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Vooruitgang in wassen en drogen:
ontdek onze volgende generatie
apparatuur.
De nieuwe hoogwaardige was- en droogapparatuur
van Bosch. Met technische precisie gemaakt om
jouw leven makkelijker te maken.

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
inspiratiehuis2020.nl
019153 - Q8A0031033 - BSH Huishoudapparaten B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen.
Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.
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Precisietechniek.
Bij elk apparaat dat wij maken, streven
wij naar technische kwaliteit en
innovatie. Zo garanderen we telkens
perfecte resultaten om jouw leven
makkelijker te maken.
Precisietechniek is onze drijvende kracht sinds de
oprichting van ons bedrijf in 1886. Wij geloven in het
ontwikkelen van innovatieve technologieën die je leven
makkelijker maken. Daarom hebben we voor onze wasen droogapparatuur een aantal slimme oplossingen
bedacht. Zoals i-DOS: het intelligente doseersysteem
voor wasmachines. Dankzij slimme techniek gebruikt de
machine voor elke was automatisch de exacte benodigde
hoeveelheden wasmiddel en water, waardoor verspilling
wordt tegengegaan. En wat te denken van de AutoClean
droger, die automatisch na elke droogbeurt het pluis
verwijdert, terwijl hij topprestaties blijft leveren. Dát is
precisietechniek.
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De wasmachine
die alles voor je regelt.
Laat je wasmachine automatisch beslissen
hoeveel wasmiddel en water er voor elke
wasbeurt nodig is. Zo zorg je naast een
schone was ook voor minder verspilling van
water en wasmiddel.

Extra schone was,
ook bij een maximale
belading van 10 kg.
Het 4D Wash-systeem voegt een nieuwe
dimensie toe aan het wasproces.

Selecteer het programma Automatisch, druk op Start en laat het
verder over aan i-DOS. De i-DOS-sensoren detecteren de
textielsoort, de hoeveelheid was en de vuilgraad. Aan de hand
daarvan bepaalt de wasmachine automatisch de exacte hoeveelheden wasmiddel en water die voor elke was nodig zijn. Hierdoor
voorkom je dat er onnodig veel spoelbeurten nodig zijn om het
wasmiddel uit je was te krijgen en is je was dus ook sneller schoon.

We hebben een zeer efficiënt en zuinig 4D-wassysteem ontwikkeld
voor het meest zuinige gebruik van wasmiddel en water.
De centrifugale krachten creëren als het ware een wasgoedtunnel
in de trommel. Met een krachtige sproeier dringen water en
wasmiddel in het centrum van de tunnel tot diep in de vezels van
het wasgoed door. Het resultaat? Brandschoon wasgoed, ook bij
een volledig gevulde trommel.
Intensive Plus
Voor sterk bevuild wasgoed heb je misschien wat extra kracht
nodig. Selecteer dan de Intensive Plus-optie om de wasbeurt 30
minuten lang extra te intensiveren. Er is werkelijk niets wat onze
wasmachines niet aankunnen!
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Het deurfilter na elke
droogbeurt reinigen is
vanaf nu verleden tijd.

Moeiteloos drogen met Bosch. Ontdek onze zorgvuldig
ontworpen AutoClean-droger zonder deurfilter. Dankzij de
automatische pluisverwijdering wordt na elke droogbeurt
het pluis weggehaald. Het deurfilter na elk programma
reinigen is dus verleden tijd.
Voordeel van AutoClean:
Tijdens elke droogbeurt wordt het pluis
automatisch verwijderd, weggespoeld en
opgeslagen in het reservoir dat je pas na
ongeveer 20 droogbeurten* hoeft te legen.

De machine geeft vanzelf aan wanneer
het pluisreservoir geleegd moet worden.
Je krijgt een melding als het zover is.

* Afhankelijk van de pluisafgifte van je textiel, maar gemiddeld na ongeveer 20 droogbeurten.
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Minder strijkwerk
met één druk op de
knop.
De HomeProfessional AutoClean-drogers
van Bosch zijn uitgerust met Iron Assist, dat
ervoor zorgt dat gedroogde kledingstukken
als overhemden en pakken minder of
nauwelijks gestreken hoeven te worden.

Iron Assist
Het is niet altijd even makkelijk om kreukels te
verwijderen, met name uit overhemden.
Daarom hebben we Iron Assist ontwikkeld, dat ervoor
zorgt dat kleding amper gestreken hoeft te worden.
Vul de trommel met droge pantalons, overhemden,
blouses of zelfs een pak en selecteer Iron Assist.
Het programma verwarmt geleidelijk het wasgoed tot
de gewenste temperatuur.
Dan wordt een fijne waternevel in de droogtrommel
verspreid. Dit creëert een natuurlijke stoom die in
de weefsels doordringt en ze zichtbaar gladder maakt.
De hoeveelheid stoom wordt voor elke textielsoort
geoptimaliseerd om de kleding met de grootste zorg
te behandelen. Je hoeft alleen de tank met kraanwater
te vullen.

Er zijn drie verschillende Iron Assist-programma’s,
die tussen de 30 en 45 minuten duren:.
Business-programma
Dit programma is ideaal voor
het glad en kreukvrij maken
van pakken en broeken die je
normaal gesproken naar de
stomerij zou brengen.
Het 1 shirt-programma
Selecteer deze optie voor het
kreukvrij maken van kleine
hoeveelheden kleding, zoals
één overhemd of blouse.

Het 5 shirt-programma
Met deze optie kun je tot wel
vijf overhemden of blouses
kreukvrij maken, zodat je tijd
en moeite bespaart bij het
strijken.
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De nieuwste HomeProfessional:
zo compleet waren wasmachines
en drogers nog nooit.

De met i-DOS uitgeruste HomeProfessional wasmachine
van Bosch hebben veel innovatieve oplossingen,
waaronder 16 vlekken automaat, 4D Wash met Intensive
Plus programma en TFT Comfort Control Plus. Allemaal
ontwikkeld om wassen nog makkelijker te maken.

De nieuwste HomeProfessional droger van Bosch beschikt
over de meest innovatieve oplossing om automatisch pluis
te verwijderen zonder aan efficiëntie in te leveren.
En dankzij opties als Smart Dry maken we nauwkeurig
drogen nu nog efficiënter dan ooit.

HomeProfessional wasmachine

HomeProfessional droger

NIEUW

NIEUW

- 30%

WAXH2E90NL

Iron Assist Smart Dry

4D Wash
€ 1249,-

WTXH8E90NL

€ 1269,-

Algemeen:
• Vulgewicht: 1 - 10 kg
• Energie efficiëntieklasse: A+++-30% (-30% zuiniger dan energieklasse A+++)
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Algemeen:
• Energieklasse: A+++
• Capaciteit 1 - 9 kg

Programma’s:
• Speciale programma’s: Allergie+, Afpompen, Automatisch katoen,
Automaat fijn, Dons, Trommel reiniging met geheugenfunctie,
Overhemden, Jeans / Donkere was, Centrifugeren, Snel+mix, Sport,
Spoelen, Extra snel 30’/15’
• AntiVlekken Plus: 16 speciale vlekkenprogramma’s. Specifieke 		
wasbehandeling voor de meest hardnekkige vlekken, toepasbaar op
de standaard programma’s
• i-DOS doseringsmogelijkheden: automatische dosering van vloeibaar
wasmiddel en wasverzachter, twee vloeibare wasmiddelen, of
handmatige dosering
• 4D Wash: Perfecte wasresultaten. Uw kleding wordt tot diep in de 		
vezels perfect gereinigd door intensieve water en wasmiddel vermenging.
• Home Connect: Bedien, monitor en stel je apparaat in vanaf elke
locatie met de Home Connect app
• EcoSilence Drive: de meest energiezuinige en stille motortechnologie
• AquaStop waterbeveiliging: Bosch garantie bij waterschade - gedurende
de gehele levensduur
• VarioTrommel: zacht en efficiënt wassen
• Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en
interieur, met herinneringsfunctie
• Trommelverlichting: ideaal in een donkere omgeving
• EcoFeedback: indicatie van energie- en waterverbruik
• Bijvulfunctie: Iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het
programma

Programma’s:
• AutoClean: Zeg vaarwel tegen het schoonmaken van het deurfilter
na elke lading. Drogen was nog nooit zo gemakkelijk
• Speciale programma’s: AllergiePlus, Katoen, Blouses/Overhemden,
Smart Dry, Dons, Fijne was, Handdoeken, Iron Assist 1 stuk, Iron Assist
5 stuks, Iron Assist Business, Mix, SuperKort 40, Sport, Dekens,
Synthetisch, wol in korf, wol finish, Overige programma’s,
Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm
• Home Connect: Bedien, monitor en stel je apparaat in vanaf elke
locatie met de Home Connect app
• Iron Assist: Extra behandeling voor droge was, waaronder
overhemden en pakken, om het strijken te verminderen of zelfs geheel
over te slaan
• Smart Dry: met Smart Dry van Home Connect wordt het droogprogramma automatisch gekozen op basis van de informatie over de
laatste wasbeurt
• TFT tekstdisplay: voor intuïtieve bediening
• Grote roestvrijstalen trommel: Sensitive binnenwand, wasgoed
meenemers met Soft-design
• Trommelverlichting
• AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
• Speciale wolkorf

Technische Informatie:
• Energieverbruik 167 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard katoen
wasprogramma’s volgens norm energielabel
• Waterverbruik 12100 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard katoen
wasprogramma’s volgens norm energielabel
• Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 70 l

Technische Informatie:
• Energieverbruik 193 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard
katoenprogramma bij volle en halve belading
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading
215 min en bij gedeelte belading 132 min
• Rechtsdraaiende deur, Wisselbare draaideur
• Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
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