
A Bosch bemutatja: 
a világ első szárítógépe  
ajtószűrő nélkül!

Bosch AutoClean szárítógépek 100%-os elégedettségre tervezve. 
Tegye próbára Ön is új AutoClean szárítógépeinket és amennyiben 
készülékünk nem megy át az elégedettségi próbán, úgy gond nélkül 
visszaküldheti, mi pedig megtérítjük a vételárat.  

A promóció időtartama: 2019.11.01. – 12.31. 

www.bosch-home.com/hu

Részletek: www.bosch-home.com/hu/promociok/autoclean10



Csökkentse a vasalni valót
és felejtse el a szűrő tisztítását! 

A hagyományos szűrőrendszerekkel rendelkező szárítógépek energiahatékonysága 
időről időre romlik, ha nem tisztítják őket rendszeresen. A Bosch legújabb, egyedülálló 
technológiával rendelkező AutoClean szárítógépei azonban leegyszerűsítik a 
szárítási folyamatot, ugyanis folyamatosan hatékony működést biztosítanak, miközben 
a szárítógép szűrőit nem kell minden egyes szárítás után tisztítani. Az egyetlen teendő 
a szösztároló kiürítése és megtisztítása, amire a szárítógép a megfelelő időben 
figyelmeztet. Így nincs többé szükség sem az ajtó alatti szűrőre, sem egyéb részek 
manuális tisztítására.

A szárítógép minden szárítási ciklus után 
automatikusan eltávolítja a szárítás során 
összegyűlt szöszöket egy gyűjtőbe, melyet 
elegendő minden 20. ciklus után kiüríteni  
és kitisztítani.

A készülék automatikusan jelzi, ha  
a szöszgyűjtőt már üríteni kell, így nem 
kell a tisztítással foglalkozni minden 
egyes töltet után.

AutoClean



Smart Dry: A tökéletes mosás  és szárítás legokosabb módja. 
Ez a technológia teszi lehetővé a mosógép és szárítógép közötti 
kommunikációt, hiszen a Home Connect Smart Dry funkcióval rendelkező 
Bosch hőszivattyús szárítógépek a mosógép által küldött információk 
alapján automatikusan választják ki a legmegfelelőbb szárítási programot.

A Home Connect mobilapplikáció segítségével távolról vezérelheti és 
felügyelheti háztartási készülékeit.

Sokszor kihívást jelent az ingeken, pólókon,  
nadrágokon lévő gyűrődések eltávolítása. Ezért 
fejlesztettük ki az Iron Assist programot, mely  
az extra gőzkezelésnek köszönhetően csökkentheti, 
vagy akár meg is szüntetheti a száraz ruhák  
vasalásának szükségességét, hiszen szemmel  
látható módon kisimítja a ruhákat.

Iron Assist



Nekünk számít a véleménye!
Kérjük, töltse ki az alábbiakat, majd a vásárlást igazoló eredeti számlával és a készülékkel  
együtt küldje vissza számunkra!
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Bankszámlaszám:

Számlaszám tulajdonosa:

Visszaküldés rövid indoklása:

© Bosch 2019. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!  

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Tesztelje Ön is a Bosch AutoClean szárítógépet  
100% elégedettségi garanciával!
Amennyiben promóciónk időtartama alatt Bosch AutoClean szárítógépet vásárol és azt bármilyen 
indokkal visszaküldi a vásárlás dátumától számított 30 napon belül, úgy mi visszítérítjük Önnek a vételárat.

A vételár visszafizetésének feltételei:
•  a készülék visszaküldése a BSH Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címre
•  a visszaküldési nyomtatvány hiánytalan kitöltése, amelyet jelen szórólap hátuljáról letéphet, vagy a 

www.bosch-home.com/hu /promociok/autoclean10 weboldalról tud letölteni
•  a termék visszaküldése tiszta állapotban, sérülésmentesen, az összes tartozékkal együtt
• az eredeti vásárlást igazoló blokk/számla visszaküldése a termékkel együtt

A promócióban résztvevő készülékek:  
WTX87KH0BY, WTX87KH1BY, WTX87M90BY, WTX87EH0EU 

További részletek és részvételi szabályzat: www.bosch-home.com/hu/promociok/autoclean10




