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Větší přehled
o menší spotřebě

Chladicí přístroje
V této komoditě byly současné třídy spotřeby energie A+ a A++ rozšířeny ještě
o třídu spotřeby A+++. Chladicí přístroj ve
třídě spotřeby A++ spotřebuje o 40 % méně
energie než stejně vybavený model ve třídě
spotřeby A. U modelu s deklarovanou třídou
spotřeby A+++ je úspora oproti spotřebiči
třídy A 60 %.

Myčky nádobí
Myčky nádobí byly také doplněny o tři nové
třídy spotřeby: A+, A++ a A+++. Nejúspornější třída spotřeby energie A+++ je o 30 %
úspornější než A, A++ o 21 % a A+ o 11 %.
Klasifikace účinnosti mytí se již neuvádí
a dochází i ke změně počtu průměrných
mycích cyklů za rok – z 220 na 280. Ve
spotřebě energie je zohledněna i průměrná
spotřeba energie v pohotovostním režimu.

Nové evropské energetické štítky

Domácí spotřebiče jsou zodpovědné za více než polovinu spotřeby
energie v domácnosti. Tento fakt zatěžuje nejen životní prostředí,
ale kvůli stále rostoucím cenám elektřiny i rodinný rozpočet.
Díky „nasazení“ nových, energeticky nenáročných domácích spotřebičů můžete ušetřit nemalou částku – a to po celou dobu životnosti
spotřebiče. Proto byste při nákupu nového spotřebiče měli dbát
zvláště na nízkou spotřebu vody a energie.
Právě o těchto standardizovaných hodnotách spotřeby vody a energie informuje uživatele (počínaje rokem 1995) evropský energetický
štítek. Technický pokrok mezitím vedl k tomu, že většina spotřebičů, které byly zařazeny do nejúspornější třídy spotřeby A (resp.
u chlazení A+ a A++), je zdaleka úspornější, než přikazuje mezní
hodnota třídy spotřeby A. Např. vybrané myčky nádobí a automatické pračky Bosch dosahují třídy spotřeby energie A+++, naše
nejúspornější kondenzační sušičky jsou dokonce o 50 % úspornější,
než požaduje třída spotřeby energie A. Tímto ztratil energetický
štítek jako pomocník při výběru spotřebiče svoji vypovídací hodnotu, a proto volal po změně.

Nový energetický štítek si ponechal základní rysy grafického ztvárnění – sedm barevných pruhů – od červené po tmavě zelenou.

H
H
H

Novinkou je rozšíření tříd spotřeby energie o třídy A+, A++ a A+++,
veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy, jsou jazykově neutrální
a je povinností uvádět pro vybrané produktové skupiny hlučnost. Je
změněna i metodika uvádění spotřeby vody a energie u automatických praček a myček nádobí – průměrné hodnoty spotřeby se
uvádějí v roční periodě, ne za jeden prací, resp. mycí cyklus.

HHH

HHH

ENERG

H
H
H

Ι

Y IJA

H
H
H

IE IA

HHH

HHH

H
H
H

ENERG
Ι

Y IJA

Počínaje rokem 2011 je možné ke spotřebičům dodávat nové
energetické štítky pro chladicí přístroje, automatické pračky
a myčky nádobí, o 12 měsíců později se stane nový energetický
štítek povinností.
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Automatické pračky*
Nový energetický štítek pro automatické
pračky dostál hned tří nových „písmenek“:
A+, A++ a A+++! Model A+++ spotřebuje
o 32 % energie méně než spotřebič třídy A,
A++ model spotřebuje o 24 % méně než
model A, model A+ spotřebuje o 13 % méně
než model v energetické třídě A. Ve spotřebě energie je zohledněna i průměrná
spotřeba energie v pohotovostním režimu.
Další změnou je metodika měření spotřeby
energie, která nově nesestává jenom
z měření spotřeby při maximální náplni
a 60 °C, ale nyní při teplotě 60 a 40 °C
a s maximální a poloviční náplní.
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Technologie, které nám usnadní
nejen běžný den. Ale také naši
budoucnost
Green Technology je synonymum pro životnost, efektivitu
a transparentnost jako například ekonomické zacházení
se zdroji a energií. Tato myšlenka je pro nás zásadní
a snažíme se ji uplatnit ve všech oblastech!

Zodpovědnost
Ohleduplné soužití člověka s přírodou vždy ovlivňovalo povahu
značky Bosch. Tato zásada je pro nás povinností a podnětem
zároveň, abychom vyvinuli energeticky úsporné, ale výkonné
spotřebiče. „Green Technology Inside“ označuje naše velmi
šetrné technologie, které zlepší nejenom naši budoucnost,
ale znatelně i kvalitu našeho běžného života.

Green Technology Inside
Touto známkou oceňujeme ty spotřebiče, které díky své zvláště
„ukázkové“ technologii i při plném nasazení deklarují výjimečnou
spotřebu energie, vody nebo ostatních přírodních zdrojů. A které –
jako všechny domácí spotřebiče Bosch – byly vyrobeny v souladu
s těmi nejpřísnějšími ekologickými kritérii.

Účinnost
Díky ukázkovým technologickým novinkám vyvíjíme ty nejšetrnější
a zároveň i nejvýkonnější domácí spotřebiče. Proto dokážou myčky
nádobí ActiveWater umýt dokonce 13 jídelních sad se spotřebou
vody 6,5 litrů a spotřebou energie pod 1 kWh, a to je řadí do třídy
spotřeby energie A++. Naše automatické pračky a kombinace
chladnička/mraznička ve třídě spotřeby energie A+++ patří k těm
nejúspornějším na světě. Není potřeba odvolávat se na jednotlivé
příklady – více jak čtyřicet našich patentů se orientuje na ochranu
životního prostředí.
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To jsou ty detaily,
které zkrátka udělají
život exkluzivnějším
Doma chceme jediné: cítit se dobře. Proto Vám Bosch nabízí domácí
spotřebiče řady EXCLUSIV, které Vás dokonale přesvědčí díky své
inovativní technologii, perfektní kvalitě a nadčasovému designu.

EXCLUSIV sortiment
Ve snaze nabídnout svým zákazníkům vždy to nejlepší jsme vyvinuli pro naše partnery Maloobchodního klubu speciální sortiment,
který Vás přesvědčí svým výkonem, energetickou nenáročností,
vysokou kvalitou a snadnou obsluhou. Dodatečně s sebou přinášejí inovativní technologie a výbavu, díky které bude Váš život
jednodušší a pohodlnější. Tyto spotřebiče naleznete výhradně
u našich specialistů, kteří Vám nabízejí nejen špičkové spotřebiče,
ale i servis, který nikde jinde nenajdete.

Číslo 1 v Evropě
Chladničky, automatické pračky, sušičky, myčky, malé spotřebiče
či vestavné spotřebiče od Bosch naleznete všude na světě. Tohoto
úspěchu jsme dosáhli díky vytrvalému zdokonalování našich
produktů. Naše snaha po kvalitě a technické dokonalosti byla
hned od počátku jedním ze stěžejních prvků naší filozofie podnikání. Věrni požadavku zakladatele Roberta Bosche „Technika pro
život“ usnadňují domácí spotřebiče Bosch každodenní starosti
a pomáhají ke kvalitnějšímu způsobu života. A právě díky tomu je
jméno Bosch již přes 75 let dáváno do spojitosti s inovativním
vývojem, technickou kvalitou a spolehlivostí. I proto je značka
Bosch vedoucí značkou mezi domácími spotřebiči v Evropě.

8 | Green Technology Inside

Automatické
pračky

Green Technology Inside | 9

10 | Green Technology Inside

Green Technology Inside | 11

Prvotřídní v každém detailu...

ActiveWater TM technologie
Dva senzory a inovativní Vario prací buben
jsou absolutními mistry v úspoře vody.
Průtokový senzor a senzor, který měří
stojatou vodu v bubnu, se společně postarají o to, že je vždy použito to přesné
množství vody – v závislosti na druhu prádla
a jeho množství. Současně díky konstantnímu rozložení vody a vodní lázně v pracím
bubnu Vario je každá kapka aktivně a efektivně využita.
Bezstupňová množstevní automatika:
Senzor vodní hladiny měří tlakem vody na
nejnižším bodě bubnu přesný stav vody.
Současně průtokový senzor exaktně měří,
kolik vody bylo do automatické pračky
napuštěno. Množství vody se automaticky
mění v závislosti na množství prádla, druhu
textilie a nasákavosti. Oba dva senzory mají
za úkol napustit do pračky pouze takové
množství vody, které je opravdu nutné pro
danou náplň prádla.
Přívod vody přes manžetu
Pro získání nejlepších výsledků praní není
zodpovědné pouze množství vody. V nových
automatických pračkách Avantixx 7 protéká
z velké části vody do bubnu otvorem v manžetě. Tím je prádlo rychleji a rovnoměrněji
nakropeno a navlhčeno.
Dětská pojistka
Dětskou pojistkou můžete svou automatickou pračku zajistit před nechtěnou změnou
nastavených funkcí a zabránit tak nežádoucím zásahům do průběhu programu.
Samočisticí komora na prací prostředky
Po každém pracím cyklu dojde k automatickému vypláchnutí komor na prací prostředky. Díky této převratné inovaci Vám
odpadá komplikované a nepříjemné čištění
přihrádky od zbytků pracích prostředků.
Kontrola nevyváženosti
Kontrola nevyváženosti je elektronický
programový systém, který trvale sleduje co nejpřesněji každé odstřeďování.
Pokud zjistí, že prádlo není stejnoměrně
rozloženo, přizpůsobí průběh odstřeďování
a odstřeďuje proto trvale s maximálně
možným počtem otáček.

Úspora spotřeby energie až 20 %
Úspora energie není jen nějakým módním
trendem, je dnes nezbytností – v zájmu
životního prostředí i Vaší peněženky. A proto
Bosch přichází s novými automatickými
pračkami na 7 kg, které vykazují až o 20 %
nižší spotřebu energie než automatické
pračky ve třídě spotřeby energie A. Spotřeba energie se u těchto vybraných modelů
snížila na neuvěřitelných 0,15 kWh/kg.
Pro porovnání automatická pračka ve třídě
spotřeby energie A má spotřebu 0,19 kWh/
/kg. Takovým způsobem významně přispějete jak k ochraně životního prostředí, tak
i ke zvýšení svého rodinného rozpočtu.
Několikanásobná ochrana proti škodám
způsobeným vodou
Automatické pračky Bosch jsou vybaveny
systémem několikanásobné ochrany před
škodami způsobenými vodou, který tvoří
kombinace technicky několika náročných
opatření: přívodní hadice testovaná na
sedminásobek provozního tlaku, ochrana
před přetečením, která zabraňuje jakémukoliv nekontrolovanému zvýšení vodní
hladiny, absolutně bezpečný rozvod vody
uvnitř spotřebiče, elektrické uzamčení dveří,
které vylučuje jejich otevření během celého
pracího programu. Za předpokladu, že je
spotřebič bezchybně připojen, zaručuje
tento systém spolehlivou ochranu před
škodami způsobenými vodou. Za to ručí
firma Bosch.
AquaStop se zárukou
Systém AquaStop Vás bezpečně ochrání
před škodami způsobenými vodou. Postará
se o to celá řada spolehlivých a vzájemně
sladěných opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutu, přívodní
hadice s automatickým odlehčením tlaku
a přídavnou bezpečnostní hadicí, vana
pračky s plovákovým spínačem a s ním
synchronizované vypouštěcí čerpadlo, které
se automaticky spíná. Tento systém zajišťuje
stoprocentní ochranu před škodami
způsobenými vodou – a firma Bosch za to
ručí po celou dobu životnosti pračky!

Extrakrátký 15´
Každý, kdo má rodinu, chce co nejvíce
času strávit se svými blízkými, a ne s horou
špinavého prádla. Dobře, že nyní existuje prací program na 15 min. Program
extrakrátký 15´ vypere 2 kg prádla za
neuvěřitelných 15 min. – hlavní praní,
máchání a odstřeďování. Tento program
ocení nejen rodiny, ale i sportovci, kteří
jsou nuceni své oblíbené trikoty prát často,
i když jsou jenom lehce zašpiněny.
3D-AquaSpar systém
3D-AquaSpar systém nabízí hned třikrát
optimalizovaný prací proces: zaprvé
přizpůsobuje pohyb bubnu a účinek
odstřeďování přesně Vašemu prádlu.
Zadruhé se prádlo díky kaskádovému
namáčení provlhčí ještě rychleji. A zatřetí
přispívá „plnoprůtokový“ buben s děravou
zadní stěnou ke stálému a intenzivnímu
provlhčování prádla.
Množstevní automatika
Doby, kdy jste pro úsporu každé kWh
museli nacpat pračku k prasknutí, jsou
díky množstevní automatice definitivně
pryč. Množstevní automatika přizpůsobuje
spotřebu vody a dobu máchání přesně
množství prádla v pračce a stará se o to,
aby bylo použito pouze takové množství
vody a energie, které aktuálně náplň
vyžaduje. Díky tomu vyperete i malé
množství prádla opravdu ekonomicky.
Rozpoznání pěny
Pokud by došlo nedopatřením např.
k předávkování pracího prostředku, a tím ke
zvýšené tvorbě pěny, elektronika tento stav zjistí
a zabrání mu automatickým přizpůsobením programu: omezí pohyby pracího bubnu a zařadí
do cyklu dodatečné máchání. Tím zabráníte
případným kožním reakcím a vyrážkám.
Snadné žehlení
U automatických praček vybavených touto
funkcí můžete stiskem jediného tlačítka
zredukovat tvoření záhybů na prádle. Prádlo
se odstřeďuje přerušovaně, takže může
několikrát změnit svou polohu. Navíc se
prádlo ještě jednou načechrá odstřeďováním
přizpůsobeným textilnímu materiálu
a šetrnými pohyby na závěr máchání. Výsledek: méně záhybů usnadní žehlení prádla.

12 | Green Technology Inside

Green Technology Inside | 13

…Prvotřídní ve výsledcích

VarioPerfect
Díky VarioPerfect máte vždy na výběr: prát rychle, anebo ekonomicky! Speciální funkce SpeedPerfect nebo EcoPerfect můžete
kombinovat se všemi standardními programy – vyjma vlna a extrarychlý 45´.
S funkcí EcoPerfect spotřebujete o 20 % méně energie, než je
deklarovaná třída spotřeby energie A. Díky tlačítku SpeedPerfect
ušetříte až 60 % prací doby. A vždy se 100% výsledky praní. Vždy
jsme chtěli pračku, která by byla ideální pro každého: pro Vás i pro
životní prostředí.

Wave prací buben
Vynalezli jsme nový prací buben, aby Vaše prádlo vydrželo déle
jako nové. Wave nerezový buben umožňuje díky jedinečné struktuře nopovitých prolisů a asymetrických unašečů nejen jemné
a šetrné praní, ale zároveň i praní intenzivní. Při zvolení jemných
pracích programů se ploché strany prolisů a asymetrických unašečů postarají o šetrné pohyby prádla v bubnu. Při zvolení standardních programů je prádlo pomocí otáčení bubnu vedeno po
spádných stranách unašečů prolisů – tím dosáhneme intenzivnějšího praní a odstranění i těch nejzákeřnějších skvrn.

Elektromagnetický zámek s re-load funkcí
Díky inovativnímu elektromagnetickému zámku s funkcí re-load
můžete nejen ihned po dokončení programu své prádlo vyndat, ale
i během praní můžete pouhým stisknutím jednoho tlačítka průběh
programu přerušit, pohodlně otevřít dvířka a vyndat zapomenutou
červenou ponožku z várky hedvábných košil. Pokud budete chtít
program přerušit v momentu, kdy pračka odstřeďuje, plynule sníží
počet otáček až do úplného zastavení. Pak stačí aktivovat funkci
start a pračka pokračuje přesně v tom momentě, kde jste ji
přerušili.

VarioSoft prací buben
VarioSoft nerezový buben umožňuje díky jedinečné struktuře
kapkovitých prolisů a asymetrických unašečů nejen jemné a šetrné
praní, ale zároveň i praní intenzivní. Při zvolení jemných pracích
programů se ploché strany kapkovitých prolisů a asymetrických
unašečů postarají o šetrné pohyby prádla v bubnu. Při zvolení
standardních programů je prádlo pomocí otáčení bubnu vedeno
po spádných stranách unašečů a kapkovitých prolisů – tím dosáhneme intenzivnějšího praní a odstranění i těch nejzákeřnějších
skvrn.

Program vlna / ruční praní
Části oděvů z vlny nebo jiných choulostivých materiálů jsou u praček
Bosch „v těch nejlepších rukou“. Obzvláště šetrný program vlna /
/ ruční praní běží pouze rychlostí 27 otáček za minutu (běžně:
50 otáček/min.) a využívá jen mírných pohybů pracího bubnu
s vhodnými přestávkami. A aby si vlněné prádlo uchovalo svůj pěkný
tvar, následuje na konci programu šetrné odstřeďování na vlnu.
Ušetříte si tak v budoucnu ruční praní.
Program předpírka
U zvláště silně zašpiněného prádla doporučuje Bosch zařadit
program předpírka. Prádlo se tak ještě před vlastním praním namočí
do mýdlového roztoku, takže se při následujícím pracím programu
snadněji odstraňují houževnaté skvrny.
Program hedvábí
Choulostivé textilní materiály můžete bez obav svěřit speciálnímu
programu na praní hedvábí.
Program mix
Tento program se hodí v případě, že chcete prát dohromady mírně
zašpiněné prádlo nebo nové oblečení z různých textilních materiálů.

Program Sensitive
Praní choulostivých textilních materiálů můžete bez obav svěřit
péči programu na jemné prádlo.
Program – skvrny/intenzivní
Ani skvrny nejsou pro pračku Bosch žádnou překážkou. Pomocí
tlačítka na skvrny si jednoduše prodloužíte dobu praní. A co dělat
se zvláště houževnatými skvrnami? Do pravé vyplachovací přihrádky
nasypete sůl na odstraňování skvrn a stisknete tlačítko „skvrny“.
PowerWash 60´
Pro ty, kteří mají mnoho prádla, ale málo času, přichází Bosch
s převratným řešením: PowerWash 60´. Díky tomuto programu
můžete až 5 kg středně zašpiněného prádla vyprat pouze během
jedné hodiny. Výsledek je dokonale čisté prádlo v prací účinnosti A.
AntiVibration Design™
Nový spirálovitý design bočných stěn není pouhou dekorativní
záležitostí. Inovativní struktura zvyšuje stabilitu a redukuje vibrace
při odstřeďování. Optimální izolace zvuku ještě více tlumí
nepříjemný hluk.
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Automatická pračka Avantixx 7 VarioPerfect

Automatická pračka Avantixx 7 VarioPerfect

Automatická pračka Maxx 7 VarioPerfect

Automatická pračka Maxx 6 VarioPerfect

WAQ 28491

WAQ 28341

WAE 24465BY

WAE 20366BY

Energie

Energie

Odstředění

Energie

Odstředění

AquaStop

Energie

Odstředění

Odstředění

AquaStop

EXCLUSIV
výbava

– systém WaterPerfect s průtokovým senzorem
– AquaStop se zárukou
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– inovativní WaveDrum prací buben

– systém WaterPerfect s průtokovým senzorem
– AquaStop se zárukou
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– inovativní WaveDrum prací buben

–
–
–
–

výbava

– speciální programy: peří, jeans/tmavé prádlo,
Sensitive, Sportswear, extrakrátký 15´, rychlý/
/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– TouchControl tlačítka pro volitelné funkce: start
s funkcí re-load, snadné žehlení, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení počtu otáček,
teploty a konce praní
– velký LED-displej: ukazatel průběhu programu,
nastavení časové předvolby, nastavení počtu otáček a teploty, symbol přepěnění a dětské pojistky
– AntiVibration Design
– inovativní WaveDrum prací buben
– ActiveWater systém distribuce vody
– průtokový senzor
– AquaStop se zárukou
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– nástavec na tekutý prací prostředek
– samočisticí komora na prací prostředky
– dětská pojistka, akustický signál

– speciální programy: extrakrátký 15´, rychlý/mix,
vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– TouchControl tlačítka pro volitelné funkce: start
s funkcí re-load, snadné žehlení, extra máchání,
EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení počtu otáček a konce praní
– medium LED-displej: ukazatel průběhu programu,
nastavení časové předvolby a zbytkového času
v minutách
– AntiVibration Design
– inovativní WaveDrum prací buben
– ActiveWater systém distribuce vody
– průtokový senzor
– AquaStop se zárukou
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– samočisticí komora na prací prostředky
– dětská pojistka, akustický signál

– speciální programy: snadno udržovatelné plus,
halenky/košile, sensitive, SportWear, extrakrátký
15´, rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– TouchControl tlačítka pro volitelné funkce: start
s funkcí re-load, snadné žehlení, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení počtu otáček,
teploty a konce praní
– velký LED-displej: ukazatel průběhu programu,
nastavení časové předvolby, nastavení počtu otáček a teploty, symbol přepěnění a dětské pojistky
– několikanásobná ochrana
– 3D-AquaSpar systém
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– dětská pojistka, akustický signál
– nástavec na tekutý prací prostředek

speciální funkce: VarioPerfect
speciální programy: SportsWear
elektromagnetický zámek s re-load funkcí
3D-AquaSpar

6
kg

C

– speciální funkce: VarioPerfect
– speciální programy: jemné/hedvábí
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– 3D-AquaSpar
– speciální programy: extrakrátký 15´, rychlý/mix,
vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– TouchControl tlačítka pro volitelné funkce: start
s funkcí re-load, snadné žehlení, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení počtu otáček
a konce praní
– LED-displej: ukazatel průběhu programu, nastavení časové předvolby, symbol přepěnění a dětské
pojistky
– několikanásobná ochrana
– 3D-AquaSpar systém
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– elektromagnetický zámek s re-load funkcí
– dětská pojistka
– nástavec na tekutý prací prostředek
– akustický signál

třída spotřeby energie

A+++

A+++

A++

A+

spotřeba energie

174 kWh/rok1)

174 kWh/rok1)

197 kWh/rok1)

196 kWh/rok1)

spotřeba vody

8140 l/rok2)

8140 l/rok 2)

10560 l/rok

10120 l/rok

náplň

1–7 kg

2)

1–7 kg

1–7 kg

1–6 kg

třída účinnosti odstřeďování B3)

B3)

B3)

C3)

počet otáček

400–1400 ot./min.

Spotřeba energie v kWh za rok
na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna
60 °C a 40 °C s celou a poloviční
náplní a spotřeba v režimech
s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán.
2) Spotřeba vody v l za rok na
základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna
60 °C a 40 °C s celou a poloviční
náplní a spotřeba v režimech
s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán.
3) Úroveň emisí hluku šířeného
vzduchem vyjádřená v dB (A) re
1 pW zaokrouhlená na nejbližší
celé číslo během fází praní
a odstřeďování u standardního
programu bavlna 60 °C s plnou
náplní
1)

2)

400–1400 ot./min.

400–1200 ot./min.

600–1200 ot./min.

hlučnost praní/odstřeďování 51/71 dB (A) re 1 pW4)

51/76 dB (A) re 1 pW4)

59/76 dB (A) re 1 pW4)

58/74 dB (A) re 1 pW4)

rozměry (V × Š × H)

84,3 × 59,8 × 59,1 cm

84,3 × 59,8 × 59,1 cm

84,7 × 60 × 59 cm

84,7 × 60 × 59 cm

cena

15 990 Kč

13 990 Kč

12 990 Kč

9 990 Kč
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Automatická pračka Classix 6

Automatická pračka Loggix 6

Automatická pračka Maxx 5 SpeedEdition

WAA 2028SBY

WLM 24441BY

WLX 20362BY

Energie

C

5,5
kg

– speciální funkce: voda plus
– speciální programy: extrakrátký 30´
– akustický signál
– AquaSpar

EXCLUSIV
výbava

výbava

Odstředění

– speciální programy: mix, extrakrátký 30´, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– tlačítka pro volitelné funkce: start, voda plus, nastavení počtu otáček, teploty
a konce praní
– LED-displej: nastavení časové předvolby a ukazatel zbytkového času v minutách
– několikanásobná ochrana
– AquaSpar systém
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– akustický signál

Energie

Odstředění

AquaStop

6
kg

– speciální funkce: voda plus
– PowerWash 60´, extrakrátký 15´
– VarioSoft prací buben
– dětská pojistka
– speciální programy: sport/fitness, košile, extrakrátký 15´, PowerWash 60´, jemné, jeans, mix
– TouchControl tlačítka: snadné žehlení, předpírka,
voda plus, intenzivní/skvrny, regulace teploty
a počtu otáček, nastavení časové předvolby
– velký LED-displej: ukazatel průběhu programu,
nastavení počtu otáček, teploty, časová předvolba, ukazatel zbytkového času, množství naplnění
– AquaStop se zárukou
– VarioSoft prací buben
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– samočisticí přihrádka na prací prášek
– elektromagnetický zámek
– dětská pojistka, akustický signál

Energie

Odstředění

C

4,5
kg

MADE IN GERMANY
– speciální funkce: voda plus
– extrakrátký 30´, extrakrátký 15´
– 3D-AquaSpar systém
– dětská pojistka
– speciální programy: jeans, extrakrátký 30´, extrakrátký 15´, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
– TouchControl tlačítka pro volitelné funkce: start,
snadné žehlení, voda plus, intenzivní, předpírka,
nastavení počtu otáček a konce praní
– LED-displej: ukazatel průběhu programu, nastavení časové předvolby a dětské pojistky
– několikanásobná ochrana
– 3D-AquaSpar systém
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
– dětská pojistka, akustický signál

Spotřeba energie v kWh za rok
na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna
60 °C a 40 °C s celou a poloviční
náplní a spotřeba v režimech
s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán.
2) Spotřeba vody v l za rok na
základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna
60 °C a 40 °C s celou a poloviční
náplní a spotřeba v režimech
s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán.
3) Úroveň emisí hluku šířeného
vzduchem vyjádřená v dB (A) re
1 pW zaokrouhlená na nejbližší
celé číslo během fází praní
a odstřeďování u standardního
programu bavlna 60 °C s plnou
náplní
1)

třída spotřeby energie

A

A+

A

spotřeba energie

199 kWh/rok1)

196 kWh/rok1)

159 kWh/rok1)

spotřeba vody

8200 l/rok2)

8650 l/rok2)

8900 l/rok2)

náplň

1–5,5 kg

1–6 kg

1–4,5 kg

třída účinnosti odstřeďování

C3)

B3)

C3)

počet otáček

400–1000 ot./min.

400–1200 ot./min.

600–1000 ot./min

hlučnost praní/odstřeďování

59/73 dB (A) re 1 pW4)

55/74 dB (A) re 1 pW4)

56/72 dB (A) re 1 pW4)

rozměry (V × Š × H)

84,7 × 60 × 59 cm

84,7 × 60 × 47 cm

84,7 × 60 × 44 cm

cena

8 990 Kč

13 990 Kč

10 990 Kč
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Mnohem více než jenom
teplý vzduch...

Nepřekonatelné sušení
Kondenzační sušičky Bosch lze nainstalovat v libovolné větratelné
místnosti o ploše minimálně 6 m2 a nepotřebují ani připojení na
vodu, ani odtahové potrubí – pouze běžnou zásuvku. Vlhkost
odebraná prádlu ve spotřebiči kondenzuje a hromadí se v kondenzační nádobě. Po sušení lze vodu jednoduše vylít nebo vypouštět
přímo hadicí dodávanou k sušičce jako zvláštní příslušenství.
DuoTronic
Při sušení ošetřuje a chrání Vaše prádlo systém DuoTronic. Spočívá
v tom, že senzory trvale měří teplotu a zbytkovou vlhkost v sušičce,
takže prádlo se usuší přesně tak, jak si to přejete – například na
stupeň usušení vhodný k uložení prádla do skříně nebo k žehlení.
V zájmu zvláště šetrného zacházení s textilními materiály choulostivými na vysokou teplotu a co nejmenšího pomačkání prádla vyvinula firma Bosch program na šetrné sušení a snadné žehlení.
Pokud zapneme ještě funkci ochrany proti zmačkání, prádlo se po
usušení v bubnu ještě dvě hodiny načechrává.
Extrakrátký 40´
Tento speciální sušicí časový program byl bezprostředně vyvinut
jako „další stupeň“ pracího programu extrakrátký 15´. Až 2 kg
prádla jsou nejen vyprány a usušeny za bezkonkurenční čas, ale
i velmi šetrně a s ohledem na Vaši peněženku.
SteamPerfect technologie
SteamPerfect kondenzační sušička WTS 86515BY nabízí díky své
inovativní technologii vedle klasického senzorového sušení i dva
speciální programy – sušení a vyhlazování textilního vlákna
a refresh pomocí páry. Abychom zajistili dokonalou hygienu při
sušení, používá kondenzační sušička SteamPerfect pro tvorbu
páry čistou destilovanou vodu. Zásobník na destilovanou vodu je
snadno přístupný a po každém sušení je zbytková voda odčerpána
do zásobníku na kondenzovanou vodu. Tak máte vždy jistotu, že
při používání sušicich a refresh programů je pára vždy dokonale
hygienicky čistá.

Ochrana proti zmačkání
Automatická ochrana proti zmačkání se postará o prodloužené
načechrávání prádla pomocí mírných pohybů sušicího bubnu
SoftDry. Díky této až „starostlivé péči“ bude textilní prádlo dokonale vyhlazeno, a tím značně zredukujete dobu strávenou žehlením.

PremiumLine

Kondenzační sušička Avantixx 8

Kondenzační sušička Avantixx 7

WTS 86515BY SteamPerfect

WTE 84306BY

Energie
ActiveSteam
technology

SteamPerfect sušicí programy
SteamPerfect sušicí programy – bavlna a snadno udržovatelné –
jsou ideálním řešením pro sušení velkých kusů bavlněného prádla
(ložní prádlo, přehozy, ubrusy), ale i pro sušení halenek či košil.
Textilní vlákna jsou krásně vyhlazena, a tím Vám odpadá nepříjemné žehlení. SteamPerfect Refresh programy oceníte při každodenním kancelářském shonu. Váš oblíbený kostýmek či kalhoty
nemusíte po každém nošení nosit do čistírny – stačí pouze nastavit SteamPerfect Refresh program a nepříjemné záhyby nebo
zápach během pár chvilek budou minulostí.

Energie
DuoTronic

DuoTronic

EXCLUSIV
výbava

–
–
–
–

výbava

– třída spotřeby energie B
– plně elektronické řízení
– systém DuoTronic: 9 senzorových a 2 časové
programy
– SoftDry systém sušení: velký objem sušicího
bubnu (112 l), asymetické unašeče, kapkovité
prolisy bubnu
– speciální programy: pára vyhlazení bavlna, snadno udržovatelné, pára refresh business a casual,
vlna finish, sportswear, peří, extrakrátký 40´
– TouchControl tlačítka: start/stop, šetrné/superšetrné, ochrana proti zmačkání, volba a změna
– LCD-displej: časová předvolba, ukazatel zbytkového času, ukazatel průběhu programu, ukazatel
stavu sušení a doporučení: „vyprázdnit nádržku“
a „vyčistit filtr“
– EasyClean filtr, akustický signál
– vnitřní osvětlení bubnu, dětská pojistka
– závěs dveří vpravo, nelze změnit
– možnost podstavby
– hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW

– třída spotřeby energie B
– plně elektronické řízení
– systém DuoTronic: 7 senzorových a 2 časové
programy
– SoftDry systém sušení: velký objem sušicího
bubnu (112 l), asymetické unašeče, kapkovité
prolisy bubnu
– speciální programy: vlna finish, sportswear, peří,
teplý na 20 min., extrakrátký 40´
– TouchControl tlačítka: start/stop, jemné, snadné
žehlení a nastavení časové předvolby
– LCD-displej: časová předvolba a ukazatel zbytkového času
– LED-ukazatele: ukazatele průběhu programu,
ukazatel stavu sušení a doporučení: „vyprázdnit
nádržku“ a „vyčistit filtr“
– EasyClean filtr, akustický signál
– vnitřní osvětlení bubnu
– závěs dveří vpravo, nelze změnit
– možnost podstavby
– hlučnost: 64 dB (A) re 1 pW

spotřeba

odstředěno v pračce při: 1400 ot./min.:
3,74 kWh el. energie, 105 min.
odstředěno v pračce při: 1000 ot./min.:
4,49 kWh el. energie, 122 min.

odstředěno v pračce při: 1400 ot./min.:
3,36 kWh el. energie, 89 min.
odstředěno v pračce při: 1000 ot./min.:
3,92 kWh el. energie, 104 min.

náplň

1–8 kg

1–7 kg

rozměry (V × Š × H)

84,2 × 59,8 × 62,5 cm

84,2 × 59,8 × 62,5 cm

cena

18 990 Kč

13 990 Kč

SoftDry buben
Revoluční koncept nerezového SoftDry bubnu kondenzačních
sušiček Bosch šetrně a rovnoměrně usuší každý druh textilií a až
7 kg prádla. Díky inovativním asymetrickým unašečům, elipsovitým
prolisům a velkému bubnu o objemu 112 l bude Vaše prádlo při
sušení klouzat jako po vzduchovém polštáři. Dopřejte mu tu
nejlepší péči a starostlivost.
Ochranný filtr kondenzátoru
Ochranný filtr kondenzátoru chrání kondenzátor před textilním
prachem a chomáčky. Lze jej velice lehce a pohodlně vyjmout
a vyčistit pod tekoucí vodou. Díky tomu zůstává kondenzátor déle
čistý a zachovává si stejnou účinnost sušení jako první den. To
Vám šetří nejen čas, ale i peníze.

sušení a načechrávání pomocí páry
vnitřní osvětlení bubnu
dětská pojistka
SoftDry systém bubnu

–
–
–
–

speciální program: extrakrátký 40´
vnitřní osvětlení bubnu
dětská pojistka
SoftDry systém bubnu
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Chladicí přístroje
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Tento design
Vás nenechá chladnými
Kombinace SmartCool Vás přesvědčí svým designem –
a proto se velmi nenásilně stanou elegantním doplňkem
každé moderní kuchyně.

FlexShelf
Přihrádka FlexShelf je jedinečným praktickým pomocníkem:
skládá se ze dvou odkládacích ploch, jež jsou spojeny kovovými
závěsy. Na horní odkládací plochu z bezpečnostního skla je
zespodu upevněna plastová přihrádka, kterou lze pouhým jedním
půlkruhovým pohybem flexibilně vysunout. Díky tomuto pohybu se
Vám nabízí další dodatečný prostor pro uložení lahví či drobných
lahůdek. Už není tato odkládací plocha potřeba? Stačí ji stejným
pohybem zasunout pod skleněnou odkládací plochu. Tím získáte
více prostoru na výšku, ve sklopeném stavu nijak v prostoru
chladničky nepřekáží.
Výsuvné odkládací plochy
Pro ještě větší komfort při ukládání a vyjímání potravin můžete
odkládací plochy z bezpečnostního skla vysunout až o 15 cm. Tak
máte o všech lahůdkách přehled a žádný chlebíček se před Vámi
neschová. Samozřejmostí je plynulé a stabilní vysunutí, a to
i v případě, že jsou odkládací plochy plně naloženy.
Stropní LED osvětlení
Zářivým příkladem zdařilé kombinace neotřelého designu a energetické nenáročnosti je stropní LED osvětlení. Díky optimálnímu
umístění je celý vnitřní prostor dokonale osvětlen, LED světlo
spotřebuje pouze nepatrné množství energie a vydrží po celou
dobu životnosti spotřebiče.
LowFrost – znatelně komfortnější odmrazování
Systém LowFrost Vám ušetří mnoho práce s odmrazováním,
jelikož tvorba ledové námrazy je díky novému umístění chladicích
těles značně zredukována. Chladicí tělesa jsou zapěnována po
obvodu vnitřního mrazicího prostoru a mezidna jsou z tvrzeného
bezpečnostního skla, tzn. že teplota je v celém prostoru konstantní a led se nevrství na kovových prolisech.
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Vše, co se sem vejde,
vystačí na týdny. A zůstane
i tak dlouho čerstvé
Potraviny si vychutnáme nejlépe čerstvé, a proto jsou kombinace
řady SmartCool vybaveny chytrými pomocníky, kteří prodlouží čerstvost
ovoce, zeleniny, masa i drůbeže.

ChillerBox – ideální pro maso a ryby
Přihrádka ChillerBox je bezpečné místo pro maso, ryby, sýry
a uzeniny. Chladný proud vzduchu vedený z mrazicího prostoru
má za následek snížení teploty v ChillerBoxu o 2 °C oproti zbytku
chladicí části. Proto je tato přihrádka i užitečným pomocníkem pro
rychlejší zchlazení nápojů. V přihrádce ChillerBox si uchovají
potraviny delší čerstvost a nedochází k přenosu nežádoucích
pachů do okolí chladicího prostoru. Další inovací na poli „čerstvosti“ je vlnkovitý profil dna, který zamezuje kontaktu potravin
s kondenzovanou vodou. Samozřejmostí je velmi lehká manipulace
díky inovativním kolejničkám.
CrisperBox – mnoho místa pro ovoce a zeleninu
Přihrádka CrisperBox nenabízí pouze velký skladovací prostor pro
ovoce a zeleninu, ale uchová je i déle čerstvé. O čerstvost se
postará optimální stupeň vlhkosti, který můžete dle vlastních
potřeb a druhu potravin regulovat. Vlnkovitý profil dna chrání
potraviny před zkondenzovanou vodu a díky vyjímatelné přihrádce
DividerBox můžete například ovoce a zeleninu skladovat odděleně.
Manipulace i s plně naloženou přihrádkou je díky kolečkům velice
lehká a snadná.
BigBox – tolik prostoru, kolik potřebujete
Nezáleží na tom, zda máte na narozeninovou oslavu horu pizz
nebo chcete zamrazit svatební dort – v mrazicí přihrádce BigBox
o objemu 30 l máte dostatek místa pro objemnější potraviny. Pro
uskladnění opravdu vysokých potravin můžete vyjmout horní
mrazicí přihrádku společně s mezidnem z bezpečnostního skla.

Elektronická regulace
Teplotu u modelů s elektronickou regulací můžete nejen nastavit,
ale i kontrolovat. Na elektronickém ovládacím panelu je už
zvnějšku patrná aktuálně nastavená teplota či aktivovaná funkce
supermrazení/superchlazení. V případě kolísání vnitřní teploty Vás
akusticky i opticky upozorní funkce alarm. U některých modelů
máte možnost aktivovat funkci Holiday. Při její aktivaci se v chladicím prostoru automaticky nastaví teplota na cca 15 °C; dveře
přitom musejí zůstat zavřené. Ušetří se tak energie v případě, že
není třeba v této době nic chladit.
Dva chladicí okruhy
U modelů s dvěma chladicími okruhy můžete nezávisle regulovat
a kontrolovat teplotu v chladicí a mrazicí části. Díky tomu se
zbytečně neodvádí vlhkost z chladicí části a uskladněné potraviny
nepodléhají teplotním výkyvům a uchovávají si tak delší čerstvost.
Nedochází ani k transportu nežádoucí vlhkosti nebo nepříjemného
pachu z jednotlivých částí spotřebiče. Díky oddělené regulaci
teploty dochází ke znatelné úspoře energie.
EasyLift přihrádky ve dveřích
Hodně malá anebo hodně velká lahev – rozumné umístění lahví
v chladicím prostoru, to je občas nad lidské síly! Inovativní přihrádka EasyLift Vám může tyto síly ušetřit: můžete ji výškově
přednastavit až o 21 cm, a to nabízí již mnoho „hracího“ prostoru
pro každou lahev. A další plus pro Vás: přihrádky EasyLift můžete
plynule výškově nastavovat, i když jsou zcela naplněné, což Vás
ušetří nepříjemného vyklízení a přeskládávání.
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Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KGV 33VL30S

KGV 36VW30X

KGV 36VI30X

KGV 39VW30X

Energie

Energie
Elektronická
regulace teploty

Energie
Elektronická
regulace teploty

Energie
Elektronická
regulace teploty

Elektronická
regulace teploty

EXCLUSIV
výbava

–
–
–
–

třída spotřeby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulace teploty
LowFrost

–
–
–
–

třída spotřeby energie: A++
CrisperBox
elektronická regulace teploty
LowFrost

– třída spotřeby energie: A++
– CrisperBox
– elektronická regulace teploty
– LowFrost

– třída spotřeby energie: A++
– CrisperBox
– elektronická regulace teploty
– LowFrost

výbava

–
–
–
–
–

barva: InoxLook
třída spotřeby energie: A++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

–
–
–
–
–

barva: bílá
třída spotřeby energie: A++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

nahoře

chladnička 194 l
– automatické odtávání
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru

chladnička 215 l
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– FlexShelf výklopná přihrádka
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru

chladnička 215 l
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– FlexShelf výklopná přihrádka
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru

chladnička 250 l
– automatické odtávání
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– FlexShelf výklopná přihrádka
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru

dole

mraznička **** 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazícího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

mraznička **** 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazicího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

mraznička **** 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazicího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

mraznička **** 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazicího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

spotřeba energie/rok

219 kWh

227 kWh

227 kWh

238 kWh

objem celkem

288 l

309 l

309 l

344 l

kapacita zmrazení

7 kg/24 hod.

7 kg/24 hod.

7 kg/24 hod.

7 kg/24 hod.

doba skladování při poruše

23 hod.

23 hod.

23 hod.

23 hod.

rozměry (V × Š × H)

176 × 60 × 65 cm

186 × 60 × 65 cm

186 × 60 × 65 cm

201 × 60 × 65 cm

cena

12 990 Kč

12 990 Kč

14 990 Kč

13 990 Kč

barva: nerez s ochranou AntiFingerprint
třída spotřeby energie: A++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

barva: bílá
třída spotřeby energie: A++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 39 dB (re 1 pW)
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VitaFresh
Technologie VitaFresh není pouze prostor
o teplotě okolo 0 °C, ale pro rozličné druhy potravin je přizpůsobena i vlhkost jednotlivých chladicích zón. Snížená teplota, která se pohybuje jen
těsně nad bodem mrazu (0 °C), zajistí výrazné
zpomalení ztráty čerstvosti v chlazených potravinách; díky optimálnímu rozdělení vlhkostních zón
na „suché“ a „orosené“ si chlazené potraviny udrží
až třikrát delší dobu chuť, vitaminy, minerální látky
a svěží vzhled.

PremiumLine

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KGE 36AL40

KGE 39AL40

Energie

výbava

nahoře

–
–
–
–
–
–
–
–
–

třída spotřeby energie: A+++
CrisperBox
oddělená elektronická regulace teploty
2 chladicí okruhy
barva: InoxLook
třída spotřeby energie: A+++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 38 dB (re 1 pW)

Energie
Elektronická
regulace teploty

2 chladicí okruhy

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ViteFresh kombinace chladnička/mraznička
KGF 76E45 VitaFresh

Energie
Elektronická
regulace teploty

EXCLUSIV
výbava

PremiumLine

Elektronická
regulace teploty

2 chladicí okruhy

třída spotřeby energie: A+++
CrisperBox
oddělená elektronická regulace teploty
2 chladicí okruhy
barva: InoxLook
třída spotřeby energie: A+++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 38 dB (re 1 pW)

EXCLUSIV
výbava
výbava

–
–
–
–

2 chladicí okruhy

třída spotřeby energie: A++
VitaFresh
elektronická regulace – LCD-displej
dynamické chlazení

– barva: InoxLook
– třída spotřeby energie: A++
– elektronická regulace teploty – digitální LCD
displej
– Eco mode, BottleTimer, dětská pojistka a funkce
holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– klimatická třída: SN-T
– hlučnost: 38 dB (re 1 pW)

chladnička 211 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– oddělená elektronická regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– FlexShelf výklopná přihrádka
– EasyLift výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru
– optický a akustický varovný signál při otevřených
dveří a vyšší teplotě

chladnička 247 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– oddělená elektronická regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výsuvné
– CrisperBox přihrádka za zeleninu
– FlexShelf výklopná přihrádka
– EasyLift výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích
– nerezový držák na lahve
– LED-osvětlení vnitřního prostoru
– optický a akustický varovný signál při otevřených
dveří a vyšší teplotě

dole

mraznička **** 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazicího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

mraznička **** 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná mezidna z bezpečnostního skla pro
větší variabilitu mrazicího prostoru
– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

dole

mraznička **** 62 l
– etážové zmrazování potravin
– funkce supermrazení s automatickou deaktivací
– optický a akustický varovný signál při otevřených
dveří
– 4 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 VarioFreezer
s možností nastavení teploty od –4 °C do –18 °C

spotřeba energie/rok

150 kWh

157 kWh

spotřeba energie/rok

224 kWh

objem celkem

303 l

339 l

objem celkem

260 l

kapacita zmrazení

14 kg/24 hod.

14 kg/24 hod.

kapacita zmrazení

5 kg/24 hod.

doba skladování při poruše

35 hod.

35 hod.

doba skladování při poruše

13 hod.

rozměry (V × Š × H)

186 × 60 × 65 cm

201 × 60 × 65 cm

rozměry (V × Š × H)

190 × 60 × 67 cm

cena

18 990 Kč

21 990 Kč

cena

24 990 Kč

nahoře

uprostřed

chladnička 138 l
– automatické odtávání
– 3 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově nastavitelné
– držák na lahve, zásuvka na drobné potraviny
– osvětlení vnitřního prostoru
VitaFresh 60 l
– 35 l vitaFreh zóna „suchá“ (cca 50% vlhkost vzduchu – ideální pro skladování masa, ryb a drůbeže)
– 25 l VitaFresh zóna „orosená (cca 95% vlhkost
vzduchu – ideální pro skladování ovoce a zeleniny)

„Suchá“ VitaFresh zóna
V „suché“ zóně VitaFresh se udržuje vlhkost vzduchu přibližně ve výši 50 %, což je ideální klima pro
maso, ryby, uzeniny anebo tvrdý sýr.
„Orosená“ VitaFresh zóna
V této zóně se udržuje vlhkost vzduchu přibližně
ve výši 95 %. Vlhkost vzduchu se přitom reguluje
automaticky; vlhkostní membránou se omezuje
na hranici 95 % a přebytečná vlhkost se odvádí
do vnějšího prostředí. Tvoří se tak vhodné klima
pro šťavnatou a křupavou zeleninu i ovoce.
3x déle čerstvé: výhody technologie VitaFresh
Potravina

VitaFresh
zóna

Způsob
skladování

Trvanlivost

hrušky

„orosená“

nebalené

3 měsíce

ledový
salát

„orosená“

nebalený

1–2 týdny

jahody
a třešně

„orosená“

nebalené

1 týden

hlávkový
salát

„orosená“

nebalený

3 týdny

ryby

„suchá“

baleno v sáčku

1 týden

drůbež

„suchá“

plastová vanička
s víkem

1 týden

maliny

„orosená“

nebalené

3 týdny
4 týdny

sýry

„suchá“

plastová vanička
s víkem

mořské
plody

„suchá“

nebalené

3–4 týdny

mrkev

„orosená“

nebalená

5 měsíců

petržel
a pažitka

„orosená“

nebalené

až 8 týdnů

houby

„orosená“

nebalené

1 týden

chřest

„orosená“

nebalený

3 týdny

špenát

„orosená“

nebalený

1 týden

rajčata

„orosená“

nebalená

10 dní
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ComfortLine

Mrazák
GSV 81E30
Energie
Elektronická
regulace teploty

EXCLUSIV
výbava

MADE IN GERMANY
– třída spotřeby energie: A++
– BigBox
– elektronická regulace teploty
– supermrazení

výbava

–
–
–
–
–

mrazák

mrazák **** 192 l
– supermrazení
– 5 transparentních mrazicích boxů, z toho 1 BigBox
– 1 přihrádka intenzivního mrazení s klapkou
– optický a akustický varovný signál při otevřených dveří a vyšší teplotě
– výpusť pro odtátou vodu
– zásobník na ledové kostky

spotřeba energie/rok

191 kWh

objem celkem

192 l

kapacita zmrazení

22 kg/24 hod.

doba skladování při poruše

36 hod.

rozměry (V × Š × H)

156 × 60 × 65 cm

cena

12 990 Kč

barva: bílá
třída spotřeby energie: A++
závěs dveří vpravo, volitelný
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 38 dB (re 1 pW)

Mrazák
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Od mytí nádobí...

Spotřeba 6,5 l
Pouze zredukovat vodu, to není žádné čisté řešení. Myčky řady
ActiveWater Eco optimalizují cirkulaci vody, selektivně rozdělují
distribuci vody, disponují výkonnějším čerpadlem, a tím využívají
mycí síly každé kapky vody. Tato nová technologie dokáže proměnit
neuvěřitelných 6,5 litrů vody na energii více než 4100 litrů vody.
A výsledek? Maximální čisticí síla při minimální spotřebě vody.
Senzor naplnění
Senzor naplnění zjistí množství nádobí v myčce, upraví podle toho
spotřebu vody a v případě potřeby napustí čistou vodu. Tak je vždy
použito optimální množství vody k dosažení perfektně čistého
nádobí. Zjištění množství naplnění vyhodnotí snímač otáček, který
rozpozná hladinu vody. V případě, že je myčka plně naložena (velké
množství nádobí), je pro namočení potřeba většího množství vody
a hladina vody klesá. V tomto případě myčka automaticky dopustí
další vodu. Je-li v myčce nádobí menší množství nádobí, je voda
určená k mytí značně zredukována.
Příborová zásuvka Vario
S výsuvnou příborovou zásuvkou Vario je mytí v myčkách nádobí
řady ActiveWater ještě pohodlnější. Je ideálním místem pro příbory
a malé kuchyňské náčiní, jako jsou např. naběračka či vařečka.
Dokonce i díky svému tvaru naleznou své pevné a jisté místo
i hrnečky na espresso. Koš na příbory ve spodním koši je nahrazen
příborovou zásuvkou Vario, a proto se náplň myček zvýšil na neuvěřitelných 14 jídelních sad.

... k mistru světa
ve spotřebě energie

AquaSenzor III
Toto „kontrolní oko“ reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu
a síle znečištění nádobí tím, že kontroluje použitou vodu infračerveným paprskem a zjišťuje přítomnost nejmenších částeček potravin,
tuků nebo zbytků čisticího prostředku. Elektronika rozhodne podle
stupně znečištění vody, zda ušetříte jeden mycí chod, nebo musí být
přivedena čistá voda. Výsledek mytí: zářivě čisté nádobí se 100%
zárukou hygienické čistoty.
Výměník tepla
Teplo vznikající při mytí je využíváno pro předehřátí studené vody
z kohoutku pro příští mycí chod. Toto zpětné získávání energie se
společně s kondenzačním sušením stará o extrémně nízké hodnoty
spotřeby! Zvláště hygienicky kromě toho probíhá sušení nádobí,
protože při kondenzačním sušení není přiváděn žádný vnější vzduch.
Při otevření spotřebiče po skončení programu už se neobjeví nepříjemná oblaka horké páry.
Dávkovací asistent
Kombinované tablety získávají stále více na popularitě. Myčky řady
ActiveWater optimalizují pomocí dávkovacího asistenta účinek
těchto mycích tablet. Přihrádka na mycí prostředky je umístěna
velmi výhodně ve dvířkách nahoře uprostřed, a tak je při vkládání,
nádobí uchráněna před kapajícími zbytky pokrmů. Během mycího
cyklu spadne tableta do speciální „záchytné přihrádky“, kde se
kontrolovaně zcela rozpustí a zaručuje vždy dokonalý výsledek mytí.
Je tak vyloučeno, aby tableta zapadla jako dosud mezi talíře nebo
do koše na příbory nebo aby se nedokonale rozpustila, čímž by
nebyl zaručen optimální mycí výkon.

TurboSpeed 20min.
Kdo by to neznal – oslava je v plném proudu a čistého nádobí ubývá.
Standardní program trvá okolo dvou hodin a tak dlouho hladoví
a žízniví hosté čekat nechtějí. Pro tento případ je zde nový mycí
program TurboSpeed 20min. Tento užitečný pomocník pracuje ve
dvou fázích: nejprve po zapnutí myčky se voda v zásobníku během
pouhých 25 min., předehřeje (předehřátá voda v zásobníku vydrží
cca hodinu) a po předehřátí můžete naskládat do myčky své nádobí
a spustit program. Jelikož myčka okamžitě pracuje s vodou o teplotě
65 °C, trvá 20 min, než budou Vaše skleničky od vína, talířky od
dezertů či plastové misky dokonale čisté. Neodmyslitelným partnerem mycího programu TurboSpeed 20min. je speciální funkce extra
sušení. Kombinace těchto dvou možností je odpovědí na požadavky
mít možnost umývat za velmi krátkou dobu a s nejlepšími výsledky
mytí.
Intensive 45 °C Eco
Díky novému programu Intensive 45 °C Eco dosáhnete i při velmi
silně zašpiněném nádobí znamenitých výsledků – a dokonce
znatelně snížíte spotřebu energie. V porovnání s klasickým programem intenzivní 70 °C sníží se spotřeba energie o 25 %. Díky inovativní technologii ActiveWater a mycím tabletám, jako jsou například Finish Quantum, je možné plnohodnotně rozvinout mycí sílu
již od 45 °C.
½náplň
Občas se nám nechce čekat, než naplníme celou myčku špinavým
nádobím. Se speciální funkci ½náplň žádný problém – stačí myčku
naplnit pouze menším množstvím nádobí a hotovo! Tím šetříte
nejen čas, ale i vodu a energii.
VarioSpeed
Až dvakrát rychleji – kdykoliv potřebujete ušetřit čas, kdykoliv je
to nutné. Speciální funkce VarioSpeed pouhým stisknutím tlačítka
zredukuje dobu mytí u skoro všech programů až o 50 %.
A i se zcela naplněnou myčkou zaručí optimální výsledky mytí
a sušení.
HygienePlus
Speciální funkce HygienaPlus je odpovědí na ty nejvyšší nároky na
hygienu. Nezávisle na zvoleném programu je během fáze sušení
přidána ještě jedna ohřevná fáze při 70 °C. Tuto speciální funkci
ocení nejen maminky při mytí kojeneckých lahviček, ale stane se
nepostradatelným pomocníkem i při mytí plastových prkének nebo
misek.
Extra sušení
Přídavná speciální funkce extra sušení je určena pro ty, kdo velmi
často používají plastové nádobí. Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí sušení i u nádobí z umělé hmoty. Tato
funkce je i nepostradatelným pomocníkem při programu TurboSpeed 20min.
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Myčka nádobí, 60 cm

Myčka nádobí, 60 cm

Myčka nádobí, 60 cm

SMS 58M92EU ActiveWater ECO

SMS 58N38EU ActiveWater

SMS 40M52EU ActiveWater

Energie

Sušení

Voda

2

Energie

Sušení

Energie

Voda

AquaStop

Sušení

Voda

AquaStop

AquaStop

EXCLUSIV
výbava

MADE IN GERMANY
– speciální funkce: VarioSpeed, ½náplň, extra sušení

– speciální funkce: VarioSpeed, HygienePlus

– speciální funkce: VarioSpeed

výbava

– 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–
–65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min., předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed, ½náplň, extra
sušení
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí / regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou / výměník tepla
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel
zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– 2násobná dětská pojistka: elektronická blokace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– příborová Vario zásuvka
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši 2x
– možnost podstavby

– 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed, HygienePlus
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí / regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou / výměník tepla
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel
zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– 2násobná dětská pojistka: elektronická blokace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– příborová zásuvka Vario
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním koši 4x, v horním koši 2x, odkládací přihrádka na příbory i v horním koši, odkládací přihrádka
na malé šálky v horním koši 2x
– možnost podstavby

– 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: VarioSpeed
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí, regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel
zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– 2násobná dětská pojistka: elektronická blokace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– Vario stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním
koši 2x, odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši 2x, koš na příbory
– polinox
– možnost podstavby

spotřeba

– třída spotřeby energie: A++
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C:
262 kWh/rok 1)
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,92 kWh
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 1 820 l/rok 2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 6,5 l
– třída účinnost sušení: A 3)
– doba trvání programu Eco 50°C: 180 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 46 dB(A) re 1pW
– kapacita: 13 jídelních souprav

– třída spotřeby energie: A++
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C:
266 kWh/rok 1)
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,93 kWh
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 2 800 l/rok 2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 10 l
– třída účinnost sušení: A 3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 46 dB(A) re 1pW
– kapacita: 14 jídelních souprav

– třída spotřeby energie: A+
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C:
290 kWh/rok 1)
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 1,02 kWh
– spotřeba vody v programu Eco 50°C: 3 360 l/rok2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 12 l
– třída účinnost sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 48 dB(A) re 1pW
– kapacita: 12 jídelních souprav

rozměry (V × Š × H)

85 × 60 × 60 cm

85 × 60 × 60 cm

85 × 60 × 60 cm

cena

14 990 Kč

14 990 Kč

10 990 Kč

Roční spotřeba energie v kWh na základě 280 standardních
mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech
s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu používání spotřebiče.
2) Roční spotřeba vody v litrech na základě 280 standardních mycích cyklech. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání
spotřebiče.
3) Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
1)

Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí
a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
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Větší než se zdá
Nová ActiveWater myčka, 45 cm
Příborová zásuvka
Větší komfort s teleskopickou zásuvku na příbory! Je to ideální
místo na ukládání příborů a menších kuchyňských potřeb. Je zde
dokonce místo pro espresso šálky, sběračky či metly. Díky tomuto
řešení získáte větší flexibilitu a místo až pro 10 jídelních souprav.
Technologie ActiveWater
Tato inovativní technologie maximalizuje účinnost mytí a zaručuje
úsporu spotřeby. Nižší spotřeba vody a energie je docílena přesnou distribucí vody, optimalizovaným filtračním systémem, rychlejším ohřevem a vyšší výkonností čerpadla, které zvyšuje cirkulaci
vody. AktiveWater: méně vody a energie, větší výkon.
Tři stupně flexibility
Trojnásobný Rackmatic umožňuje nastavit u horního koše tři
výškové úrovně. Změnu lze provést velmi snadno, i když je koš plný
nádobí. Jednoduchým pohybem ruky můžete změnit výšku koše až
o 5 cm a vytvořit potřebné místo ve správné výšce. Je jedno, zda
potřebujete umístit skleničky na víno, velké talíře nebo hrnce –
s trojnásobným Rackmatickem získáte potřebnou flexibilitu.
DuoPower
Nové duoPower ostřikovací rameno se dvěma hlavicemi
cíleně distribuuje vodu do všech míst v koši a zaručuje
optimální cirkulaci vody. Výsledkem je ještě lepší
účinek mytí a zářivě čisté nádobí.

Inteligentí spotřeba vody
Nové myčky řady ActivWater, 45 cm, spotřebují pouze 9 litrů na
jeden mycí cyklus ve standardním programu. Efektivní využívání
vody znamená snížení roční spotřeby až o 400 litrů.
AquaSensor
AquaSensor reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu a síle
zašpinění. Cirkulující voda je kontrolovaná infračerveným paprskem, který zjišťuje přítomnost částeček potravin, tuků anebo
čistícího prostředku. Dle dané situace elektronika rozhodne, zda
bude mycí chod pokračovat, nebo musí být přivedena čistá voda.

Myčka nádobí, 45 cm

EcoSilenceDrive
EcoSilenceDrive minimalizuje mechanické tření, a tím zaručuje
tichý průběh programu. Je tak tichý, že můžete využívat noční
proudu a přitom nerušeně spát.

SPS 58M38EU ActiveWater
Energie

Sušení

Voda

84
AquaStop

EXCLUSIV
výbava

MADE IN GERMANY
– speciální funkce: VarioSpeed

výbava

– 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí / regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou / výměník tepla
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– 2násobná dětská pojistka: elektronická blokace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– příborová zásuvka Vario
– DuoPower ostřikovací rameno
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním
koši 2x, v horním koši 2x, odkládací přihrádka na
malé šálky v horním koši 2x
– možnost podstavby

spotřeba

–
–
–
–
–
–
–
–

rozměry (V × Š × H)

85 × 45 × 60 cm

cena

14 990 Kč

třída spotřeby energie: A+
spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 237 kWh/rok1)
spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,84 kWh
spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 2 520 l/rok2)
spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 9 l
třída účinnost sušení: A3)
doba trvání programu Eco 50 °C: 170 min.
spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 44 dB(A) re 1pW
– kapacita: 10 jídelních souprav
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Vestavná myčka nádobí, 60 cm

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SMI 40M55EU ActiveWater

SMV 40M50EU ActiveWater

Energie

Sušení

Energie

Voda

Sušení

Voda

AquaStop

AquaStop

EXCLUSIV
výbava

– speciální funkce: VarioSpeed
– třída spotřeby energie: A+
– AquaStop se zárukou

– speciální funkce: VarioSpeed
– třída spotřeby energie: A+
– AquaStop se zárukou

výbava

– 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: VarioSpeed
– auto 3in1
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí, regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel
zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– 2násobná dětská pojistka: elektronická blokace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– Vario stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním
koši 2x, odkládací přihrádka na příbory i v horním
koši, odkládací přihrádka na malé šálky v horním
koši 2x, koš na příbory
– polinox

4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: VarioSpeed
– auto 3in1
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– technika střídavého mytí, regenerační elektronika
– systém šetrného mytí skla
– AquaSenzor III / senzor naplnění
– AquaStop se zárukou
– displej: časová předvolba 1–24 hod., ukazatel
zbytkového času v minutách
– elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
– dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– Vario stříbrné mycí koše: sklopné trny v dolním
koši 2x, odkládací přihrádka na příbory i v horním
koši, odkládací přihrádka na malé šálky v horním
koši 2x, koš na příbory
– akustický signál ukončení programu
– polinox

spotřeba

– třída spotřeby energie: A+
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C:
290 kWh/rok 1)
– spotřeba energie v programu Eco 50°C: 1,02 kWh
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 3 360 l/rok 2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 12 l
– třída účinnost sušení: A 3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 48 dB(A) re 1pW
– kapacita: 12 jídelních souprav

– třída spotřeby energie: A+
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C:
290 kWh/rok 1)
– spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 1,02 kWh
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 3 360 l/rok 2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 12 l
– třída účinnost sušení: A 3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– doba trvání ve stavu zapnutí: 0 min.
– hlučnost: 48 dB(A) re 1pW
– kapacita: 12 jídelních souprav

rozměry (V × Š × H)

81,5 × 59,8 × 57,3 cm

81,5 × 59,8 × 55 cm

cena

15 990 Kč

15 990 Kč

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

Vestavná myčka nádobí, 60 cm

SMI 40M55EU

rozměry v mm

SMV 40M50EU

rozměry v mm
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Multifunkce 3D Plus – 8 druhů ohřevu
Rozmrazování, horní/dolní ohřev, dolní ohřev,
3D-horký vzduch Plus, stupeň pro pizzu,
cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril

ComfortLine

Volně stojící elektrický sporák, 60 cm
HCE 744320 R
Energie

Elektronické hodiny
Komfortnější vaření – již nikdy nezapomenete,
že pečete.

-20%

2násobný teleskopický výsuv
Bezpečné a komfortní řešení přístupu k plechům. Závěsné rošty mají výsuvné kolejničky,
na kterých vyjíždějí plechy před prostor trouby.
V tomto případě lze využít dvou teleskopů
zároveň. Určitě oceníte stabilitu, odolnost proti
překlopení, plynulost pohybu, jakož i volný
přístup k potravinám za všech stran.

EXCLUSIV
výbava

–
–
–
–

výbava

–
–
–
–
–

příslušenství

1 kombinovaný rošt, 1 smaltovaný plech, 1 univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ336000 skleněná pánev, HEZ327000 pečicí
kámen, HEZ338356 3násobný teleskopický výsuv,
HEZ333000 profesionální pánev, HEZ390800 XXL-pekáč 11l, HEZ33300 profi pánev atd.

rozměry (V × Š × H)

85 × 60 × 60 cm

příkon

11,0 kW

cena

15 990 Kč

GranitEmail
Snadné čištění vnitřních ploch trouby díky
jejich speciálnímu povrchu.
Dvouokruhová varná zóna
Podle velikosti hrnce lze jedním dotykem
nastavit menší či větší průměr varné plochy
a uspořit tak energii.

Elektrický sporák

Pečicí varná zóna
Rozšíření varné zóny na oválnou pečicí zónu
pomocí senzorového tlačítka. Získáte tím
správnou varnou zónu s rovnoměrným rozdělením tepla pro velké oválné nádobí na smažení
a pečení, jako jsou např. pekáče nebo hrnce na
ryby.
Ukazatel zbytkového tepla
Červené kontrolky ve sklokeramice
ukazují eventuální zbytkové teplo pro
každou varnou zónu a varují tak před ještě
horkými varnými zónami.

1)
2)

sklokeramika HighSpeed
multifunkce 3D Plus
2násobný teleskopický výsuv
zadní stěna s katalytickým samočištěním

barva: bílá
šířka: 60 cm
třída spotřeby energie: A –20 %1)
sklokeramická varná deska
4 varné zóny HighSpeed: z toho 2x dvouokruhová
varná zóna a 1x pečicí zóna
– 4x ukazatel zbytkového tepla
– elektrická trouba s multifunkcí 3D Plus – 8 druhů
ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, cirkulační
gril, rozmrazování, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 3D-horký vzduch Plus
– objem trouby 67 l, s novým šedým extrahladkým
smaltem GranitEmail
– 2násobný teleskopický výsuv
– manuální rychloohřev pečicí trouby na voliči funkcí
– celoskleněná vnitřní strana dvířek
– přesná regulace teploty 50–270 °C
– max. teplota čelní strany dvířek 50 °C2)
– elektronické hodiny s časovou předvolbou
– zapouštěcí knoflíky
– zadní stěna s katalytickým samočištěním
– dětská pojistka – funkce „Klíč“
– osvětlení trouby
– velkoprostorová zásuvka na nádobí
– výškově nastavitelné nožičky sporáku

o 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN50304).
měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní / spodní ohřev, 180 °C po hodině provozu
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Jenom nenechat nic připálit.
Ohniví pomocníci v kuchyni se postarají
o perfektní výsledky v hrnci i nejlepší
upečení v troubě
Vestavná trouba s multifunkcí = 7 druhů ohřevu:
Horní/spodní ohřev
Klasický druh ohřevu pro koláče, nákypy a libovou pečeni, např.
hovězí maso nebo zvěřinu na jedné úrovni.
Samostatný spodní ohřev
Zavařování a dopékání nebo zezlátnutí. Teplo přichází zespoda.
Horký vzduch
Pro koláče a pečivo na jedné až dvou úrovních. Ventilátor rovnoměrně rozvádí teplo kruhového topného tělesa ve varném prostoru.
Cirkulační infragril
Pečení masa, drůbeže a celých ryb. Topné těleso grilu a ventilátor
se střídavě zapínají a vypínají. Díky ventilátoru proudí vzduch
kolem pokrmu.
Variabilní velkoplošný gril
Grilování steaků, uzenin, toastů a ryb. Zahřeje se celá plocha pod
topným tělesem grilu.
Variabilní maloplošný gril
Grilování malého množství steaků, uzenin, toastů a ryb. Zahřeje se
střední část topného tělesa grilu.
Rozmrazování
Rozmrazování např. ryb, drůbeže, chleba a koláčů. Ventilátor víří
vzduch kolem pokrmu.

Sklokeramická varná deska
Design s plošným rámem
Klasický design: plochý rámeček kolem celé desky
v nerez oceli nebo bílé barvě.
Senzorové ovládání TouchControl
Více komfortu při ovládání a čištění.
Technika: Ovládání lehkým dotykem integrovaných senzorových tlačítek na sklokeramické ploše. Pomocí +/‒ lze individuálně nastavovat výkonové stupně varných zón. A to s ovládáním
pro každou varnou zónu zvlášť.
Užitná hodnota: Komfortní ovládání lehkým dotykem integrovaných senzorových tlačítek. Elegantní a snadno čistitelné. Snadné
čištění díky hladké ovládací ploše. Komfort pro Vás: ovládání
každé varné zóny zvlášť – přímý přístup.
Elektronika uvedení do varu
Rychlá příprava pokrmů
Technika: Varná zóna se automaticky přepne zpět na Vámi nastavený stupeň dalšího vaření poté, co určitou dobu hřeje s maximálním výkonem.
Užitná hodnota: Jednoduché ovládání. Po uvedení do varu už
nemusíte manuálně varnou zónu přenastavovat na nižší stupeň
výkonu.

ComfortLine

Vestavná trouba, 60 cm

Sklokeramická varná deska, 60 cm

HBN 239E1T

PKF 645E14E

Energie

-20%

EXCLUSIV
výbava

výbava

– multifunkce: 7 druhů ohřevu
– elektronické hodiny s časovou předvolbou
– jednoúrovňový teleskopický výsuv

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Dvouokruhová varná zóna
Podle velikosti hrnce lze jedním dotykem nastavit menší či větší
průměr varné plochy a uspořit tak energii

7

druhů
ohřevu

barva: nerez
šířka: 60 cm
třída spotřeby energie: A –20 %*
pečicí trouba s multifunkcí (7 druhů ohřevu:
horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch,
cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)
pečicí trouba 67 l s šedým smaltem GranitEmail
řízení teploty od 50–270 °C
elektronické hodiny
zápustné ovládací knoflíky
jednoúrovňový teleskopický výsuv
osvětlení trouby
dětská pojistka – tlačítko Klíč
připojovací kabel se zástrčkou 1 m

příslušenství

1x hliníkový pečicí plech
1x univerzální pánev
1x kombi rošt

zvláštní příslušenství

HEZ
HEZ
HEZ
HEZ

430000
431000
432000
434000

hliníkový pečicí plech
smaltovaný pečicí plech
univerzální pánev
kombi rošt

MADE IN GERMANY
– ovládání TouchControl
– digitální ukazatel TopControl
– elektronika uvedení do varu

– barva: nerez
– šířka: 60 cm
– elektrická sklokeramická varná deska se senzorovým ovládáním TouchControl
– sklokeramika HighSpeed bez dekoru
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová
– 17 výkonových stupňů
– elektronika uvedení do varu
– digitální ukazatel TopControl
– rozšíření varné zóny separátním senzorovým
tlačítkem
– 2násobný ukazatel zbytkového tepla
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání varných zón
– kontrolka provozu
– hlavní vypínač
– min. tloušťka pracovní desky 20 mm
– plošný design – design s rámečkem

HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou
HEZ 390090 WOK-pánev se skleněnou poklicí
a mřížkou pro elektrické desky

rozměry spotřebiče (V × Š × H)
595 × 595 × 548 mm
rozměry pro vestavbu (V × Š × H) 575–597 × 560 × 550 mm

51 × 575 × 505 mm
47 × 560 × 490 mm

cena

7 990 Kč

9 990 Kč

*o 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN50304)
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25.08.06 _ok

ComfortLine

EXCLUSIV
výbava

25.08.06 _ok

Podlahový vysavač

Podlahový vysavač

BSGL 5PRO1 Home Professional

BSGL 51332

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
– compressor technology: nová inovativní motorová
– compressor technology: nová inovativní motorová
technologie s aerodynamickými výfukovými lopatkatechnologie s aerodynamickými výfukovými lopatkami a perfektně vyladěným průtokem vzduchu celým
mi a perfektně vyladěným průtokem vzduchu celým
spotřebičem pro optimální snímavost prachu při
spotřebičem pro optimální snímavost prachu při
nižší spotřebě energie
nižší spotřebě energie

výbava

– 360° BallConnection – kulovité ukotvení sací hadice
pro lepší ovladatelnost vysavače
– transparentní nárazník Air Bumper – ochranná lišta chránící nábytek a zdi proti poškození
– rukojeť Flexxogrip tlumící nárazy
– Long-Life Compressor. Motor s extradlouhou životností
a nízkou spotřebou energie
– textilní hadice s delší životností
– nerezová rastrová teleskopická trubka s posuvnou
manžetou a klipovým spojením
– podvozek se 4 kovovými kolečky
– elektronická regulace sací síly otočným regulátorem
– ergonomické madlo, akční rádius 15 m
– přepínatelná kolečková tryska (omezujicí hlučnost)
s kovovou spodní plochou a klipovým uzávěrem
(šířka sání 280 mm)
– tryska na tvrdé podlahy s měkkými štětinami
(šířka sání 300 mm)
– integrované 2dílné příslušenství: trysky na matrace a spáry
– Air flow control systém: patentovaný systém opatření
pro absolutní čistotu vzduchu vycházejícího z vysavače
– Air safe: hermetické uzavření vysavače proti úniku prachu
– hygienický filtrační systém Air Clean HEPA
– filtrační sáček o objemu: 4,5 l
– sáček MegaAir SuperTEX s hygienickým uzávěrem
– ukazatel výměny filtračního sáčku
– odkládací a parkovací poloha
– automatické navíjení kabelu
– označení výměnného sáčku: BBZ41FGXXL
– 4 otočná kolečka na kovových osičkách
– akustický výkon: 75 dB

– akční rádius: 15 m
– 360° BallConnection – kulovité ukotvení sací hadice
pro lepší ovladatelnost vysavače
– transparentní nárazník Air Bumper – ochranná lišta
chránící nábytek a zdi proti poškození
– robustní barevná textilní sací hadice
– elektronická regulace sací síly otočným regulátorem
– ergonomické madlo
– rastrová teleskopická trubka s posuvnou manžetou
a klipem kabelu
– přepínatelná kolečková tryska (omezujicí hlučnost)
s kovovou spodní plochou a klipovým uzávěrem
(šířka sání 280 mm)
– tryska na tvrdé podlahy s měkkými štětinami
(šířka sání 300 mm)
– integrované 2dílné příslušenství: trysky
na matrace a spáry
– Air flow control systém: patentovaný systém opatření
pro absolutní čistotu vzduchu, vycházejicí z vysavače
– Air safe: hermetické uzavření vysavače proti úniku prachu
– hygienický filtrační systém Air Clean HEPA
– filtrační sáček o objemu: 4,5 l
– sáček MegaAir SuperTEX s hygienickým uzávěrem
– ukazatel výměny filtračního sáčku
– odkládací a parkovací poloha
– automatické navíjení kabelu
– 4 otočná kolečka na kovových osičkách
– hmotnost 5,4 kg (bez příslušenství)
– označení výměnného sáčku: BBZ41FGXXL
– akustický výkon: 75 dB

příkon

300–1800 W

300–1300 W

barva

titanová/červená

krémová

rozměry (V × Š × H)

32 × 37× 58,5 cm

24 × 30,7 × 46,5 cm

EAN

4242002561660

4242002561646

cena

6 490 Kč

4 990 Kč
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k dodání do 12/2011

ComfortLine

EXCLUSIV
výbava

Podlahový vysavač

Ruční aku vysavač 2-in-1, 18 V

Plně automatický kávovar

Univerzální kuchyňský robot

BSGL 32500

BBHMOVE4

TCA 5809

MUM 48CR2

MADE IN GERMANY
– atraktivní design
– atraktivní stříbrné prvky

– napětí 18 V
– nové baterie Ni-MH: ekologické, velmi výkonné

–
–
–
–

– 4 pracovní rychlosti, parkovací pozice
– multifunkční rameno se 3 stupni pohonu
v rozdílných polohách
– multimotion drive

aroma whirl system plus
single portion cleaning
Milk Whirl systém
2 procesy spaření při přípravě 2 šálků kávy

výbava

– elektronická regulace sací síly otočným regulátorem
– ergonomické madlo
– atraktivní stříbrné prvky
– kolečková sací tryska s přepínáním (šířka sání 260 mm)
– rastrová teleskopická trubka s posuvnou manžetou
– integrované 2dílné příslušenství: trysky na matrace
a spáry
– hygienický filtrační systém Air Clean II
– sáček MEGAfiltr® SuperTEX s hygienickým uzávěrem
– filtrační sáček o objemu: 4 l
– označení výměnného sáčku: BBZ41FG/TYP G
– ukazatel výměny filtračního sáčku
– odkládací a parkovací poloha
– automatické navíjení kabelu
– akční rádius: 10 m
– 3 otočná kolečka
– hmotnost 4,3 kg (bez příslušenství)
– akustický výkon: 82 dB

– 2in1: aku a ruční vysavač v jednom
– samostatně stojící bez nutnosti umístění
do držáku nebo dokovací stanice
– velmi skladný díky sklopnému madlu
– elektrický kartáč
– kapacita zásobníku: 300 ml
– nové baterie Ni-MH: ekologické, velmi výkonné
– indikátor stavu připojení k síti
– omyvatelný filtr
– možnost umístění nabíjecí stanice na zem i na stěnu
– hmotnost 2,9 kg (bez příslušenství)

– profesionální a komfortní příprava espressa, cappuccina a čaje
– jedinečný systém spařování kávy aroma whirl system
plus
– jednoduché čištění díky funkci single portion cleaning
– Milk Whirl system pro ještě větší objem pěny
– vyjímatelná spařovací jednotka
– termoblok: 15 barů
– ovládání přes velký symbolový displej
– nastavitelný mlýnek se zásobníkem na čerstvá kávová zrna (cca 250 g)
– 3 stupně nastavení síly kávy, 3 nastavení teploty
vody, funkce horká voda
– separátní zásobník na mletou kávu
– možnost spařování 6–12 g kávy
– zásobník na vodu vyjímatelný, 1,8 l (hlídaný senzorem)
– odkládací plocha na šálky s předehříváním
– výškově nastavitelné trysky na kávu
– vysoce kvalitní kuželovitý mlýnek z tvrzené oceli
– calc´n´clean – odvápnění a čištění v jednom chodu
– plně automatický proplachovací program při zapnutí/vypnutí
– programovatelný modus šetřící energii (0,5 hod.,
1 hod., 2 hod. a 4 hod.)
– žádné energetické ztráty díky síťovému vypínači
– délka připojovacího kabelu 1,0 m
– příslušenství: lžička pro mletou kávu, testovací proužek na stupeň tvrdosti vody, čisticí tablety

– nerezová míchací mísa pro 1 kg mouky + přísady
(max. objem těsta: 1,5 kg kynutého těsta) včetně
transparentního víka a plnicí pomůcky
– hnětací hák, šlehací a míchací metly
– lis na citrusy
– průběhový krouhač se 3 kotouči
– masomlýnek
– plastový mixér 1 l
– lis na citrusy
– přihrádka na kabel
– kryt pro 2 zvláštní provozy
– možnost dovybavení individuálním zvláštním příslušenstvím
– vysoká bezpečnost díky ochraně proti přetížení
– snadné čištění
– přísavné gumové nožičky pro větší stabilitu
– interaktivní DVD s recepty

příkon

300–2500 W

100 W

1400 W

600 W

barva

červená

champagne (metalíza)

antracit

bílá

rozměry (V × Š × H)

26 × 28,7× 40 cm

113 × 25,5 × 20 cm

34 × 26 × 45 cm

26,5 × 26,5 × 30,5 cm

EAN

4242002565118

4242002636429

4242002560601

4242002646640

cena

2 490 Kč

2 790 Kč

13 990 Kč

5 490 Kč
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Klidně nám vyčítejte
perfekcionizmus.
Tvrdě jsme na tom
pracovali

Ocelové rámy se přesně spojí…

Naše práce je naší vášní. Proto také stojíme za tím, co děláme: za
hledáním stále nových řešení, neustálou snahou o technickou
dokonalost a požadováním nejvyšší kvality. A nad tím vším stojí náš
cíl: udělat pro Vás domácí práce se spotřebiči Bosch tak příjemné,
jak je to jen možné. Klademe velký důraz na vynikající zpracování
a sami se na něm také podílíme, například ručním leštěním mnoha
našich odsavačů. Koneckonců Vaše přání nesmí zůstat nesplněna.

… svaří dohromady…

Dříve než naše odsavače přinesou do Vaší kuchyně svěží vzduch,
musí projít bezpočtem kontrol kvality, jako je například test trvalého
zatížení. Až když je všechny úspěšně absolvují, posíláme je z jejich
výrobního podniku v Německu k Vám domů.

… a ručně vyleští.

Znalec hospodářství řekl:

Vizionář uznal:

„Raději ztratím peníze nežli
důvěru.“

„Člověk může mít úspěch jen tehdy,
když se dělí o odpovědnost.“

Velký myslitel byl přesvědčen:

Inženýr řekl:

„Úspěch není otázkou znalostí,
nýbrž otázkou charakteru.“

„Kdo se přestane zlepšovat, přestal
být dobrý.“

Průmyslník mínil:

Všechna tato slova pocházejí od Roberta
Bosche. Dodnes žijí v zaměstnancích firmy
Bosch, kteří jeho ducha nesou dál, a především v našich produktech, které Vám ulehčují život každý den.

„Každá práce je důležitá, i ta
zdánlivě nejmenší.“
Filozof věděl:

„Kde se setká mnoho lidí, tam se
musíte umět o sebe opřít.“
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Pro jistotu:
na náš servis se můžete spolehnout

Zaručená spolehlivost.

Široká síť servisu BOSCH.

Žádné kompromisy

Stačí jen zavolat

Dostupný, odborně vyškolený, rychlý – to je servis značky Bosch.

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maxi-

Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná

mální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. Díky

pomoc je vždy nablízku.

Před i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.

tomu výrobce garantuje na všech spotřebičích
Bosch dvouletou záruku. Na modely z nabídky
EXCLUSIV se vztahuje plnohodnotná záruka 3 roky.

Kvalita servisu přímo od výrobce.

Originální příslušenství.

Originál Bosch

Účinné čisticí prostředky

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou příslu-

spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče lépe

šenství. Objevte maximální komfort obsluhy svého

než pravidelně školení technici. Ti pracují s nejno-

domácího spotřebiče a využijte všechny jeho mož-

vějšími přístroji pro měření, diagnostiku a opravy

nosti. Zároveň dopřejte spotřebiči i optimální péči

spotřebičů s využitím pouze originálních náhrad-

a údržbu. Abychom Vám s tím pomohli, nabízíme

ních dílů Bosch.

celou řadu Bosch certifikovaných čisticích a ošetřujících přípravků. Při správné péči a údržbě Vám
bude spotřebič sloužit po mnoho dalších let.

Na Vašem názoru nám záleží.

Servis po celou dobu životnosti

Bosch kvalita i v servisních službách.

spotřebiče přímo od Bosch
.

To, co jste nám Vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu
servisu na spotřebiče značky Bosch.

Celková spokojenost se servisem
5 hvězd = velmi dobrý
Výsledky ankety pořádané v roce 2010

4,13

Náhradní díly a příslušenství.
Rychle a spolehlivě

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme stále

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do 48 ho-

připraveni Vám pomoci. Můžete se spolehnout

din (SK 72) bez ohledu na to, o který typ domácí-

na odbornou péči vyškolených techniků po celou

ho spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme

dobu životnosti Vašeho spotřebiče. Od chybějícího

skladem nejméně 10 let i po ukončení výroby

návodu k obsluze až po opravu spotřebiče – posta-

daného spotřebiče. Tím Vám zajistíme, že můžete

ráme se o vše.

užívat Bosch kvalitu spotřebiče ještě po mnoho let.

0,20

0,54
kWh

9,80 l

0,50
kWh
0,63

0,12
0,19

‒38%

‒29%

‒69%

0,20
kWh

0,54 l

‒50%
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‒63%

‒43%

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení (s platností od 01. 01. 2010)
druh elektrozařízení
pračky
sušičky
myčky
sporáky, trouby
chladicí a mrazicí přístroje
vysavače
mikrovlnné trouby
sklokeramické desky
odsavače par
malé spotřebiče*
celoplynové sporáky
plynové desky

výše příspěvku
bez DPH
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
180,67 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
2,52 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

výše příspěvku
vč. DPH
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
217,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
3,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

*varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary,
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Váš odborný prodejce Bosch:

Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví Váš prodejce.
Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/ dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření
prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při
běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.
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