czyszczenia bębna DrumClean służy utrzymaniu najwyższej higieny prania. Zalecany jest przed
pierwszym uruchomieniem pralki, po dłuższej przerwie
w użytkowaniu lub przy częstym praniu w niskich temperaturach (40°C i mniej). Program działa przy pustym
bębnie i temperaturze 90°C, a dogłębne czyszczenie
likwiduje wszelkie zanieczyszczenia, osady, bakterie
oraz nieprzyjemne zapachy. Niektóre modele sygnalizują konieczność ponownego zastosowania programu
po przekroczeniu wyznaczonego limitu cykli prania
w niskiej temperaturze.

Pralki

Czysty bęben
– higienicznie
czyste i świeże
pranie
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EcoInfo /EcoInfo Plus
Oszczędny
wybór
z wskaźnikiem
zużycia energii
i wody

Funkcje te pozwalają ocenić poziom zużycia wody
i energii w wybranym programie i ustawieniach.
Informacje pojawiają się na wyświetlaczu razem z
innymi danymi dotyczącymi konkretnego prania: parametrami programu oraz aktywnymi funkcjami dodatkowymi. EcoInfo pokazuje poziom zużycia energii, a
EcoInfo Plus – poziom zużycia energii i wody.
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EcoSilence Drive™
Cichy
i oszczędny
silnik dla
wydajnego
prania

Energia*
TM

Pralki

Innowacyjny, bezszczotkowy silnik EcoSilence Drive™
wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, łącząc
wielką moc z minimalnymi stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność i oszczędność energii – pralka zużywa nawet o 30% mniej prądu
od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++! Silnik EcoSilence Drive™ jest też wyjątkowo
trwały, cichy i szybki. Oszczędzasz więc nie tylko prąd,
ale i czas! Silnik EcoSilence Drive jest objęty 10-letnią
gwarancją. Szczegóły na stronie bosch-home.pl

150 | Pralki

HomeConnect
Zarządzasz
praniem
będąc
poza domem

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej pralki Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo
łatwe i wygodne. Zakładka EasyStart w aplikacji Home
Connect zawsze pomoże dobrać odpowiedni program.
Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program
zgodnie z zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie
czekać na Twój powrót do domu.
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i-DOS
Napełniasz
zbiornik raz,
pierzesz
do 20 razy!

*Potencjał obliczony na podstawie średniej
(220 cykli prania na rok), źródło: wfk, Institute
for Applied Research, Raport 5132/10. Wyniki
poszczególnych urządzeń mogą się różnić.

i-DOS

Pralki

Automatyczny system i-DOS sam dozuje detergent,
dobierając idealną ilość płynu do każdego prania.
Technologia sensorowa ocenia potrzeby załadunku
oraz uwzględnia specyfikę wybranego modelu, twardość
wody i rodzaj środka piorącego. Na podstawie tych
danych system odmierza odpowiednią ilość płynu ze
zbiornika, napełnianego raz na 20 cykli prania. Z automatyką i-DOS pranie jest zawsze optymalne, przy znacznej oszczędności wody nawet do 7062* litrów rocznie.
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Opóźnienie czasu
zakończenia prania
Wygodne
planowanie
czasu

Nowoczesne pralki Bosch pozwalają użytkownikowi
na dużą swobodę w zarządzaniu ich pracą. Do dyspozycji jest między innymi funkcja opóźniająca czas
zakończenia prania do 24 godzin. Wprowadzenie
żądanych ustawień sprawia, że program zakończy się
po określonym czasie.
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Pomiar wielkości
załadunku
Sygnał
przekroczenia
wagi prania

Pralki

Modele HomeProfessional oferują funkcję, służącą optymalizacji stopnia zapełnienia pralki. W trakcie załadunku
urządzenie waży zawartość bębna i wysyła sygnał
w przypadku przekroczenia rekomendowanej
dla danego programu wagi prania.
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Pranie z sugerowaną
ilością załadunku
Rekomendacja
wielkości
zaladunku

W wybranych modelach, po wprowadzeniu żądanych
ustawień, pralka rekomenduje konkretną wielkość załadunku, biorąc pod uwagę specyfikę programu i ustawione parametry. Sugerowane zapełnienie bębna służy uzyskaniu jak najlepszych rezultatów prania.
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Program
Super krótki 15'

Najkrótsze
pranie
do 2 kg lekko
zabrudzonych
tekstyliow

Pralki

Oferuje najkrótsze kompletne pranie 2 kg załadunku
w piętnaście minut. Ten najszybszy z dostępnych programów doskonale nadaje się do bieżących przepierek
lekko zabrudzonej bawełny lub innych, łatwych w pielęgnacji tekstyliów.

15

Super
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Program
Super krótki 30’
Półgodzinne
skuteczne
pranie 3,5 kg
załadunku

30

Półgodzinny program do prania 3,5 kg lekko zabrudzonej bawełny lub innych, niewymagających tekstyliów.
Program świetnie poradzi sobie z praniem sporej ilości
krótko noszonej odzieży, jak T-shirty, piżamy czy bluzy.

Super
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Start/Pauza
Dołożenie/
wyjęcie prania
w dowolnym
momencie

Pralki

Często już po rozpoczęciu prania okazuje się, że nie
wszystkie brudne rzeczy zostały umieszczone w bębnie
lub że trafiły tam przez pomyłkę mocno farbujące jeansy, które należy usunąć. Takie właśnie przypadki obsługuje przycisk Start/Pauza, umożliwiający dołożenie lub
wyjęcie konkretnych rzeczy w trakcie trwania programu,
jeśli tylko cykl prania na to pozwala.

Start/Pauza
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System mniej
zagnieceń
Mniej
zagnieceń
– mniej
prasowania

Na skuteczną redukcję zagnieceń ma wpływ wiele czynników: wolniejsze wirowanie, lepsza separacja bielizny
i pojemny bęben z dużymi, wygodnymi do otwierani
drzwiami. Po włączeniu tej funkcji pralka dba o luźny,
równomierny rozkład bielizny poprzez lekkie, zmienne
ruchy bębna, po czym zmniejsza siłę wirowania do 800
RPM (obrotów na minutę). Po zakończeniu programu
pranie pozostaje lekko wilgotne, ale jest zdecydowanie
mniej pogniecione i o wiele łatwiejsze do prasowania.
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VarioPerfect
do 65%
oszczędności
czasu lub do
50% energii

65% 50%

Pralki

Teraz nie musimy wybierać między pralką szybką,
a oszczędną – pralka z VarioPerfect® bez problemu
dostosuje się do naszych preferencji i rytmu! Jeśli zależy
nam na czasie, należy włączyć opcję TimePerfect, natomiast EcoPerfect zadowoli zwolenników ekologicznego
użytkowania urządzeń. VarioPerfect® pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania.
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VarioSoft
Idealne
warunki
do prania
delikatnej
bielizny

Bęben VarioSoft, występujący w modelach Serie | 6
Slimline, wyróżnia się innowacyjną konstrukcją. Ściany
bębna charakteryzują się strukturą wzorowaną
na kształcie kropli wody, co w połączeniu z asymetrycznymi zabierakami w formie fali stwarza doskonałe
warunki do prania zarówno wyjątkowo delikatnego,
jak i intensywnego – w zależności od kierunku obrotów
bębna.
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WaveDrum
Inżynieria
idealnego
prania

Pralki

Zaprojektowany z myślą o uzyskaniu jak najlepszych
rezultatów prania przy maksymalnej ochronie delikatnych tkanin. Służy temu unikatowa, falista struktura
ścian, a także asymetryczne zabieraki sprzyjające
szybkiemu i skutecznemu namaczaniu załadunku.

WaveDrumTM
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Suszarki Bosch.
Technologia na straży
piękna Twoich kreacji

Suszarki
do ubrań

Współczesność wciąż stawia przed nami nowe
ekologiczne wymagania. Produkując sprzęt dla
milionów domów na świecie, Bosch stara się
sprostać najbardziej rygorystycznym
oczekiwaniom. Z dumą prezentujemy nasze
wyjątkowe suszarki, które świetnie spełniają
tę misję: dbają z niezrównaną troską zarówno
o Twoje ubrania, jak i zasoby Ziemi.
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Automatyczna
gwarancja
efektywnegosuszenia

AutoDry

System zapewnia doskonałą ochronę tkanin pod kontrolą automatyki sensorowej. Za dobór właściwych warunków i zakończenie cyklu odpowiadają czujniki monitorujące temperaturę i stan wilgotności bielizny podczas
całego procesu suszenia. Efekt jest zawsze zgodny
z żądanym trybem, np.: Do prasowania, Do szafy czy
Ekstra suche. Program nadaje się do suszenia większości tekstyliów, poza wyrobami z tkanin dwuwarstwowych, jak np. kurtki z membraną, dla których odpowiednie są programy czasowe.
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AntiVibration DesignTM
Ciche pranie
bez drgań
i wibracji

Suszarki
do ubrań

Dzięki zastosowaniu nowych, autorskich rozwiązań,
suszarki Bosch pracują wyjątkowo cicho. Bardzo skuteczne wytłumienie dźwięków zapewnia izolacja ścian,
a także nowatorski amortyzator oraz zmodyfikowany
system stabilizujący urządzenie. Dodatkowym, istotnym
elementem są specjalne wytłoczenia AntiVibration
Design™ na ścianach bocznych, doskonale niwelujące
drgania przy obrotach bębna.
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Koniec
z opróżnianiem
pojemnika
na skropliny

DrainSet

Zestaw ten umożliwia odprowadzanie wody bezpośrednio z suszarki do kanału odpływowego. To wygodne rozwiązanie pozwala oszczędzić czas przeznaczony na
opróżnianie pojemnika ze skroploną wodą, a także
wyeliminować przestoje w pracy pralki, spowodowane
jego zapełnieniem. DrainSet jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe do suszarek bez samoczyszczącego
wymiennika ciepła (WTZ1110), natomiast większość
suszarek z samoczyszczącym wymiennikiem ciepła
oferuje taki zestaw w standardzie.
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EasyClean Filter

AntiVibration DesignTM
Z tego opisu usunąć proszę części dotyczące
Silnika. Trzeba rozbudować opis związany ze staŁatwe
bilizacją oraz cichą pracą urządzenia.
i szybkie
czyszczenie
dolnego
ﬁltra

Suszarki
do ubrań

Efektywność energetyczna suszarki ma ścisły związek
ze swobodnym przepływem powietrza w urządzeniu,
dlatego w trakcie użytkowania konieczne jest częste
sprawdzanie i udrażnianie filtrów, usytuowanych w bębnie oraz w dolej części obudowy. Wyjęcie i wyczyszczenie filtra EasyClean jest wyjątkowo wygodne i łatwe,
a zalecaną częstotliwość tego zabiegu podaje instrukcja
obsługi.
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Zarządzanie
pracą suszarki
z dowolnego
miejsca

HomeConnect

Home Connect sprawia, że zawsze mamy dostęp do
swojej suszarki. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją
jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka EasyStart
w aplikacji Home Connect pomoże dobrać odpowiednie ustawienia. Zdalnie sterowana suszarka zrealizuje
żądany program zgodnie z zaleceniami, a świeżo wysuszona bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.
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Klasa efektywności
A+ / A++ / A+++
Energia*
Energia*

Największa
wydajność,
oszczędna
eksploatacja

Energia*

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Suszarki
do ubrań

Najwyższe oceny w klasie efektywności energetycznej
uzyskują wyłącznie urządzenia wyróżniające się najbardziej oszczędną eksploatacją, wynikającą z zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Takie
są właśnie suszarki Bosch. Kontrolowane przez automatykę sensorową, suszą tkaniny praktycznie samodzielnie, z gwarancją uzyskania najlepszego efektu najmniejszym kosztem. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii chronią zarówno środowisko, jak i domowy budżet
użytkowników.
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Stabilne
suszenie
na półkach
kosza

Kosz do suszenia
wełny i obuwia

Kosz zapewnia stabilne suszenie rzeczy, którym nie
służą obrotowe ruchy bębna. Brak mechanicznego
oddziaływania na tkaniny doskonale chroni włókna i
strukturę wyrobów z wełny czy aksamitu, jest też świetnym sposobem na pluszowe zabawki i obuwie tekstylne.
Umieszczone na półkach kosza buty wyschną idealnie
bez hałaśliwej zmiany pozycji.
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Oświetlenie bębna
Stan bielizny
widoczny
bez otwierania
drzwiczek

Suszarki
do ubrań

Na komfort użytkowania suszarek Bosch ma też wpływ
oświetlenie wnętrza. To rozwiązanie, poza większą
wygodą przy załadunku i wyjmowaniu bielizny, pozwala
śledzić postęp programu bez otwierania drzwi.
Zawsze możesz zobaczyć co dzieje się w suszarce bez
otwierania drzwiczek.
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Zamknięty
obieg ciepła
to oszczędność
energii

Pompa ciepła

Suszarki Bosch HomeProfessional, Serie | 8, Serie | 6
i Serie | 4 są wyposażone w najnowocześniejszą technologię: pompę ciepła, która przynosi dodatkowe istotne
oszczędności i pozwala suszyć w niższej temperaturze
niż konwencjonalne suszarki. W praktyce oznacza to
jeszcze lepszą ochronę tkanin. Pompa pracuje na
podobnych zasadach jak sprężarki w chłodziarkach,
które „odbierają” ciepło z żywności i oddają je do
pomieszczenia. Dzięki takiemu „recyklingowi ciepła”
nasze suszarki z pompą ciepła są dużo bardziej energooszczędne niż klasa A – nawet do 60%!
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Programy czasowe
Bezpieczne
suszenie
warstwowych
tekstyliów

Suszarki
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Programy te doskonale sprawdzają się przy suszeniu
tekstyliów, wykonanych z różnego rodzajów materiałów,
jak np. kurtki z membraną wodoodporną. Programy
czasowe charakteryzują się umiarkowaną temperaturą,
a dobranie odpowiedniego czasu sprzyja skutecznemu
dosuszeniu wolniej schnącej warstwy w optymalny sposób, bez szkody dla innych rodzajów tkanin, wchodzących w skład danego wyrobu.
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Uzrzymanie
wysokiej
efektywności
suszenia

SelfCleaning
CondenserTM

Zwykłe wymienniki ciepła w suszarkach wymagają regularnego oczyszczania z włókien i osadów, aby uniknąć
zahamowania przepływu powietrza, mocno obniżającego wydajność urządzenia. Rozwiązaniem problemu jest
SelfCleaning CondenserTM – pierwszy wymiennik ciepła
z systemem automatycznego samoczyszczenia podczas
każdego cyklu. Efekty są doskonałe: niezakłócona cyrkulacja powietrza pozwala utrzymać zużycie energii na niezmiennie niskim poziomie przez cały czas eksploatacji
suszarki.
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Gdy ﬁltr wymiennika ciepła nie jest czyszczony
zużycie energii rośnie.
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Z SelfCleaning Condenser™
zużycie energii pozostaje
niezmiennie – koszty energii
pozostają niskie.
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Miękkośći delikatność
bez zagnieceń

SensitiveDrying
System

System SensitiveDrying dopasowuje sposób suszenia
do typu tekstyliów, zapewniając Twoim ubraniom wyjątkowo subtelne traktowanie. Dzięki niemu bez obaw
wysuszysz nawet jedwabną bieliznę i wełnę. Zawartość
bębna jest delikatnie obracana przez zabieraki w kształcie fali, a o kondycję tkanin dba strumień powietrza
o stałej sile i stabilnej temperaturze. Równomierne
suszenie redukuje zagniecenia i nadaje bieliźnie miękkość i świeżość.
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Łącznik z wysuwaną
xxxxxx
szufuladą
xxxxxxx
Stabilne
ustawienie
suszarki
na pralce

Suszarki
do ubrań

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Przy
braku miejsca na instalację suszarki obok pralki,
doskonałym rozwiązaniem jest wariant pionowy, polegający na ustawieniu jednego urządzenia na drugim.
Stabilne usytuowanie suszarki na pralce zapewnia
specjalny łącznik z wysuwaną szufladą (WTZ11400),
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
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