Domácí spotřebiče
Přehled domácích spotřebičů
podzim–zima 2011

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení
druh elektrozařízení
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* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espresa, kávovary,
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Váš odborný prodejce Bosch:

BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Pekařská 10a
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555
e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com
www.bosch-home.com/cz
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Uvedené ceny jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci.
Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.
Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
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.
© BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Commando 08/11. Tištěno v ČR. Případné rozdíly v barevnosti
jsou způsobeny technikou tisku.

Modely označené ikonou PartnerProgramm
naleznete pouze u vybraných smluvních
prodejců.

www.bosch-home.com/cz
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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 polo-

Tímto ztratil energetický štítek jako pomocník při výběru

vinu spotřeby energie v domácnosti. Tento fakt zatěžuje

spotřebiče svoji výpovědní hodnotu, a proto volal po

nejen životní prostředí, ale kvůli stále rostoucím cenám

změně.
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elektřiny i rodinný rozpočet.
fického ztvárnění – sedm barevných pruhů – od červené

domácích spotřebičů můžete ušetřit nemalou částku –

po tmavě zelenou.

A+++
A++
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a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Proto byste
při nákupu nového spotřebiče měli dbát zvláště na

Novinkou je rozšíření tříd spotřeby energie o třídy A+,

nízkou spotřebu vody a energie.

A++ a A+++, veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy,
jsou jazykově neutrální a je povinností uvádět pro vybrané

Právě o těchto standardizovaných hodnotách spotřeby

produktové skupiny hlučnost. Je změněna i metodika

vody a energie informuje uživatele (počínaje rokem

uvádění spotřeby vody a energie u automatických praček

1995) evropský energetický štítek. Technický pokrok

a myček nádobí – průměrné hodnoty spotřeby se uvádějí

mezitím vedl k tomu, že většina spotřebičů, které byly

v roční periodě, ne za jeden prací, resp. mycí cyklus.
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hodnota třídy spotřeby A. Např. vybrané myčky nádobí

nové energetické štítky pro chladicí přístroje, automa-

a automatické pračky Bosch se nacházejí ve třídě

tické pračky a myčky nádobí, o 12 měsíců později se

spotřeby energie A+++, naše nejúspornější kondenzační

stane nový energetický štítek povinností.

IE IA

A+++
A++
A+
A
B
C
D

2

A++

Ι

Ι
Ι

6

5

4

XYZ L

YZ L

YZ dB

2010/XYZ

HHH

H
H
H

ENERG
Ι

Y IJA
IE IA

1

A+++
A++
A+
A
B
C
D

2

A+

Ι
Ι
Ι

kWh/annum

Ι

HHH

2

A+

3

XYZ

Ι

H
H
H

1

7

3

XYZ

Ι
Ι

7

Počínaje rokem 2011 je možné ke spotřebičům dodávat

Ι

Y IJA

3

zařazeny do nejúspornější třídy spotřeby A (resp. u chlazení A+ a A++), je zdaleka úspornější, než přikazuje mezní
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Nový energetický štítek si ponechal základní rysy graDíky „nasazení“ nových, energeticky nenáročných
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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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sušičky jsou dokonce o 50 % úspornější, než požaduje
třída spotřeby energie A.
1

Značka/název výrobce,
označení modelu

1

Značka/název výrobce,
označení modelu

1

Značka/název výrobce,
označení modelu

2

Třída spotřeby energie

2

Třída spotřeby energie

2

Třída spotřeby energie

3

Spotřeba energie kWh/rok
(měřeno dle normalizovaných podmínek)

3

Spotřeba energie kWh/rok
(280 mycích cyklů)

3

Spotřeba energie kWh/rok
(220 pracích cyklů)

4

Hlučnost při akustickém výkonu
(dB (A) re 1 pW)

4

Hlučnost při akustickém výkonu
(dB (A) re 1 pW)

4

5

Celkový objem mrazicích prostorů
(prostory s hvězdičkovým označením)

5

Počet mycích souprav
(standardní náplň)

Hlučnost při akustickém výkonu
(dB (A) re 1 pW) během fáze praní
a odstřeďování při normalizovaném
programu bavlna 60 °C / max. náplň

6

Celkový objem chladicích prostorů
(prostory bez hvězdičkového označení)

6

Třída účinnosti sušení

5

Třída účinnosti odstřeďování

7

Spotřeba vody v l/rok
(280 mycích cyklů)

6

Maximální náplň

7

Spotřeba vody v l/rok (220 pracích cyklů)

8

Označení úpravy

7

Označení úpravy
8

Označení úpravy
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Technologie, které nám
usnadní nejen běžný den,
ale také naši budoucnost
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Úspora energie
Více než 60 % celkové spotřeby energie a 18 % spotřeby vody se
v domácnosti připisuje domácím spotřebičům. A proto je velmi
důležité, že díky domácím spotřebičům Bosch můžete znatelně
snížit svou spotřebu vody a energie – a to bez ztráty výkonu
a komfortu, na které jste zvyklí.
Jsme proti vysokým nákladům za energii
Energeticky nenáročné domácí spotřebiče Bosch.
Automatické pračky

Kondenzační sušičky

Myčky nádobí

Chladicí přístroje

Elektrické trouby

Spotřeba na 1 kg prádla,
barevné/vyvářka 60 °C

Spotřeba energie
na 1 kg prádla,
bavlna suché do skříně,
odstředěno při 1 000 ot./min.

Spotřeba na mycí cyklus
a jídelní soupravu
(2011: 13 jídelních souprav,
1996: 12 jídelních souprav)

Spotřeba energie
na 100 l objemu během 24 hodin

Spotřeba energie dle
DIN EN 50304

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
vody*

Chladnička*

0,61
kWh

0,10
kWh

1,33 l

0,54
kWh

Spotřeba
energie*

Spotřeba
vody*

0,20
kWh

Green Technology
0,12
kWh

zvláště „ukázkové“ technologii i při plném nasazení

7l

deklarují výjimečně nízkou spotřebu energie, vody

Spotřeba
energie*
1,10
kWh
0,63
kWh

0,05
kWh

0,19
kWh

Kombinace
chlad./mraz.*
0,55
kWh

0,50
kWh

9,80 l

Touto známkou oceňujeme spotřebiče, které díky své

Mraznička*

0,20
kWh

0,54 l

0,16
kWh

0,15
kWh

nebo ostatních přírodních zdrojů a které – jako všechny
domácí spotřebiče Bosch – byly vyrobeny
podle těch nejpřísnějších ekologických kritérií.

1996

Až

2011

–38 %

1996

2011

Až

–29 %

1996

2011

Až

–69 %

1996

Až

2011

–50 %

1996

Až

2011

1996

2011

Až

–60 % –63 %

1996

2011

Až

–68 %

1996

2011

Až

–73 %

1999

2011

Až

–43 %

Naší hlavní myšlenkou a cílem je ochraňovat hodnoty,
jako jsou věrnost a integrita, lidské zdraví, životní prostředí a jeho přírodní zdroje. Ohleduplné soužití člověka
s přírodou vždy ovlivňovalo povahu značky Bosch a je pro
nás závazkem vyvíjet energeticky úsporné, ale výkonné
spotřebiče. Známka „Green Technology inside“ označuje
naše velmi šetrné technologie, které zlepší nejenom naši
budoucnost, ale znatelně ovlivní též kvalitu našeho běžného života.
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 litru a spotřebou energie pod 1 kWh, a to je řadí do
třídy spotřeby energie A+++. Kondenzační sušičky usuší
až 7 kg prádla se spotřebou až o 50 % nižší než deklarovaná třída a naše automatické pračky a chladničky
a kombinace ve třídě spotřeby energie A+++ patří k těm
nejúspornějším na světě. Není třeba odvolávat se na jednotlivé příklady – zkrátka více než 40 našich patentů se
orientuje na ochranu životního prostředí.

* Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu (bavlna 60 °C
při maximální náplni) automatické pračky
Bosch WAY 32840 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného
modelu Bosch z roku 1996.

* Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu kondenzační
sušičky Bosch WTY 88700 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného
modelu Bosch z roku 1996.

* Porovnání hodnot spotřeby dle
* Porovnání hodnot
normovaného programu Eco 50 °C myčky
spotřeby dle
nádobí Bosch SMS 69U38EU / SMI 69U35EU
předepsané normy
z roku 2011 s hodnotami spotřeby výbavou
chladničky Bosch
shodného modelu Bosch z roku 1996.
KIL 18A75 z roku
2011 s hodnotami
spotřeby výbavou
shodného modelu
Bosch z roku 1996.

* Porovnání hodnot
spotřeby dle
předepsané normy
mrazničky Bosch
GSN 40AW40 z roku
2011 s hodnotami
spotřeby výbavou
shodného modelu
Bosch z roku 1996.

* Porovnání hodnot
spotřeby dle
předepsané normy
kombinace Bosch
KGN 36SB40 z roku
2011 s hodnotami
spotřeby výbavou
shodného modelu
Bosch z roku 1996.

* Porovnání hodnot spotřeby dle
předepsané normy elektrické trouby
Bosch HBG 38B722D / HBG 38B752D /
HBG 38B762D z roku 2011 s hodnotami
spotřeby výbavou shodného modelu
Bosch z roku 1999.
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Dnešek je světlým dnem
pro životní prostředí
Chladicí a mrazicí přístroje Bosch.

Energie

Takto jsme docílili našich nejlepších hodnot:
Není to uspokojivé, když jeden komponent dokáže
pracovat velmi úsporně? A není ještě lepší, když se
Vaše nová kombinace Bosch SmartCool skládá pouze
z těchto komponentů? Také si myslíme!
Izolace / těsnění
Ani ta nejlepší a nejúspornější technologie sama
nezmůže nic, pokud izolace nefunguje na 100 %.
A to je ten důvod, proč jsou všechny kombinace řady

–2 0 %

–60 %

Energie

Energie

Energie

SmartCool vybaveny velmi účinným těsněním a izolací.
Výparník
Inovativní výparník se nachází přímo na zadní stěně
vnitřního prostoru a vyrobený chlad je ventilátorem
cíleně rozháněn do celého prostoru chladničky a všech

Energie

Šetřete své finance, ještě než začne den,

úrovní poliček. Tím se zaručí konstantní teplota a nízká

pomocí třídy spotřeby energie A+++

spotřeba energie.

Vstávejte každý den s úsměvem
a vědomím, že jste se rozhodli chytře. Spotřeba energie
u kombinací Bosch SmartCool A+++ je až o 50 % nižší

Kondenzátor

než u srovnatelného modelu ve třídě spotřeby energie

Kondenzátor je zodpovědný za odvod přebytečného

A+. Neušetříte jen peníze, ale i vyčerpatelné přírodní

tepla z chladicí části spotřebiče do okolního prostoru.

zdroje, které jsou potřebné pro výrobu elektřiny.

I díky jeho nové konstrukci dosáhly kombinace

Chladicí a mrazicí přístroje jsou v trvalém nasazení

řady SmartCool své nepřekonatelné energetické

24 hodin denně 365 dní v roce, a to po pěknou řádku

nenáročnosti.

let, a proto jsou zodpovědné za více než 29 % spotřeby
energie v domácnosti. Je zřejmé, že při snížení
spotřeby energie je zde značný prostor pro úsporu, a to

Invertní kompresor

především v dnešní době, kdy ceny za energii rapidně

Inovativní řada kombinací SmartCool je vybavena

rostou. Vždyť za poslední roky vzrostla cena energie

velice energeticky nenáročným a výkonným invertním

na dvojnásobek.

kompresorem, který díky proměnlivé rychlosti otáček

Představujeme Vám řadu spotřebičů SmartCool od

umožňuje přizpůsobit okamžitý výkon chlazení.

Bosch, které se všechny nacházejí v těch

Tento komponent posouvá kombinace Bosch mezi

nejúspornějších třídách spotřeby energie A+++ a A++.

nejúspornější spotřebiče.
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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
Výsuvné 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
LED světlo

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.
TouchControl panel
Pomocí elegantního panelu TouchControl hravě
změníte či nastavíte teplotu. Zvláště komfortní je
oddělená regulace teploty chladicí a mrazicí části: tak
můžete teplotu v obou prostorech individuálně,
precizně a přesně podle svých požadavků přizpůsobit –
například při své delší nepřítomnosti aktivovat funkci
Holiday.
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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 nové kombinace
řady SmartCool vybaveny chytrými pomocníky, kteří prodlouží čerstvost
ovoce, zeleniny, masa i drůbeže.

Nadčasový vnitřní prostor

Elektronická regulace

Vnitřní prostor Vás ohromí stejným způsobem, jako Vás

Teplotu u modelů s elektronickou regulací můžete
nejen nastavit, ale i kontrolovat. Na elektronickém

ohromil zevnějšek. Dominantní nerezové aplikace,
odkládací plochy z bezpečnostního skla či celková

ovládacím panelu je už zvnějšku patrná aktuálně nastavená

variabilita vnitřního prostoru – tomu se říká estetický

teplota či aktivovaná funkce supermrazení/superchlazení.

zážitek.

V případě kolísání vnitřní teploty Vás akusticky i opticky
upozorní funkce alarm. U některých modelů máte možnost

ChillerBox – ideální pro maso a ryby

aktivovat funkci Holiday. Při její aktivaci se v chladicím

Přihrádka ChillerBox je bezpečné místo pro maso,

prostoru automaticky nastaví teplota na cca 15 °C; dveře

ryby, sýry a uzeniny. Chladný proud vzduchu vedený

přitom musejí zůstat zavřené. Ušetří se tak energie

z mrazicího prostoru má za následek snížení teploty

v případě, že není třeba v této době nic chladit.

v ChillerBoxu o 2 °C oproti zbytku chladicí části. Proto je
Dva chladicí okruhy

tato přihrádka i užitečným pomocníkem pro rychlejší
zchlazení nápojů. V přihrádce ChillerBox si uchovají
potraviny delší čerstvost a nedochází k přenosu

2 chladicí okruhy

U modelů s dvěma chladicími okruhy můžete
nezávisle regulovat a kontrolovat teplotu v chladicí

nežádoucích pachů do okolí chladicího prostoru. Další

a mrazicí části. Díky tomu se zbytečně neodvádí vlhkost

inovací na poli „čerstvosti“ je vlnkovitý profil dna, který

z chladicí části a uskladněné potraviny nepodléhají

zamezuje kontaktu potravin s kondenzovanou vodou.

teplotním výkyvům a uchovávají si tak delší čerstvost.

Samozřejmostí je velmi lehká manipulace díky inovativním

Nedochází ani k transportu nežádoucí vlhkosti nebo

kolejničkám.

nepříjemného pachu z jednotlivých částí spotřebiče.
Díky oddělené regulaci teploty dochází k úspoře energie.

CrisperBox – mnoho místa pro ovoce a zeleninu

EasyLift přihrádky ve dveřích

Přihrádka CrisperBox nenabízí pouze velký

Hodně malá anebo hodně velká lahev – rozumné

skladovací prostor pro ovoce a zeleninu, ale uchová

umístění lahví v chladicím prostoru, to je občas

je i déle čerstvé. O čerstvost se postará optimální stupeň

nad lidské síly! Inovativní přihrádka EasyLift Vám může

vlhkosti, který můžete dle vlastních potřeb a druhu

tyto síly ušetřit: můžete ji výškově přednastavit až

potravin regulovat. Vlnkovitý profil dna chrání potraviny

o 21 cm a to nabízí již mnoho „hracího“ prostoru pro

před zkondenzovanou vodou a díky vyjímatelné přihrádce

každou lahev. A další plus pro Vás: přihrádky EasyLift

DividerBox můžete například ovoce a zeleninu skladovat

můžete plynule výškově nastavovat, i když jsou zcela

odděleně. Manipulace i s plně naloženou přihrádkou je

naplněné, což Vás ušetří nepříjemného vyklízení

díky kolečkům velice lehká a snadná.

a přeskládávání.
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Ta správná velikost na každý den.
Na každý slavnostní den!
Velké oslavy Vás už nevykolejí: mrazicí prostor s vyjímatelným mezidnem
vyhoví všem Vašim potřebám a nabízí přesně tolik místa, kolik právě
potřebujete. Velkému dortu se nikdy nedařilo lépe.

MultiAirflow systém

LowFrost – znatelně řidší odmrazování

MultiAirflow systém zajišťuje konstantní proudění

Systém LowFrost Vám ušetří mnoho práce

chladného vzduchu a prochlazování polic v přístroji.

s odmrazováním, jelikož tvorba ledové námrazy je

Tak je v celé chladničce udržována stejná teplota, nedo-

díky novému umístění chladicích těles značně zredukována.

chází k teplotním výkyvům. V celém chladicím prostoru se

Chladicí tělesa jsou zapěnována po obvodu vnitřního

minimalizuje proces vysoušení potravin a tím se prodlužuje

mrazicího prostoru a mezidna jsou z tvrzeného

jejich trvanlivost a aroma, pro které jste si je tak oblíbili.

bezpečnostního skla, tzn. teplota je v celém prostoru
konstantní a led se nevrství na kovových prolisech.

NoFrost

NoFrost systém

V případě, že přece jenom bude odmrazení nutné,

Potraviny se navzájem na sebe nenamrazují, led či

nabízí modelová řada KGE a vybrané modely KGV

drobné ovoce lze od sebe snadno oddělit. Dalším
benefitem je větší skladovací prostor – na stěnách se

praktickou klapku na spodním soklu spotřebiče pro
odtok odtáté vody.

neusazuje led a je možné využít celý prostor mrazáku.
Automatický systém odmrazování zabraňuje energetickým

Integrovaná nebo tyčová madla

ztrátám, k nimž dochází při námraze chladicího zařízení.

Co se designu týče, neponechali jsme nic náhodě. Proto

To šetří čas i peníze. Odpadá ruční a časově náročné

nové modely řady SmartCool nabízí jak integrovaná madla,

odmrazování.

tak i dlouhá tyčová madla. Ergonomická madla se
postarají o velmi příjemné a snadné otevírání a zavírání

BigBox

BigBox – tolik prostoru, kolik potřebujete

chladničky – tak často, jak chcete. A při úhlu otevírání

Nezáleží na tom, zda máte na narozeninovou oslavu

180° i tak daleko, jak chcete.

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.
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Vlastnosti

Popis

AirFresh filtr
Redukuje nepříjemné
pachy v chladničce.

Technika: Díky voštinovému povrchu na bázi dřevěného uhlí o „velikosti fotbalového hřiště“ jsou silné pachy
(česnek, sýr, ryby) absorbovány a neutralizovány a tím jsou ochráněny i ostatní potraviny.
Užitná hodnota: Žádný nepříjemný zápach v chladicím prostoru.

Výrobník ledu
Led a ledová tříšť,
kdykoliv si vzpomenete.

Technika: Díky připojení na vodovodní řad máte možnost kdykoliv dle svého přání pouze jedním stisknutím tlačítka
naplnit svůj nápoj ledovými kostkami anebo ledovou tříští (až 1,7 kg/24 hod.).
Užitná hodnota: Osvěžující nápoj v každém okamžiku.

LCD
TouchPremiumGlas
elektronika
Spojení elegance
a funkčnosti.

Technika: Za sklem se skrývá vysoce funkční a inovativní LCD TouchPremium elektronika.
Užitná hodnota: Pouze jemným dotykem prstu můžete komfortně a přesně regulovat teplotu v chladicí a mrazicí
části kombinace.

Odkládací plochy
z bezpečnostního skla
Bezpečnost pro celou
rodinu.

Technika: U všech chladniček Bosch můžete bez větší námahy měnit výšku jednotlivých odkládacích ploch
a výškově je nastavit dle momentální potřeby. Nejenže praktické odkládací plochy nabízejí velmi neotřelý
a elegantní vzhled, ale díky nové konstrukci je možné na ně uložit až o 15 % více potravin.
Užitná hodnota: Komfortní a praktický pomocník při skladování potravin.

Elektronická regulace
teploty
Kontrola a nastavení
teploty ve spotřebiči
bez ohledu na okolní
teplotu.

Technika: Teplotu u těchto spotřebičů lze nejen nastavit, ale i kontrolovat. Na elektronickém ovládacím a kontrolním
ukazateli je již zvnějšku patrné, zda je např. dodržována správná teplota, anebo se má navíc zapnout funkce
superchlazení či supermrazení.
Užitná hodnota: Konstantní teplota dle Vašeho nastavení.

Funkce superchlazení
Ochrana pro již
zchlazené potraviny.

Technika: Při funkci superchlazení klesne teplota stiskem knoflíku na minimálně 2 °C. To má smysl tehdy, když se
do chladničky ukládá větší množství potravin určených ke zchlazování. Nové potraviny se rychleji ochladí
a zároveň se zabrání tomu, aby teplota nadměrně stoupla a uložené potraviny se zahřály.
Užitná hodnota: Nové potraviny se rychleji ochladí a zároveň se zabrání tomu, aby teplota nadměrně stoupla
a uložené potraviny se zahřály.

Funkce supermrazení
Ochrana pro již
zmrazené potraviny.

Technika: Funkce supermrazení slouží k udržení teploty nastavené v mrazicím prostoru i v případě, že se do mrazicího
prostoru vkládají nové čerstvé potraviny. Tlačítko „super“ snižuje teplotu uvnitř mrazicího prostoru. V závislosti
na množství vkládaných potravin je třeba tuto funkci aktivovat až 24 hodin předem.
Užitná hodnota: Zabrání se částečnému roztání uskladněných mražených potravin a urychlí se zmrazení nově vkládaných potravin.

Dynamické chlazení
Rychlejší prochlazení
potravin.

Technika: Při použití vnitřního ventilátoru se docílí všeobecně rychlejšího chlazení na všech chladicích úrovních,
zároveň dochází k menšímu kolísání teploty. Kromě toho se po otevření a zavření dveří znovu rychle dosahuje
nastavené teploty. Vytvářejí se tak trvale ideální podmínky pro choulostivé vitaminy a živiny, zároveň je zaručena
svěžest a chuť potravin.
Užitná hodnota: Díky kratší době zchlazování jsou vytvořeny ideální podmínky pro choulostivé vitaminy a živiny
a zároveň je zaručena svěžest a chuť potravin.

Etážové zmrazování
Praktické zmrazování
v celém prostoru.

Technika: Každý mrazicí box má vlastní výrobník chladu. To umožňuje zmrazování na všech rovinách.
Užitná hodnota: Zmrazování potravin kdekoliv, bez obtížného přerovnávání.

FreshProtect Box
Ideální klima pro Vaše
potraviny.

Technika: Oddělená elektronická regulace bez ohledu na vnitřní teplotu v chladničce – možnost nastavit:
0 °C, 2 °C, 4 °C.
Užitná hodnota: Optimální skladovací podmínky pro specifické druhy potravin, např. ryby, drůbež, sýry nebo ovoce
a zeleninu. (Naleznete u amerických kombinací side by side.)

HydroFresh
Ideální klima pro ovoce
a zeleninu.

Technika: V inovativním zásobníku HydroFresh zůstanou ovoce a zelenina dvakrát tak dlouho čerstvé a šťavnaté.
Jeho speciální konstrukce se postará, aby přirozená vlhkost potravin neodcházela, ale zůstala uchována.
Pomocí regulátoru můžete dle potřeby a druhu skladovaných potravin vlhkost uvnitř upravovat.
Tak získáte konstantní skladovací podmínky s optimálním stupněm vlhkosti a minimálními teplotními odchylkami.
Ovoce ani zelenina neztrácejí svoji přirozenou vlhkost a zůstávají tak déle jako právě utržené ze zahrádky.
Vlnkovitě strukturované dno zásobníku HydroFresh není pouze designovým elementem chladicího prostoru,
ale stará se o rovnoměrnou distribuci vlhkosti a optimální odvod kondenzované vody.
Užitná hodnota: Díky vysoké vlhkosti není ovoce čerstvé pouze na pohled, ale uchovává si déle svoji chuť a vitaminy.
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SmartCool kombinace A+++ a A++

KDV 29VW30 bílá

KDE 33AL40 InoxLook

Energie

Energie
LED světlo

Supermrazení

Supermrazení

Výsuvné plochy

1)

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 205 kWh
– užitný objem celkem: 264 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 139 kWh
– užitný objem celkem: 293 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

chladicí část
– objem: 194 l
– automatické odtávání
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 226 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

mrazicí část
– objem ****: 70 l
– supermrazení
– odkládací plocha z bezpečnostního skla
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 25 h

mrazicí část
– objem ****: 67 l
– supermrazení
– odkládací plochy z bezpečnostního skla
– kapacita mrazení za 24 h: 13 kg
– doba skladování při poruše: 25 h

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 610 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 600 x 650

Cena

Cena

12 990 Kč

16 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
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SmartCool kombinace A++

KGV 33VW30S bílá

KGV 36VW30 bílá

Energie

KGV 39VW30S bílá

Energie
LED světlo

BigBox

Supermrazení

1)

SmartCool kombinace A++

KGV 33VL30 InoxLook

Energie
LED světlo

BigBox

Supermrazení

KGV 36VL30 InoxLook

Energie
LED světlo

BigBox

LED světlo

BigBox

Supermrazení

Supermrazení

KGV 39VL30 InoxLook

Energie

Energie
LED světlo

BigBox

Supermrazení

LED světlo

BigBox

Supermrazení

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 219 kWh
– užitný objem celkem: 288 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 227 kWh
– užitný objem celkem: 309 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 238 kWh
– užitný objem celkem: 344 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 219 kWh
– užitný objem celkem: 288 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 227 kWh
– užitný objem celkem: 309 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 238 kWh
– užitný objem celkem: 344 l
– klimatická třída: SN–T
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

chladicí část
– objem: 194 l
– automatické odtávání
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 215 l
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 250 l
– automatické odtávání
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla,
z toho 4 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 194 l
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 215 l
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 250 l
– automatické odtávání
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla,
z toho 4 výsuvné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 7 kg
– doba skladování při poruše: 23 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 010 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 010 x 600 x 650

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

13 990 Kč

14 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

15 490 Kč

14 990 Kč

15 990 Kč

16 490 Kč
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SmartCool kombinace A++

SmartCool kombinace A+++

SmartCool kombinace A+++

NoViNkA
KGE 36AW30 bílá

KGE 36AL30 InoxLook

Energie

LED světlo

1)

KGE 36AW40 bílá

Energie

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

KGE 36AI40 nerez, AntiFingerprint

Energie

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

Energie

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

KGE 39AW40 bílá

KGE 49AW40 bílá

Energie

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

Energie

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

LED světlo

2 chladicí okruhy

Výsuvné plochy

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 223 kWh
– užitný objem celkem: 307 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 223 kWh
– užitný objem celkem: 307 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 150 kWh
– užitný objem celkem: 303 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 150 kWh
– užitný objem celkem: 303 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 157 kWh
– užitný objem celkem: 339 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 176 kWh
– užitný objem celkem: 408 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– funkce Holiday
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

chladicí část
– objem: 215 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

chladicí část
– objem: 215 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

chladicí část
– objem: 211 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

chladicí část
– objem: 211 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 3 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

chladicí část
– objem: 247 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla,
z toho 4 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

chladicí část
– objem: 296 l
– automatické odtávání
– superchlazení
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla,
z toho 4 výsuvné
– dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
– FlexShelf
– EasyLift
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti

mrazicí část
– objem ****: 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
– doba skladování při poruše: 35 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
– doba skladování při poruše: 35 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 35 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 35 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 92 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 35 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 112 l
– LowFrost
– supermrazení
– vyjímatelná skleněná mezidna
– kapacita mrazení za 24 h: 15 kg
– doba skladování při poruše: 44 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led,
2 chladicí akumulátory

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led,
2 chladicí akumulátory

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led,
2 chladicí akumulátory

příslušenství
– přihrádka na vejce, miska na led,
2 chladicí akumulátory

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 860 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 010 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 010 x 700 x 650

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

17 990 Kč

18 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

19 990 Kč

22 990 Kč

21 990 Kč

26 990 Kč
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NoFrost SmartCool kombinace A++ a A+

KGN 36VW30 bílá

KGN 39VW30 bílá

Energie

LED světlo

KGN 39AI21 nerez, AntiFingerprint

Energie

NoFrost

2 chladicí okruhy

NoFrost kombinace

Energie

NoFrost

LED světlo

Supermrazení

2 chladicí okruhy

KGN 36S51 černá
Energie

LED světlo

2 chladicí okruhy

Energie

NoFrost

NoFrost

Supermrazení

KGN 36S55 červená

LED světlo

Supermrazení

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 220 kWh
– užitný objem celkem: 287 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená regulace teploty pro chladicí
a mrazicí část – LED ukazatel (mrazicí část)
– 2 chladicí okruhy
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 243 kWh
– užitný objem celkem: 315 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená regulace teploty pro chladicí
a mrazicí část – LED ukazatel (mrazicí část)
– 2 chladicí okruhy
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 323 kWh
– užitný objem celkem: 315 l
– klimatická třída: SN–T
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při
zvýšení vnitřní teploty a otevřených dveřích
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW

chladicí část
– objem: 221 l
– MultiAirflow systém
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 2 výškově nastavitelné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 221 l
– MultiAirflow systém
– automatické odtávání
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 2 výškově nastavitelné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

chladicí část
– objem: 221 l
– MultiAirflow systém
– superchlazení
– automatické odtávání
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 2 výškově nastavitelné
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– zásobník na zeleninu CrisperBox
s regulací vlhkosti
– nerezový držák na lahve

mrazicí část
– objem ****: 66 l
– supermrazení
– automatické odmrazování
– kapacita mrazení za 24 h: 8 kg
– doba skladování při poruše: 17 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– supermrazení
– automatické odmrazování
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 18 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

mrazicí část
– objem ****: 94 l
– supermrazení
– automatické odmrazování
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 18 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem,
z toho 1 BigBox

příslušenství
– přihrádka na vejce, 2 misky na led,
miska na drobné ovoce

příslušenství
– přihrádka na vejce, 2 misky na led,
miska na drobné ovoce

příslušenství
– přihrádka na vejce, 2 misky na led, miska
na drobné ovoce, 2 chladicí akumulátory

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 850 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 000 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 000 x 600 x 650

Energie

NoFrost

2 chladicí okruhy

LED světlo

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 294 kWh
– užitný objem celkem: 289 l
– skleněné dveře – integrovaná alu madla, stříbrné boky
– oddělená elektronická regulace teploty pro chladicí
a mrazicí část – TouchPremiumElectronic
– LCD displej s grafickým ukazatelem spotřeby energie,
funkce BottleTimer, Eco, Holiday a dětská pojistka
– akustický a optický varovný systém při zvýšení
vnitřní teploty a otevřených dveřích
– 2 chladicí okruhy
– AirFresh filtr
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW
chladicí část
– objem: 223 l
– superchlazení
– MultiAirflow systém
– automatické odtávání
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla,
z toho 2 výškově nastavitelné
– speciální přihrádka pro uchování ovoce a zeleniny HydroFresh
– přihrádka na maso a drůbež ChillerBox
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– nerezový držák na lahve
mrazicí část
– objem NoFrost ****: 66 l
– supermrazení
– automatické odmrazování
– kapacita mrazení za 24 h: 8 kg
– doba skladování při poruše: 17 h
– transparentní mrazicí přihrádky s kalendářem
příslušenství
– 2 zásobníky na vejce, miska na led, 2 chladicí
akumulátory, miska na máslo
technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 850 x 600 x 650

Cena
1)

18 990 Kč

Cena

19 990 Kč

Cena

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

24 990 Kč

Cena

KGN 36S56 quarz (měděná)

33 990 Kč

NoFrost

2 chladicí okruhy

LED světlo

2 chladicí okruhy
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NoFrost americké kombinace side by side

VitaFresh / NoFrost kombinace
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.
VitaFresh

„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

NoViNkA
KAD 62A71 nerez, AntiFingerprint
Energie

KAD 62S51 ColorGlass černá
Energie

NoFrost

KGF 39SB20 ColorGlass černá

Energie

NoFrost

2 chladicí okruhy

BigBox

1)

KAD 62S21 ColorGlass bílá

Energie

NoFrost

2 chladicí okruhy

BigBox

NoFrost

2 chladicí okruhy

BigBox

Supermrazení

LED světlo

2 chladicí okruhy

VitaFresh

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 334 kWh
– užitný objem celkem: 309 l
– oddělená elektronická regulace teploty pro
chladicí a mrazicí část – LED ukazatel
– 2 chladicí okruhy
– akustický a optický varovný systém při zvýšení
vnitřní teploty a otevřených dveřích
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 486 kWh
– užitný objem celkem: 528 l
– oddělená elektronická regulace teploty – LCD displej
s možností nastavení funkce Holiday, Eco a dětské
pojistky vč. LED ukazatele pro výměnu vodního filtru
– 2 chladicí okruhy
– osvětlený prostor pro výdej ledových
kostek, ledové tříště a pitné vody
– aktivní varovný systém s memory funkcí
– produkce ledových kostek: cca 1,7 kg/24 hod.
– AirFresh filtr
– 4 kolečka pro lepší mobilitu
– klimatická třída: SN–T
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 486 kWh
– užitný objem celkem: 528 l
– oddělená elektronická regulace teploty – LCD displej
s možností nastavení funkce Holiday, Eco a dětské
pojistky vč. LED ukazatele pro výměnu vodního filtru
– 2 chladicí okruhy
– osvětlený prostor pro výdej ledových
kostek, ledové tříště a pitné vody
– aktivní varovný systém s memory funkcí
– produkce ledových kostek: cca 1,7 kg/24 hod.
– AirFresh filtr
– 4 kolečka pro lepší mobilitu
– klimatická třída: SN–T
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 486 kWh
– užitný objem celkem: 528 l
– oddělená elektronická regulace teploty – LCD displej
s možností nastavení funkce Holiday, Eco a dětské
pojistky vč. LED ukazatele pro výměnu vodního filtru
– 2 chladicí okruhy
– osvětlený prostor pro výdej ledových
kostek, ledové tříště a pitné vody
– aktivní varovný systém s memory funkcí
– produkce ledových kostek: cca 1,7 kg/24 hod.
– AirFresh filtr
– 4 kolečka pro lepší mobilitu
– klimatická třída: SN–T
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

chladicí část
– objem: 351 l
– MultiAirflow systém
– funkce superchlazení s automatickou deaktivací
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výškově nastavitelné, 1 výsuvná odkládací plocha
a 1 výškově nastavitelná pomocí EasyLift, 1 výsuvná
odkládací plocha na teleskopických pojezdech,
1 výsuvný zásobník na zeleninu na plném teleskopu,
FreshProtectBox (19 l) na teleskopických pojezdech
– variabilní uspořádání přihrádek ve dveřích
vč. 5 držáků na plechovky
– velmi jasné osvětlení zadní strany
chladicí části a stropu

chladicí část
– objem: 351 l
– MultiAirflow systém
– funkce superchlazení s automatickou deaktivací
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výškově nastavitelné, 1 výsuvná odkládací plocha
a 1 výškově nastavitelná pomocí EasyLift, 1 výsuvná
odkládací plocha na teleskopických pojezdech,
1 výsuvný zásobník na zeleninu na plném teleskopu,
FreshProtectBox (19 l) na teleskopických pojezdech
– variabilní uspořádání přihrádek ve dveřích
vč. 5 držáků na plechovky
– velmi jasné osvětlení zadní strany
chladicí části a stropu

chladicí část
– objem: 351 l
– MultiAirflow systém
– funkce superchlazení s automatickou deaktivací
– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho
3 výškově nastavitelné, 1 výsuvná odkládací plocha
a 1 výškově nastavitelná pomocí EasyLift, 1 výsuvná
odkládací plocha na teleskopických pojezdech,
1 výsuvný zásobník na zeleninu na plném teleskopu,
FreshProtectBox (19 l) na teleskopických pojezdech
– variabilní uspořádání přihrádek ve dveřích
vč. 5 držáků na plechovky
– velmi jasné osvětlení zadní strany
chladicí části a stropu

mrazicí část
– objem NoFrost ****: 177 l
– funkce supermrazení se zamrazovací automatikou
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního
skla, z toho 2 výškově nastavitelné
– 2 transparentní mrazicí zásobníky
na plném teleskopu, z toho 1 BigBox
– kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
– doba skladování při poruše: 16 h

mrazicí část
– objem NoFrost ****: 177 l
– funkce supermrazení se zamrazovací automatikou
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního
skla, z toho 2 výškově nastavitelné
– 2 transparentní mrazicí zásobníky
na plném teleskopu, z toho 1 BigBox
– kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
– doba skladování při poruše: 16 h

mrazicí část
– objem NoFrost ****: 177 l
– funkce supermrazení se zamrazovací automatikou
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního
skla, z toho 2 výškově nastavitelné
– 2 transparentní mrazicí zásobníky
na plném teleskopu, z toho 1 BigBox
– kapacita mrazení za 24 h: 12 kg
– doba skladování při poruše: 16 h

mrazicí část
– objem NoFrost ****: 68 l
– supermrazení
– automatické odmrazování
– 5násobný bezpečnostní systém s akustickým signálem
– kapacita mrazení za 24 h: 14 kg
– doba skladování při poruše: 24 h
– 3 mrazicí přihrádky s kalendářem

příslušenství
– 2 chladicí akumulátory, hadice pro
přívod vody (délka 3 m, ¾" závit)

příslušenství
– 2 chladicí akumulátory, hadice pro
přívod vody (délka 3 m, ¾" závit)

příslušenství
– 2 chladicí akumulátory, hadice pro
přívod vody (délka 3 m, ¾" závit)

příslušenství
– 2 zásobníky na vejce, miska na led

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 910 x 760

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 910 x 760

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 760 x 910 x 760

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 2 000 x 600 x 650

Cena

Cena

Cena

Cena

56 990 Kč

59 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

59 990 Kč

chladicí část
– objem: 149 l
– superchlazení
– automatické odtávání
– 4 výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního
skla, z toho 3 výškově nastavitelné
– spodní odkládací plocha je osvětlená
– LED osvětlení vnitřního prostoru
– nerezový držák na lahve
zóna VitaFresh s teplotou blízko 0 °C
– „suchá zóna“ – cca 50% vlhkost vzduchu (2 VitaFresh
přihrádky na teleskopech s plným výsuvem): 57 l
– „orosená zóna“ – cca 95% vlhkost vzduchu (1 VitaFresh
přihrádka na teleskopech s plným výsuvem): 35 l

38 990 Kč

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

sýry

„suchá“

plastová vanička s víkem

4 týdny

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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NoFrost šuplíkové mrazáky

Šuplíkový mrazák

GSN 28A23 bílá

GSD 26N11 bílá

GSN 24V23 bílá

Energie

Energie

NoFrost

1)

BigBox

BigBox

GTM 26A30 bílá
Energie

Energie

BigBox

Supermrazení

Truhlicový mrazák

KSR 30N11 bílá

Energie

NoFrost

Supermrazení

Chladnička

Supermrazení

Supermrazení

všeobecné informace
– NoFrost
– spotřeba energie za rok1): 298 kWh
– užitný objem: 217 l
– elektronická regulace teploty –
digitální ukazatel teploty
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– NoFrost
– spotřeba energie za rok1): 280 kWh
– užitný objem: 193 l
– elektronická regulace teploty – LED ukazatel
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 260 kWh
– užitný objem celkem: 199 l
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 142 kWh
– užitný objem celkem: 287 l
– klimatická třída: SN–T
– závěs dveří vpravo, volitelný
– hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

všeobecné informace
– spotřeba energie za rok1): 164 kWh
– užitný objem celkem: 225 l
– klimatická třída: SN–T
– možnost uzamknutí spotřebiče
– hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW

mrazicí část
–objem NoFrost ****: 217 l
– supermrazení
– kapacita mrazení za 24 h: 20 kg
– doba skladování při poruše: 24 h
– 1 mrazicí box pro intenzivní
mrazení s klapkou
– 5 transparentních mrazicích
zásuvek, z toho 1 BigBox
– osvětlení vnitřního prostoru
– akustický a optický varovný signál

mrazicí část
– objem NoFrost ****: 193 l
– supermrazení
– kapacita mrazení za 24 h: 20 kg
– doba skladování při poruše: 27 h
– 1 mrazicí box pro intenzivní
mrazení s klapkou
– 5 transparentních mrazicích
zásuvek, z toho 1 BigBox
– akustický a optický varovný signál

mrazicí část
– objem ****: 199 l
– supermrazení
– etážové zamrazování
– kapacita mrazení za 24 h: 22 kg
– doba skladování při poruše: 18 h
– 5 transparentních mrazicích zásuvek,
z toho 1 BigBox
– 1 mrazicí box pro intenzivní
mrazení s klapkou

chladicí část
– objem: 287 l
– automatické odtávání
– dynamické chlazení
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního
skla, z toho 4 výškově nastavitelné
– transparentní zásobník na zeleninu
s regulací vlhkosti

mrazicí část
– objem ****: 225 l
– funkce supermrazení
– osvětlení vnitřního prostoru
– 2 mrazicí koše
– LED ukazatele provozu
– optický a akustický varovný signál
– hadička a nádoba pro odtokovou vodu
– mrazicí kapacita za 24 h: 23 kg
– doba skladování při poruše: 50 h

příslušenství
– 2 chladicí akumulátory, 1 miska na led

příslušenství
– 4 chladicí akumulátory, 1 miska na led

příslušenství
– 1 miska na led

příslušenství
– 1 miska na vejce

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 700 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 560 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 560 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 1 560 x 600 x 650

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 890 x 1 120 x 660

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

16 990 Kč

15 490 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

12 490 Kč

12 490 Kč

15 490 Kč
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Novinka: DuoPower™

Příborová Vario zásuvka
Větší komfort s teleskopickou přihrádkou na
příbory! Je to ideální místo na ukládání příborů
a menšího kuchyňského nádobí. Je tu dokonce prostor
pro šálky na espreso, sběračky či metly. Díky tomuto
řešení získáte větší flexibilitu a místo až pro
10 jídelních souprav.
Variabilní zásuvka

Nové ekonomické myčky ActiveWater 45 cm s inovativní Green Technology
a energetickou třídou spotřeby A++ a A+.

Senzor naplnění
Senzor naplnění zjistí množství nádobí
v myčce, upraví podle toho spotřebu vody
a v případě potřeby napustí čistou vodu. Je-li v myčce
menší množství nádobí, je voda určená k mytí značně
redukována. Tak je vždy použito optimální množství
vody k dosažení perfektně čistého nádobí.

Energie

Energie

Třída spotřeby A++, A+
Myčky nádobí ActiveWater nabízí maximální
úsporu energie. Modely zařazené do třídy
spotřeby A++ vykazují až o 21 % nižší spotřebu
energie než spotřebiče ve třídě A.

DuoPower
Cirkulace vody ve všech místech v koších
je docíleno pomocí ostřikovacího ramena
DuoPower. Díky tomuto novému řešení došlo také
k optimalizaci funkce dávkovacího asistenta.

Inteligentní spotřeba vody
Myčky ActiveWater 45 cm používají pouze
8 nebo 9 litrů vody na jeden mycí cyklus
ve standardním programu. Efektivní využívání vody
znamená snížení roční spotřeby až o 400 litrů.

9l

Technologie ActiveWater
Tato inovativní technologie maximalizuje
účinnost mytí a zaručuje nižší spotřebu vody
a energie. Té je docíleno přesnou distribucí vody,
optimalizovaným filtračním systémem, rychlejším
ohřevem a vyšší výkonností čerpadla, které zvyšuje
cirkulaci vody. ActiveWater – méně vody a energie,
větší výkon.

AquaSenzor
AquaSenzor reguluje spotřebu vody v závislosti
AquaSenzor
na druhu a síle zašpinění. Cirkulující voda je
kontrolována infračerveným paprskem, který zjišťuje
přítomnost částeček potravin, tuků anebo čisticího
prostředku. Dle dané situace elektronika rozhodne, zda
bude mycí chod pokračovat, nebo musí být přivedena
čistá voda.

EcoSilence Drive
EcoSilence Drive minimalizuje mechanické tření
a tím zaručuje tichý průběh programu. Je tak
tichý, že můžete využívat nočního proudu a přitom
nerušeně spát.
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Vlastnosti

Popis

Vlastnosti

Popis

Mycí programy

Normal 65 °C – Určen pro normálně zašpiněné nádobí. Auto 35–45 °C – Dosáhne při lehkém stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších výsledků mytí při optimální spotřebě. Auto
45–65 °C – Dosáhne při normálním stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších
výsledků mytí při optimální spotřebě. Auto 65–75 °C – Dosáhne při velmi silném stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších výsledků mytí při optimální spotřebě. Jemný 40 °C – Zaručí
to nejjemnější mytí choulostivých skleniček a náchylného porcelánu s dekorem. Eco 50 °C – Mycí program se
sníženou spotřebou vody a energie dokonale umyje středně zašpiněné nádobí. Intenzivní 70 °C – Speciální
program pro velmi špinavé nádobí, např. pro zapečené pánve a hrnce. Vysoká teplota mytí se postará o hygienickou čistotu. Rychlý 45 °C – Lehce znečištěné nádobí bude čisté během 29 minut, bez fáze sušení.

IntensiveZone
Cílené řešení pro připálené
pánve a hrnce.

Technika: Na hrnce a pánve je k dispozici funkce IntensiveZone ve spodním koši, která myje silnějším tlakem
při ostřikování a při vyšší teplotě vody.
Užitná hodnota: Jak silně znečištěné pánve v dolním koši, tak standardně špinavé nádobí v horním koši
mohou být umývány současně.

Intensive 45 °C Eco
Úspora energie.

Technika: AquaStop se skládá ze speciální dvouplášťové přívodní hadice a z bezpečnostního ventilu s plovákovým spínačem umístěným na vaně. V případě vypnutého spotřebiče je bezpečnostní ventil bez proudu, a tudíž
uzavřený, a hadice jsou bez tlaku. Pokud myčka začíná umývat a je zapotřebí přísunu vody, bezpečnostní
ventil se automaticky otevře. V případě, že ze spotřebiče nebo z hadice vytéká voda, je přívod vody do myčky
automaticky uzavřen díky plovákovému spínači.
Užitná hodnota: Absolutní bezpečnost – to garantuje Bosch po celou dobu životnosti spotřebiče.

Technika: Díky novému mycímu programu Intensive 45 °C Eco můžete umývat i silně zašpiněné nádobí při
teplotě 45 °C. V porovnání s klasickým programem intenzivní 70 °C se sníží spotřeba energie o 25 %. Díky
inovativní technologii SpeedMatic a mycím tabletám, jako je například Finish Quantum, je možné plnohodnotně rozvinout mycí sílu již od 45 °C.
Užitná hodnota: Jedna teplota pro různě zašpiněné nádobí, jeden mycí cyklus pro celou myčku.

TurboSpeed 20 min
Krátký program pro oslavy
a party.

Technika: 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 20 min. Tento užitečný pomocník pracuje ve dvou fázích: nejprve se po zapnutí myčky voda
v zásobníku během pouhých 25 minut předehřeje a po předehřátí můžete naskládat do myčky Vaše nádobí
a spustit program. Jelikož myčka okamžitě pracuje s vodou o teplotě 65 °C, trvá 20 minut, než budou Vaše
skleničky od vína, talířky od dezertů či plastové misky dokonale čisté. Neodmyslitelným partnerem mycího
programu TurboSpeed 20 min je speciální funkce extra sušení. Kombinace těchto dvou možností je odpovědí
na požadavek mít možnost umývat za velmi krátkou dobu a s nejlepšími výsledky mytí.
Užitná hodnota: Perfektně čisté nádobí za velmi krátkou dobu.

Extra sušení
Dokonale suché plastové
nádobí.

Technika: Přídavná speciální funkce extra sušení je určena pro ty, kdo velmi často používají plastové nádobí.
Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.
Tato funkce je i nepostradatelným pomocníkem při programu TurboSpeed 20 min.
Užitná hodnota: Už ani plastové nádobí nemusíte po skončení programu utírat ručně.

Dětská pojistka
Ochrana před zvědavýma
dětskýma ručkama.

Technika: Elektronická blokace tlačítek či mechanická dětská pojistka ochrání Vaše všetečné dítko před
případným úrazem a Vás před přeprogramováním spotřebiče.
Užitná hodnota: Mechanická dětská pojistka zabrání otevření dvířek myčky, elektronická blokace tlačítek
zabrání přeprogramování Vámi zvoleného programu.

Časová předvolba
Možnost nastavení začátku
doby mytí.

Technika: Začátek mycího programu lze krokově přednastavit až o 24 hodin dopředu. Ukazatel na displeji Vás
stále informuje na minutu přesně, za jak dlouho bude nádobí umyto.
Užitná hodnota: Nastavit start mytí dle potřeby a nutnosti – možnost využití nižší sazby za noční proud.

Příborová zásuvka VarioPlus

Novinka: Špičkovým prvkem v jedinečném řešení vnitřního prostoru je třetí úroveň k ukládání nádobí –
inovovaná teleskopická příborová zásuvka VarioPlus. Nahrazuje koš na příbory a uvolňuje tak zároveň více
prostoru ve spodním koši. Díky tomuto prostorovému řešení se do myčky vejde až 14 jídelních souprav!
Zásuvka je nově vybavena výškově nastavitelnými stranami, které můžete přizpůsobit Vašim potřebám
a vytvořit si tak prostor pro malé hrnečky na čaj, kávu či větší naběračky. V přední části zásuvky se nachází
sklopné trny, které umožní pohodlnější umístění příborů či nožů s větší rukojetí.

AquaStop se zárukou
Doživotní záruka před
škodami způsobenými vodou.

AquaStop

AquaSenzor III
Rozezná stupeň
znečištění.

AquaSenzor

Senzor naplnění
Při malém množství
nádobí redukuje
spotřebu vody
a energie.

Technika: AquaSenzor III 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 zda musí být přivedena čistá voda. Výsledek mytí: zářivě čisté nádobí se 100% zárukou hygienické
čistoty.
Užitná hodnota: Nádobí je vždy dokonale čisté, při mírně znečištěném nádobí dochází ke značné úspoře
vody a energie.
Technika: Senzor naplnění zjistí množství nádobí v myčce, upraví podle toho spotřebu vody a v případě
potřeby napustí čistou vodu. Tak je vždy použito optimálního množství vody k dosažení perfektně čistého
nádobí. Vhodné naplnění vodou vyhodnotí snímač otáček, který rozpozná hladinu vody. V případě, že je
myčka plně naložena (velké množství nádobí), je pro namočení nutné větší množství vody a hladina vody
klesá. V tomto případě myčka automaticky dopustí další vodu. Je-li v myčce menší množství nádobí,
je voda určená k mytí značně zredukována.
Užitná hodnota: Senzor naplnění garantuje při menším množství nádobí nebo mírnějším stupni znečištění
vždy ty nejlepší výsledky mytí – společně s úsporou vody a energie.

Regenerační
elektronika
Automatická úspora vody
a regenerační soli.

Technika: Pomocí tlačítek na myčce nádobí nastavíte stupeň tvrdosti vody ve Vašem bydlišti. Elektronika
registruje každý přívod čerstvé vody a v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti rozhodne, kdy přesně je třeba
změkčovač zregenerovat.
Užitná hodnota: Menší spotřeba regenerační soli a vody.

Výměník tepla
Nejjemnější oplachování.

Technika: Takto úsporně působí systém výměníku 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. Kromě toho se při otevření spotřebiče
po skončení programu už neobjeví nepříjemná oblaka horké páry.
Užitná hodnota: Nedochází k teplotním šokům.

Příborová Vario zásuvka
Dodatečný prostor
ve třetí úrovni.

Variabilní zásuvka

½ náplň
Šetří vodu, čas a energii.

Technika: Třetí úroveň k ukládání nádobí – teleskopická příborová Vario zásuvka – nahrazuje koš na příbory
a uvolňuje tak zároveň více prostoru ve spodním koši. Díky tomuto prostorovému řešení se do myčky vejde
14 jídelních souprav!
Užitná hodnota: Příborová Vario zásuvka se ideálně hodí na ukládání příborů a větších kuchyňských potřeb,
jako jsou sběračky nebo metly. Můžete sem umístit dokonce i malé šálky na espreso – a všechny budou mít
své stabilní místo.
Technika: Speciální funkce poloviční náplň je ideální pro mytí menšího množství nádobí. Díky této funkci
ušetříte nejen vodu a energii, ale i doba mytí se příjemně zkrátí.
Užitná hodnota: Redukuje spotřebu vody a čas.

Poloviční náplň

VarioSpeed
Možnost zkrácení času
až o 50 %.

Technika: Celých 14 nebo 13 jídelních souprav za 140 minut při standardním programu Eco 50 °C, to je
již úctyhodný výkon! Při zvolení funkce VarioSpeed umyjete nádobí dokonce ještě dvakrát tak rychleji,
tzn. za pouhých 70 minut. Neuvěřitelné!
Užitná hodnota: Když to musí být rychle, je tu VarioSpeed!

VarioSpeed

HygienaPlus
Pro ty nejnáročnější
na hygienu.

Technika: Přídavná funkce HygienaPlus díky zvýšené teplotě sušení odstraní až 99,9 % všech bakterií a jejich
zárodků. Tuto funkci oceníte při mytí choulostivého nádobí, jako jsou např. kojenecké lahvičky nebo kuchyňská prkénka z umělé hmoty.
Užitná hodnota: Suché nádobí bez bakterií a zárodků.

Intensiv

zásuvka VarioPlus
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DuoPower
K výkonnému ostřikovacímu ramenu v dolním koši bylo přidáno ostřikovací rameno
DuoPower v horním koši. Výsledkem je přesná
cirkulace vody i v těžce přístupných místech košů
a dokonale umyté nádobí. A to vše s potřebnou
šetrností ke křehkému sklu.

Větší a výkonnější, než si myslíte!
Nové myčky ActiveWater 45 cm s DuoPower ostřikovacím ramenem:
štíhlé, ale impozantní.

Příborová zásuvka Vario
S příborovou zásuvkou Vario umyjete až
10 jídelních souprav v jednom mycím cyklu.
Je to ideální místo nejen pro příbory, ale také
pro šálky na espreso, naběračky či jiné menší
kuchyňské náčiní. Příborová zásuvka Vám zaručí
větší flexibilitu a svobodu!
Variabilní zásuvka

5 cm

Systém košů VarioFlexPlus
Koš VarioFlexPlus nabízí několik sklopných
elementů: sklopné trny, odkládací plochu
na hrnečky a ve spodním koši nově držák na
skleničky. Díky zvýšené zadní straně spodního koše
můžete nyní umístit 4 sklenice na víno do spodního
a 8 sklenic do horního koše. S úchytkou z nerezové
oceli je vše rychle a pohodlně dostupné.

Trojnásobný RackMatic
S novým polohovatelným systémem RackMatic
hravě nastavíte výšku vrchního koše, a to i když
bude plně naložen. Tři možné výšky nastavení Vám
umožní do myčky jednoduše naskládat různé typy
talířů, skleniček a jiného nádobí.
Trojnásobné RackMatic pozice
(myčky bez Vario příborové zásuvky):
• horní pozice: Ø 22 cm velikost talíře v horním koši
a Ø 30 cm ve spodním
• střední pozice: Ø 24,5 cm velikost talíře v horním koši
a Ø 27,5 cm ve spodním
• spodní pozice: Ø 24 cm velikost talíře v horním koši
a Ø 25 cm ve spodním
Dávkovací asistent
Většina domácností využívá k mytí nádobí kombinované mycí tablety. Myčky 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.
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Myčky nádobí ActiveWater – 45 cm

Myčky nádobí ActiveWater – 45 cm

NoViNkA

NoViNkA

NoViNkA

NoViNkA

SPS 69T12EU bílá

SPS 53M28EU nerez, AntiFingerprint

SPS 53M32EU bílá

SPS 40E42EU bílá

Energie

Voda

9L

0,75
kWh

Energie

10

Voda

8L

Variabilní zásuvka

0,78
kWh

Energie

Voda

9L

9

0,78
kWh

Energie

Voda

9L

9

0,78
kWh

9

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 10 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 211 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 520 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 185 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu
a v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 9 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 220 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 240 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 170 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu
a v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 9 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 220 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 520 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 170 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu
a v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 9 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 220 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 520 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 170 min.
– spotřeba energie ve vypnutém stavu
a v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

programy / funkce
– 6 mycích programů:
Auto 65–75 °C, Auto 45–65 °C,
Auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C,
předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed, IntensiveZone,
½ náplň

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, intensive 45 °C Eco
– speciální funkce: VarioSpeed,
IntensiveZone, ½ náplň

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed

programy / funkce
– 4 mycí programy:
Auto 45–65 °C, Eco 50 °C,
rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: IntensiveZone

technologie mytí / senzorika
– ostřikovací rameno DuoPower
– senzor naplnění / AquaSenzor
– dávkovací asistent
– výměník tepla/systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– ostřikovací rameno DuoPower
– senzor naplnění / AquaSenzor
– dávkovací asistent
– výměník tepla/systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– ostřikovací rameno DuoPower
– senzor naplnění / AquaSenzor
– dávkovací asistent
– výměník tepla/systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– ostřikovací rameno DuoPower
– senzor naplnění / AquaSenzor
– dávkovací asistent
– výměník tepla/systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

systém mycích košů
– VarioFlexPlus stříbrné mycí koše: sklopné
trny v dolním koši 2x, v horním koši 3x,
odkládací přihrádka v horním a dolním koši,
držák na skleničky v dolním koši
– výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás.
RackMaticu
– příborová Vario zásuvka

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací
přihrádka v horním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací
přihrádka v horním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– Vario stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, odkládací přihrádka
v horním koši, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel zbývajícího času v minutách,
ukazatel nedostatku soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel zbývajícího času v minutách,
ukazatele nedostatku soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel zbývajícího času v minutách,
ukazatele nedostatku soli a leštidla

ovládání
– otočný volič, displej: časová předvolba 1–24
hodin, ukazatel zbývajícího času v minutách,
ukazatel nedostatku soli a leštidla

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 845 x 450 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 845 x 450 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 845 x 450 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 845 x 450 x 600
– možnost podstavby

Cena

Cena

Cena

Cena

17 990 Kč

15 490 Kč

14 490 Kč

12 490 Kč

* Spotřeba
1)
Roční spotřeba energie v kWh na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby
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 cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu
používání spotřebiče. 3) Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

34 | Myčky nádobí

Myčky nádobí | 35

Myčky nádobí ActiveWater – 60 cm

Myčky nádobí ActiveWater – 60 cm

NoViNkA
SMS 69U02EU bílá
Energie

Voda

9L

0,92
kWh

SMS 69M52EU bílá
Energie

12 + 1

Voda

6,5 L

zásuvka VarioPlus

0,92
kWh

SMS 58M98EU nerez, AntiFingerprint
Energie

12 + 1

Voda

6,5 L

Variabilní zásuvka

0,92
kWh

SMS 53M92EU bílá
Energie

12 + 1

Voda

6,5 L

Variabilní zásuvka

0,92
kWh

SMS 60M18EU nerez, AntiFingerprint
Energie

Voda

12 L

12 + 1

1,03
kWh

SMS 54M02EU bílá
Energie

Voda

10 L

12 + 1

0,92
kWh

12 + 1

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 640 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
– spotřeba energie ve vypnutém
stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0,6 W / 0,6 W
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 1 820 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 1 820 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 1 820 l/rok2)
– třída účinnosti sušení: A3)
– 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 294 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 3 360 l/rok2)
– třída účinnosti 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 800 l/rok2)
– třída účinnosti 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

programy / funkce
– 6 mycích programů:
Auto 65–75 °C, Auto 45–65 °C, Auto 35–45 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed,
IntensiveZone, ½ náplň, HygienaPlus

programy / funkce
– 6 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C,
jemný 40 °C, TurboSpeed 20 min, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed,
IntensiveZone, extra sušení, HygienaPlus

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed,
½ náplň, extra sušení

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed,
½ náplň, extra sušení

programy / funkce
– 6 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C,
jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C,
rychlý 45 °C, předmytí
– speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– dávkovací asistent
– výměník tepla / systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– dávkovací asistent
– výměník tepla / systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí
systém mycích košů
– VarioFlexPlus stříbrné mycí koše: sklopné
trny v dolním koši 6x, v horním koši 6x,
odkládací přihrádka na malé šálky
v horním a dolním koši 2x, držák
na sklenice ve tvaru vlny v dolním koši
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu
– příborová Vario zásuvka

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– výměník tepla
– dávkovací asistent
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– dávkovací asistent
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

systém mycích košů
– VarioFlexPlus stříbrné mycí koše: sklopné
trny v dolním koši 6x, v horním koši 6x,
odkládací přihrádka na malé šálky
v horním a dolním koši 2x, držák
na sklenice ve tvaru vlny v dolním koši
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu
– příborová VarioPlus zásuvka

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– výměník tepla
– dávkovací asistent
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– výměník tepla
– dávkovací asistent
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné
trny v dolním koši 2x, v horním koši
2x, odkládací přihrádka na příbory
i v horním koši, odkládací přihrádka
na malé šálky v horním a dolním koši 2x
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu
– příborová Vario zásuvka

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací
přihrádka na příbory i v horním koši,
odkládací přihrádka na malé šálky
v horním a dolním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– Vario stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací
přihrádka na příbory i v horním koši,
odkládací přihrádka na malé šálky
v horním a dolním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– 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 a dolním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

ovládání
– textový displej v češtině: časová
předvolba 1–24 hodin, ukazatel průběhu
programu a zbývajícího času v minutách,
ukazatele nedostatku soli a leštidla
– PiezoTouchControl ovládání shora

ovládání
– multidisplej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– možnost podstavby

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

* k dodání od 10/2011

Cena

25 990 Kč

19 990 Kč

17 990 Kč

16 490 Kč

15 490 Kč

13 990 Kč
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Podstavné myčky
ActiveWater – 60 a 45 cm

ActiveWater Smart

Prvotřídní v každém detailu
Automatické pračky Bosch.

NoViNkA
SMU 53M75EU nerez, AntiFingerprint
Energie

Voda

10 L

0,92
kWh

SPU 53M25EU nerez, AntiFingerprint
Energie

Voda

8L

12 + 1

0,78
kWh

SKS 50E12EU bílá
Energie

Voda

7,5 L

9

0,62
kWh

6

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A++
– kapacita: 13 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 262 kWh/rok1)
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 0,92 kWh
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 800 l/rok2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 10 l
– třída účinnosti 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 9 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 220 kWh/rok1)
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 0,78 kWh
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 240 l/rok2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 8 l
– třída účinnosti 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 / 0,6 W
– hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

spotřeba*
– třída spotřeby energie: A+
– kapacita: 6 jídelních souprav
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 174 kWh/rok1)
– spotřeba energie v programu
Eco 50 °C: 0,62 kWh
– spotřeba vody v programu
Eco 50 °C: 2 100 l/rok2)
– spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 7,5 l
– třída účinnosti sušení: B3)
– 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
– trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min.
– hlučnost: 52 dB (A) re 1 pW

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: IntensiveZone,
VarioSpeed, ½ náplň

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, Auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: IntensiveZone,
VarioSpeed, ½ náplň

programy / funkce
– 5 mycích programů:
intenzivní 70 °C, normal 65 °C,
Eco 50 °C, jemný 45 °C, rychlý 45 °C
– speciální funkce: extra sušení

technologie mytí / senzorika
– senzor naplnění / AquaSenzor III
– výměník tepla
– dávkovací asistent
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– ostřikovací rameno DuoPower
– senzor naplnění / AquaSenzor
– dávkovací asistent
– výměník tepla / systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika /
technika střídavého mytí

technologie mytí / senzorika
– systém šetrného mytí skla
– regenerační elektronika
– senzor naplnění

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x,
odkládací přihrádka na příbory i v horním
koši, odkládací přihrádka na malé šálky
v horním a dolním koši 2x, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– VarioFlex stříbrné mycí koše: sklopné trny
v dolním koši 2x, v horním koši 2x, odkládací
přihrádka v horním koši, koš na příbory
– výškově nastavitelný horní koš
pomocí 3nás. RackMaticu

systém mycích košů
– stříbrný mycí koš: odkládací přihrádky
na malé šálky, koš na příbory

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24 hodin,
ukazatel průběhu programu a zbývajícího
času v minutách, ukazatele nedostatku
soli a leštidla

ovládání
– displej: časová předvolba 1–24
hodin, ukazatel průběhu programu
a zbývajícího času v minutách,
ukazatele nedostatku soli a leštidla

ovládání
– LED ukazatel průběhu programu,
ukazatele nedostatku soli a leštidla
– otočný volič s integrovaným tlačítkem start

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– AquaStop se zárukou
– 2nás. dětská pojistka: zamezení otevření
spotřebiče / elektronická blokace tlačítek

bezpečnost
– vícenásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm:
815–875 x 600 x 600
– určeno k podstavbě

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm:
815–875 x 450 x 600
– určeno k podstavbě

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 450 x 555 x 460

Cena

17 990 Kč

Cena

15 990 Kč

Cena

11 990 Kč
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Vlastnosti

Popis

Vlastnosti

Popis

3D-AquaSpar systém
Méně vody a energie.

Technika: 3D-AquaSpar systém nabízí hned třikrát optimalizovaný 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 a manžetou ke stálému a intenzivnímu
provlhčování prádla.
Užitná hodnota: Úspora vody, energie a pracího prostředku – díky efektivnímu využití prací síly.

Bezstupňová množstevní automatika
Přesněji to nelze.

Technika: Senzor vodní hladiny měří přes tlak 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 aktuální náplň prádla.
Užitná hodnota: Ani kapka vody nepřijde nazmar.

VarioSoft buben
Komfort pro Vaše
prádlo.

Technika: VarioSoft buben Vás uchvátí – dokáže vyprat najednou až 7 kg prádla při standardních rozměrech.
Díky kapkovitým prolisům a revolučním asymetrickým unašečům je prádlo rovnoměrně namáčeno, načechráváno
a jemněji vypráno, a to vždy s tou nejšetrnější péčí.
Užitná hodnota: Jemné a načechrané prádlo díky kapkovitým prolisům.

Přívod vody přes
manžetu
Optimální namáčení.

Technika: Za získání nejlepších výsledků praní není zodpovědné pouze množství vody. V nových automatických
pračkách Avantixx 7 protéká z velké části vodní lázeň do bubnu i přes otvor v manžetě. Tím je prádlo rychleji
a rovnoměrněji skropeno a navlhčeno.
Užitná hodnota: Šetrnější průběh namáčení.

Wave buben
Šetrné a intenzivní praní.

Technika: Šetrně vypere až 7 kg prádla. Díky nopovité struktuře a velkým asymetrickým unašečům je docíleno
rychlejšího a efektivnějšího rozložení vody v pracím bubnu – a tím i lepších výsledků praní. Ploché stěny asymetrických unašečů umožňují prát velice šetrně, zkosené strany se postarají o intenzivnější zacházení.
Užitná hodnota: Šetrné i intenzivní praní.

AquaStop se zárukou
Doživotní ochrana před
škodami způsobenými
vodou.

Technika: Systém AquaStop Vás bezpečně ochrání před škodami způsobenými vodou. Postará se o to celá řada
spolehlivých a vzájemně sladěných opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutku, 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.
Užitná hodnota: Absolutní bezpečnost – to garantuje Bosch po celou dobu životnosti spotřebiče.

Funkce snadné žehlení
Méně záhybů, méně
žehlení.

Množstevní automatika
Malé množství prádla
perte úsporně.

Technika: 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.
Užitná hodnota: Méně záhybů usnadní žehlení prádla.

Technika: Množstevní automatika je elektronický programový systém, který trvale kontroluje průběh praní z hlediska druhu a množství prádla a individuálně jej obměňuje: volí šetrnější nebo intenzivnější pohyby pracího bubnu,
menší nebo větší čerpací účinek úsporného systému 3D-AquaSpar.
Užitná hodnota: Množstevní automatika přizpůsobuje spotřebu vody a dobu máchání přesně množství prádla
v pračce.

Kontrola nevyváženosti
a rozpoznání pěny
Kontrola a rozpoznání –
vše, co Vaše prádlo
potřebuje.

Technika: Kontrola nevyváženosti sleduje co nejpřesněji každé odstřeďování. Pokud zjistí, že prádlo není
stejnoměrně rozloženo, přizpůsobí průběh odstřeďování, a odstřeďuje proto trvale s maximálně možným počtem
otáček. 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.
Užitná hodnota: Rozpoznání pěny se stará o 100% vymáchané prádlo beze zbytků prášku a kontrola nevyváženosti
o stejnoměrné rozložení prádla.

Časová předvolba
Staňte se pánem času.

Technika: Pomocí časové předvolby můžete až o 24 hodin posunout čas, kdy má být Vaše prádlo vyprané. Během
praní se Vám na displeji průběžně zobrazuje čas zbývající do konce praní.
Užitná hodnota: Tato funkce je užitečná tehdy, když jste např. během dne pryč z domu nebo když chcete využít
výhodnější nízký tarif za elektrickou energii.

TouchControl tlačítka
Přesné ovládání.

Technika: Pro aktivaci příslušného programu či dodatečné funkce Vám stačí pouze lehký dotek. Inteligentní senzorové ovládání precizně reaguje na Vaši volbu a akustický a optický LED ukazatel Vás ujistí, že je program aktivní.
Užitná hodnota: Snadné a přehledné ovládání spotřebiče.

EcoPerfect
Nejlepší třída spotřeby
energie je A, Bosch ji
vylepšil o 30 %.

Technika: Aktivujte speciální funkci EcoPerfect a ušetříte náklady na energii. S plnou náplní např. 8 kg prádla
u modelů WAS 32798ME a WAS 24468ME bude Vaše praní až o 30 %* ekonomičtější než nejlepší deklarovaná
třída spotřeby energie A. Speciální funkce EcoPerfect je kombinovatelná se všemi standardními programy
s výjimkou extra rychlého 15´ a vlny.
Užitná hodnota: Touto cestou šetříte energii a životní prostředí a užíváte si dokonale vypraného prádla.
* O 30 % ekonomičtější (pouze 0,13 kWh/kg) než deklarovaná třída spotřeby energie A (0,19 kWh/kg).

Energie

–30 %

SpeedPerfect
Šedesátiprocentní
úspora času, stoprocentní spokojenost.

Technika: Na základě zvoleného programu můžete díky speciální funkci SpeedPerfect zredukovat dobu praní až
o 60 %. Zvolte SpeedPerfect k libovolnému standardnímu programu – vyjma extra rychlého 15´ a vlny – a vyperte
např. 5 kg prádla za pouhých 60 minut.*
Užitná hodnota: Bez kompromisů – vždy dokonale vyprané prádlo ve třídě účinnosti praní A za poloviční čas.
* Bavlna 40 °C vč. aktivované speciální funkce SpeedPerfect.

AquaStop

Několikanásobná
ochrana proti škodám
způsobeným vodou
Optimální ochrana proti
vodě.

Technika: Automatické pračky Bosch jsou vybaveny systémem několikanásobné ochrany před škodami způsobenými vodou, který tvoří kombinace několika technicky 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 okénka, které vylučuje jeho
otevření během celého pracího programu. Za předpokladu, že je spotřebič bezchybně připojen, zaručuje tento
systém spolehlivou ochranu před škodami způsobenými vodou.
Užitná hodnota: Bezstarostné praní.

Elektromagnetický
zámek s funkcí re-load
Již nikdy více růžová.

Technika: Díky inovativnímu elektromagnetickému zámku s funkcí re-load můžete nejen ihned po dokončení
programu prádlo vyndat, ale i v průběhu praní můžete pouhým stisknutím jednoho tlačítka program přerušit,
pohodlně otevřít dvířka a vyndat zapomenutou červenou ponožku z várky hedvábných košil. Pokud budete chtít,
stačí aktivovat funkci start a pračka pokračuje přesně v tom momentě, kdy jste ji přerušili.
Užitná hodnota: Snadné a komfortní přerušení programu bez zbytečného čekání pro ochranu Vašeho prádla.

EcoSilence Drive
Méně hluku, více
výkonu.

Technika: Vyvinut společností Bosch – tento nový bezkomutátorový motor je tišší, rychlejší, úspornější, odolnější
a silnější než všechny předtím. Naše patentované řešení: na rozdíl od konvenčních motorů je asynchronní
EcoSilence Drive řízený frekvencí a nedochází k obrušování uhlíků, které způsobují hluk a vibrace. Tato technologie je využívána i pro velmi výkonné stroje jako například větrné turbíny.
Užitná hodnota: Úspornější, tišší a s delší životností.

AntiVibration Design
Účelový design.

Technika: Nový spirálovitý design bočních stěn není pouhou dekorativní záležitostí. Inovativní struktura zvyšuje
stabilitu a redukuje vibrace při odstřeďování. Optimální izolace zvuku ještě více tlumí nepříjemný hluk.
Užitná hodnota: Tichý chod bez vibrací.

AntiStain systém
Každá skvrna je jiná.

Technika: Na každou skvrnu správné čištění. Skvrna od trávy, rajčete nebo červeného vína – každá skvrna je jiná.
Je skvělé, že spotřebiče Bosch dokážou dnes cíleně odstraňovat 16 nejhouževnatějších typů skvrn.* Díky inovovanému systému na odstraňování skvrn se každé skvrně dostane správného ošetření. Vysoce moderní technologie
využívá na různé druhy skvrn speciálně vyvinuté a vynalézavé postupy programu a specifické pohyby pracího
bubnu. Prádlo se tak podle potřeby pere buď šetrně, nebo naopak intenzivně. Na odstraňování skvrn se podílejí
aktivně jak jedinečná konstrukce pracího bubnu VarioSoft, tak i jeho speciálně vytvarované asymetrické unašeče.
S takovými pomocníky se skvrny odstraní bez problémů a bez přidávání speciálních pracích prostředků.

–60 %

AquaSenzor
Dokonalá kontrola vody.

Technika: Už nikdy více podrážděná pokožka díky perfektně vymáchanému prádlu. Infračervený paprsek kontroluje každý zbyteček v máchací vodě a elektronika přizpůsobí počet máchacích cyklů, aby veškeré zbytky pracího
prostředku byly plně odstraněny. Speciální funkce voda plus optimalizuje pečlivé máchání každého kousku
oblečení pomocí zvýšeného množství vody během pracího a máchacího cyklu.
Užitná hodnota: V prádle nezůstane ani zrnko pracího prášku.

ActiveWater
technologie
Inteligentní distribuce
vody.

Technika: 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. Toto nazýváme bezstupňovou množstevní automatikou.
Současně díky konstantnímu rozložení vody a vodní lázně v pracím bubnu Vario je každá kapka aktivně a efektivně
využita.
Užitná hodnota: Každá kapka vody má své využití.

* Červené víno, tuk, čaj, krev, vejce, pot, tráva, káva, dětské pokrmy, kosmetika, silně špinavé ponožky, čokoláda,
písek, rajčata, jahody, pomeranče.
Užitná hodnota: Odstranění skvrn bez přidávání speciálních pracích prostředků.
AntiStain systém
WAQ 24440BY

Technika: Každá skvrna je unikátní a vyžaduje speciální zacházení. Automatická pračka Bosch WAQ 24440BY
dokáže dokonce cíleně a bez dalších chemických prostředků vysvobodit Vaše prádlo od tří nejčastějších „party“
skvrn, jako jsou skvrny od rajčat, tuků či oleje a červeného vína. Na odstraňování skvrn se podílejí aktivně jak
jedinečná konstrukce nového pracího bubnu Vario, tak i jeho speciálně vytvarované asymetrické unašeče.
Užitná hodnota: Již žádné skvrny od červeného vína, tuků či rajčat!
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Automatické pračky Logixx 8

WAS 32798ME bílá
Energie

Odstředění

8
kg

Automatické pračky Avantixx 7

EcoSilence Drive
Tento inovativní bezkomutátorový
motor EcoSilence Drive je tišší,
rychlejší, úspornější, odolnější
a silnější než všechny předtím. Naše patentované řešení: na rozdíl od konvenčních
motorů je asynchronní EcoSilence
Drive řízený frekvencí a nedochází
k obrušování uhlíků, které způsobují hluk
a vibrace. Motor zůstává stále chladný,
a tak nedochází k energetickým ztrátám
vlivem třecí teploty. Tato technologie je
využívána i pro velmi výkonné stroje jako
například větrné turbíny.

WAS 24468ME bílá
Energie

AquaStop

Odstředění

8
kg

WAQ 28460BY bílá
Energie

Odstředění

WAQ 24440BY bílá
Energie

7
kg

Odstředění

7
kg

WAQ 20460BY bílá
Energie

AquaStop

Odstředění

7
kg

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+++
– spotřeba energie: 174 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1–7 kg
– třída účinnosti odstřeďování: B3)
– počet otáček: 400–1 400 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
54/75 dB (A) re 1 pW4)

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+++
– spotřeba energie: 174 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1–7 kg
– třída účinnosti odstřeďování: B3)
– počet otáček: 400–1 200 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
51/74 dB (A) re 1 pW4)

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+++
– spotřeba energie: 174 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1–7 kg
– třída účinnosti odstřeďování: C3)
– počet otáček: 400–1 000 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
54/75 dB (A) re 1 pW4)

speciální programy
– snadno udržovatelné plus, sensitive,
sportswear, extra krátký 15´, rychlý/
mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

speciální programy
– peří, jeans/tmavé prádlo, halenky/
košile, sensitive, sportswear, extra
krátký 15´, rychlý/mix, jemné/hedvábí

speciální programy
– peří, jeans/tmavé prádlo, halenky/košile, extra
krátký 15´, mix/rychlý, vlna/ruční praní, jemné/
hedvábí, speciální programy na odstranění
skvrn: máslo/olej, červené víno, rajčata

speciální programy
– peří, jeans/tmavé prádlo, halenky/košile,
sensitive, sportswear, extra
krátký 15´, rychlý/mix, jemné/hedvábí

speciální funkce
– AntiStain systém, start s funkcí re-load, snadné
žehlení, voda plus, EcoPerfect, SpeedPerfect,
nastavení počtu otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start s funkcí re-load, snadné žehlení, voda
plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení
počtu otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start s funkcí re-load, snadné žehlení, voda
plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení
počtu otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start s funkcí re-load, snadné žehlení, voda
plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení
počtu otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start s funkcí re-load, snadné žehlení, voda
plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, nastavení
počtu otáček, teploty a konce praní

komfort / bezpečnost
– velký LCD textový displej v češtině s ukazateli
teploty, zbývajícího času, počtu otáček,
průběhu programu a nastavení konce
praní, ukazatel přepěnění, volby a změna
– AquaStop se zárukou
– prací buben VarioSoft
– AntiVibration design – lepší stabilita a tišší chod
– EcoSilence Drive – asynchronní motor
– stabilizační automatika
– akustický signál
– nástavec pro tekuté prací prostředky
– samočisticí přihrádka na prací prostředky
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny / vážení prádla
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– několikanásobná ochrana
– prací buben VarioSoft
– AntiVibration design – lepší stabilita a tišší chod
– EcoSilence Drive – asynchronní motor
– stabilizační automatika
– akustický signál
– nástavec pro tekuté prací prostředky
– samočisticí přihrádka na prací prostředky
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– AntiVibration design
– průtokový senzor pro optimální spotřebu vody
– několikanásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou
– 3D-AquaSpar systém
– nerezový Wave prací buben
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka proti otevření
dvířek a přeprogramování
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– nástavec na tekuté prací prostředky
– samočisticí komora na prací prostředky
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– AntiVibration design
– průtokový senzor pro optimální spotřebu vody
– AquaStop se zárukou
– 3D-AquaSpar systém
– nerezový Wave prací buben
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka proti otevření
dvířek a přeprogramování
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– nástavec na tekuté prací prostředky
– samočisticí komora na prací prostředky
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– AntiVibration design
– průtokový senzor pro optimální spotřebu vody
– několikanásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou
– 3D-AquaSpar systém
– nerezový Wave prací buben
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka proti otevření
dvířek a přeprogramování
– bezstupňová množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– nástavec na tekuté prací prostředky
– samočisticí komora na prací prostředky
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 590
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 590
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 843 x 598 x 591
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 843 x 598 x 591
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 843 x 598 x 591
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+++
– spotřeba energie: 189 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 10 500 l/rok2)
– náplň: 1–8 kg
– třída účinnosti odstřeďování: A3)
– počet otáček: 400–1 600 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
49/74 dB (A) re 1 pW4)

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+++
– spotřeba energie: 189 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 10 500 l/rok2)
– náplň: 1–8 kg
– třída účinnosti odstřeďování: B3)
– počet otáček: 400–1 200 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
53/73 dB (A) re 1 pW4)

speciální programy
– peří, jeans/tmavé prádlo, halenky/
košile, sensitive, sportswear, extra
krátký 15´, záclony 30 °C, rychlý/mix,
vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

26 990 Kč

Prací buben VarioSoft
Nerezový buben VarioSoft
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.

21 990 Kč

1)
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 spotřeby 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 spotřeby v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažený u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní. 4) Úroveň emisí
hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní.

16 990 Kč

17 990 Kč

14 990 Kč
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Automatická pračka
Logixx 6

Automatické pračky Maxx 5

Slunce, které nikdy nezapadne
Kondenzační sušičky Bosch.

Novinka
WLM 20461BY bílá
Energie

Odstředění

WLX 24462BY bílá
Energie

6
kg

Odstředění

WLX 20462BY bílá
Energie

4,5
kg

Odstředění

4,5
kg

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A+
– spotřeba energie: 196 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 140 l/rok2)
– náplň: 1–6 kg
– třída účinnosti odstřeďování: C3)
– počet otáček: 400–1 000 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
55/72 dB (A) re 1 pW4)

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A
– spotřeba energie: 159 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 900 l/rok2)
– náplň: 1–4,5 kg
– třída účinnosti odstřeďování: B3)
– počet otáček: 400–1 200 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
56/73 dB (A) re 1 pW4)

spotřeba / výkon
– třída spotřeby energie: A
– spotřeba energie: 159 kWh/rok1)
– spotřeba vody: 8 900 l/rok2)
– náplň: 1–4,5 kg
– třída účinnosti odstřeďování: C3)
– počet otáček: 400–1 000 ot./min.
– hlučnost praní/odstřeďování:
56/72 dB (A) re 1 pW4)

speciální programy
– PowerWash 60´, mix, halenky/košile,
sensitive, sportswear, extra krátký 15´,
jeans, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

speciální programy
– sensitive, mix, sportswear, extra krátký 15´,
extra krátký 30´, vlna/ruční praní,
jemné/hedvábí, jeans/tmavé prádlo

speciální programy
– sensitive, mix, sportswear, extra krátký 15´,
extra krátký 30´, vlna/ruční praní,
jemné/hedvábí, jeans/tmavé prádlo

speciální funkce
– start s funkcí re-load, předpírka, snadné
žehlení, voda plus, skvrny, nastavení
počtu otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start, snadné žehlení, voda plus,
intenzivní, předpírka, nastavení počtu
otáček, teploty a konce praní

speciální funkce
– start, snadné žehlení, voda plus,
intenzivní, předpírka, nastavení počtu
otáček, teploty a konce praní

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbývajícího
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění
– tlačítka s akustickou a optickou odezvou
– průtokový senzor pro optimální spotřebu vody
– několikanásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou
– 3D-AquaSpar systém
– nerezový VarioSoft prací buben
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka proti otevření
dvířek a přeprogramování
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– samočisticí komora na prací prostředky
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty,
zbývajícího času, počtu otáček, průběhu
programu a nastavení konce praní
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– několikanásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou
– 3D-AquaSpar systém
– akustický signál
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 30 cm
s úhlem otevírání dvířek 180°

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty,
zbývajícího času, počtu otáček, průběhu
programu a nastavení konce praní
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– několikanásobná ochrana proti
škodám způsobeným vodou
– 3D-AquaSpar systém
– akustický signál
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 30 cm
s úhlem otevírání dvířek 180°

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 470
– možnost podstavby při výšce niky 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 440
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 440
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

Cena

Cena

Cena

14 990 Kč

14 990 Kč

13 990 Kč

1)
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 spotřeby 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 spotřeby v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažený u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní. 4) Úroveň emisí
hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní.
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Vlastnosti

Popis

Kondenzační sušičky
Prostor bez limitu.

Technika: 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.
Užitná hodnota: Kondenzační sušičku lze postavit kamkoliv – postačí pouze zásuvka.

DuoTronic
Šetrně sušit prádlo
přesně dle Vašich
potřeb.

Technika: Stačí pouze zvolit jeden ze sušicích programů, např. suché k žehlení, méně suché anebo suché
do skříně. Všechno ostatní zařídí elektronika sušičky pomocí senzorů, které při dvou nezávislých měřeních
zjišťují teplotu a zbývající vlhkost Vašeho prádla.
Užitná hodnota: Jemné a usušené prádlo, jak právě potřebujete – ihned k vložení do skříně anebo nepatrně vlhké
k lepšímu žehlení.

kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem kondenzační sušička

DuoTronic

SoftDry buben
Revoluce v sušení.

Technika: Revoluční koncept 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.
Užitná hodnota: Méně záhybů a rovnoměrné usušení.

ActiveAir TechnologyTM
Alfa a omega sušení.

Technika: Inovativní zlepšení systému tepelného čerpadla ActiveAir TechnologyTM od Bosch pracuje oproti
klasickým kondenzačním sušičkám bez konvenčního topení. Vzduch se „úsporně“ ohřeje pomocí tepelného
čerpadla a teplo je dále velmi efektivně využito k sušení. Kondenzační sušička Bosch WTW 86563BY suší tak
úsporně, že pro ni ani neexistuje klasifikace třídy spotřeby energie – její spotřeba leží 50 % pod hranicí hodnoty
(0,48 kWh/kg) třídy spotřeby A.
Užitná hodnota: Nepřekonatelná spotřeba energie – pouhých 0,23 kWh na kg prádla – šetří nejen Vaši peněženku,
ale i životní prostředí.

Energie

–50 %

Samočisticí
kondenzátor
Automatická údržba
bloku kondenzátoru.
Samočistící
kondenzátor

Buďte pány svého času
Časová předvolba.

Technika: Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem si svoji neuvěřitelnou spotřebu energie zachovávají po celou
dobu své životnosti. Během fáze sušení dochází až 4x k propláchnutí kondenzátoru od textilního prachu či vláken,
což znamená konstantní spotřebu energie. Informace o průběžném čištění se zobrazují na přehledném LCD
displeji.
Užitná hodnota: Zachování spotřeby energie – 0,23 kWh/kg prádla (dle modelu) – po celou dobu životnosti
spotřebiče.

Technika: Start programu můžete dle svého přání odsunout až o 24 hodin. Zbývající čas v minutách během
průběhu sušení se stále zobrazuje na přehledném displeji.
Užitná hodnota: Můžete sušit nebo prát, kdy se Vám právě chce – např. během pracovní doby anebo v noci
za nízké tarify za energii.

Ochrana proti
zmačkání
Žádné zbytečné
žehlení.

Technika: Ve všech sušičkách prádla s programy řízenými podle zbývající vlhkosti se prádlo po ukončení programu
automaticky speciálně načechrává mírnými pohyby bubnu. Podle typu vybavení spotřebiče až 120 minut. Prádlo
lze přitom kdykoliv ze sušičky vyndat.
Užitná hodnota: Tato funkce narovnává a vyhlazuje vlákna a tím se Vám výrazně zkracuje čas případného žehlení.

Dokonalé klima pro
Vaše prádlo
Koš na sušení vlny
a obuvi.

Technika: Díky speciálnímu koši na sušení u kondenzační sušičky WTE 86305 BY můžete být při sušení svého
oblíbeného svetru či sportovních bot klidní. Speciálně tvarovaný koš na vlnu a obuv tkaninu rovnoměrně a šetrně
usuší, narovná, načechrá a dokonale zamezí případnému mechanickému narušení vlákna.
Užitná hodnota: O každý svetřík nebo tenisku bude postaráno s tou nejjemnější péčí.

NoViNkA
WTW 86563BY bílá

WTW 84360BY bílá

Energie

–50 %
7
kg

WTE 86305BY bílá
Energie

Energie

–40 %

Samočistící
kondenzátor

7
kg

DuoTronic

Samočistící
kondenzátor

7
kg

DuoTronic

DuoTronic

spotřeba / výkon
– plně elektronické/senzorové sušení
– systém sušení pomocí tepelného čerpadla
– náplň: 1–7 kg
– spotřeba při sušení
(bavlna 7 kg, suché do skříně) –
odstředěno v pračce při 1 400 ot./min.:
čas: 128 min., el. energie: 1,45 kWh
odstředěno v pračce při 1 000 ot./min.:
čas: 149 min., el. energie: 1,68 kWh
– hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW

spotřeba / výkon
– plně elektronické/senzorové sušení
– systém sušení pomocí tepelného čerpadla
– náplň: 1–7 kg
– spotřeba při sušení
(bavlna 7 kg, suché do skříně) –
odstředěno v pračce při 1 400 ot./min.:
čas: 128 min., el. energie: 1,62 kWh
odstředěno v pračce při 1 000 ot./min.:
čas: 149 min., el. energie: 1,9 kWh
– hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW

spotřeba / výkon
– plně elektronické/senzorové sušení
– náplň: 1–7 kg
– spotřeba při sušení
(bavlna 7 kg, suché do skříně) –
odstředěno v pračce při 1 400 ot./min.:
čas: 89 min., el. energie: 3,36 kWh
odstředěno v pračce při 1 000 ot./min.:
čas: 104 min., el. energie: 3,92 kWh
– hlučnost: 64 dB (A) re 1 pW

speciální programy
– vlna finish, mix, sportswear, extra krátký 40´,
halenky/košile, časový program teplý,
časový program studený

speciální programy
– vlna finish, mix, sportswear, super 40,
časový program 30 min.

speciální programy
– sportswear, sušení v koši, peří,
časový program na 20 min., extra krátký 40´

speciální funkce
– start/stop, šetrné, snadné žehlení,
volba a změna, načechrání
na konci programu (až 120 min.)

speciální funkce
– start/stop, šetrné, snadné žehlení, načechrání
na konci programu (až 120 min.)

speciální funkce
– start/stop, šetrné, snadné žehlení,
nastavení časové předvolby, načechrání
na konci programu (až 120 min.)

komfort / bezpečnost
– samočisticí blok kondenzátoru
– DuoTronic: 13 sušicích a 2 časové programy
– nerezový SoftDry sušicí buben
– ukazatel zbývajícího času, nastavení konce
programu, ukazatel průběhu programu
a ukazatele stavu sušení a doporučení
„vyprázdnit nádržku“, „vyčistit filtr“
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– ochrana prádla 120 min.
(načechrávání na konci programu)
– dětská pojistka proti
přeprogramování a otevření
– AntiVibration design – lepší
stabilita a tišší chod
– akustický signál ukončení programu
– LED – vnitřní osvětlení bubnu
– množstevní automatika
– závěs dveří vpravo, nelze změnit

komfort / bezpečnost
– samočisticí blok kondenzátoru
– DuoTronic: 9 sušicích a 2 časové programy
– nerezový SoftDry sušicí buben
– ukazatel zbývajícího času, nastavení konce
programu, ukazatel průběhu programu
a ukazatele stavu sušení a doporučení
„vyprázdnit nádržku“, „vyčistit filtr“
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– AntiVibration design – lepší
stabilita a tišší chod
– akustický signál ukončení programu
– LED – vnitřní osvětlení bubnu
– množstevní automatika
– závěs dveří vpravo, nelze změnit

komfort / bezpečnost
– DuoTronic: 9 sušicích a 2 časové programy
– nerezový SoftDry sušicí buben:
buben o objemu 112 l, asymetrické unašeče
pro dokonalejší načechrání prádla, elipsovité
prolisy bubnu pro rovnoměrné sušení
– koš na sušení vlny a obuvi
– LCD displej s ukazatelem zbývajícího
času a nastavení časové předvolby
– LED ukazatele stavu sušení a doporučení
„vyprázdnit nádržku“, „vyčistit filtr“
– TouchControl tlačítka s akustickou
a optickou odezvou
– AntiVibration design – lepší
stabilita a tišší chod
– LED – vnitřní osvětlení bubnu
– množstevní automatika
– závěs dveří vpravo, nelze změnit

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 598 x 625
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 598 x 625
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 598 x 625
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

Cena

Cena

Cena

29 990 Kč

24 990 Kč

17 990 Kč
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kombinace pračka / sušička

100% pračka.
100% sušička.
100% Bosch.
Nezabalili jsme pouze dva spotřebiče do jednoho. My jsme se postarali o to, aby
kombinace WVH 28420EU Logixx 7 byla opravdu dokonalá. Tak zvládne pouhým
stisknutím jednoho tlačítka vyprat a usušit 4 kg prádla. Anebo vyprat 7 kg prádla,
a to dokonce o 10 % ekonomičtěji, než je deklarovaná třída spotřeby energie A.

WVH 28420EU bílá
Energie

7
kg

AirCondensation Technology
Věděli jste, že k sušení prádla potřebují běžné
kombinace až 40 litrů vody? Tento hrůzostrašný
fakt jsme si chtěli ušetřit, a proto jsme vyvinuli
AirCondensation Technology. Díky této revoluční
technologii pracuje systém kondenzace vody na
principu smíšení chladného vzduchu z místnosti
a teplého vlhkého vzduchu ze sušičky. Zásluhou
této inovace jsme se umístili na předních
příčkách ve spotřebě vody.
AutoDry Technology
Pomocí inovativních senzorů zajistí nová inteli-

Praní

Odstředění

Samočistící
kondenzátor

AirCondensation

WVD 24520EU bílá
Energie

Praní

Odstředění

5
kg

spotřeba / výkon
– plně elektronické řízení
– náplň prádla na praní: 1–7 kg
– náplň prádla na praní a sušení: 1–4 kg
– počet otáček při odstřeďování:
1 400–400 ot./min.
– hodnoty spotřeby (praní) –
el. energie: 1,19 kWh, voda: 57 l
– hodnoty spotřeby (praní + sušení) –
el. energie: 5,67 kWh, voda: 57 l
– hlučnost: 54/73/62 dB (A) re 1 pW

spotřeba / výkon
– plně elektronické řízení
– náplň prádla na praní: 1–5 kg
– náplň prádla na praní a sušení: 1–2,5 kg
– počet otáček při odstřeďování:
1 200–400 ot./min.
– hodnoty spotřeby (praní) –
el. energie: 0,95 kWh, voda: 49 l
– hodnoty spotřeby (praní + sušení) –
el. energie: 4,56 kWh, voda: 106 l
– hlučnost: 62/75/60 dB (A) re 1 pW

speciální programy
– PowerWash 60´, mix, extra krátký 15´,
vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

speciální programy
– sensitive, sportswear, extra krátký 15´,
mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

speciální funkce
– AutoDry, proplach kondenzátoru, předpírka,
voda plus, snadné žehlení, intenzivní

speciální funkce
– AutoDry, extra máchání, skvrny, snadné
žehlení, předpírka

komfort / bezpečnost
– velký displej s ukazateli teploty, zbytkového
času, počtu otáček, průběhu programu
a nastavení konce praní, ukazatel přepěnění,
aktivní dětské pojistky, stupně naplnění
– AquaSecure
– AutoDry funkce
– AirCondensation Technology
– automatické čištění kondenzátoru
– prací buben VarioSoft
– stabilizační automatika
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 32 cm
s úhlem otevírání dvířek 165 °

komfort / bezpečnost
– velký LCD displej s ukazateli teploty,
zbytkového času, počtu otáček,
průběhu programu a nastavení konce
praní, ukazatel přepěnění, aktivní
dětské pojistky, stupně naplnění
– AutoDry funkce
– akustický signál
– elektromagnetický zámek s funkcí re-load
– dětská pojistka
– množstevní automatika
– rozpoznání pěny
– kontrola nevyváženosti
– plnicí otvor o průměru 30 cm
s úhlem otevírání dvířek 180 °

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 842 x 600 x 590
– možnost podstavby při nice 85 cm

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 560
– možnost podstavby; lze odejmout horní
pracovní desku

Cena

Cena

gentní technologie přesné a rovnoměrné usušení
Vašich tkanin. Tak bude Vaše oblečení nejen zvlášť
šetrně usušeno, ale bude ochráněno i před
zbytečným přehřátím a případným sražením.
Automatický proplach kondenzátoru
Ještě více komfortu a úspory energie Vám nová
kombinace nabídne díky automatickému čištění
kondenzátoru. Po každém sušicím cyklu je kondenzátor automaticky propláchnut a vyčištěn od
textilního prachu. Čistý kondenzátor znamená
konstantní spotřebu energie. A to po celou dobu
životnosti spotřebiče.
Vyprat a usušit 4 kg na jeden zátah
Až 4 kg prádla vyperete a usušíte v nové kombinaci pračky/sušičky Logixx 7. A to nonstop – bez
dalšího vyndavání či přerovnávání. Logixx 7 nedělá
kompromisy.
29 990 Kč

19 990 Kč
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Sporáky

Samostatné sporáky

Druhy ohřevu

Komfort

Vlastnosti

Popis

Vlastnosti

Popis

Horní/spodní
ohřev

Technika: Klasický druh ohřevu pro křupavé pečeně
a k pečení piškotového těsta, drobného pečiva
a nákypů.

Elektronické
hodiny

Technika: Pohodlné pečení, abyste už nikdy
nezapomněli, že pečete koláče.

GranitEmail

Technika: Snadné čištění vnitřního prostoru
trouby po celou dobu životnosti spotřebiče.
Nová, vysoce hodnotná smaltovaná povrchová
úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Extra hladký povrch
vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin.

Teleskopické
výsuvy

Technika: Stabilita, odolnost proti překlopení
a plynulost pohybu. Volný přístup k potravinám
ze všech stran. Pohodlný a bezpečný systém
výsuvu. Závěsné rošty s výsuvnými kolejničkami
pro vyjíždění plechů z trouby. Pro elektrický
sporák součástí základní výbavy, pro kombinovaný sporák jako zvláštní příslušenství – 2násobný teleskopický výsuv, kdy plechy zůstávají
cca 7 cm v prostoru trouby.

Katalytické
samočištění

Technika: Permanentně čistí zadní stěnu trouby
pomocí speciálního katalytického smaltu –
průběžně a automaticky saje odstřikované
nečistoty jako sací papír a odbourává je.

Celoskleněná
vnitřní strana
dvířek

Technika: Velkoplošná skleněná tabule je úplně
rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů, a díky
tomu lze vnitřní stranu dvířek trouby vyčistit
velmi snadno.

Manuální
rychloohřev
pečicí trouby

Technika: Až o 30 % rychlejší zahřátí trouby
na požadovanou teplotu při stejné spotřebě
energie.

Varná zóna
rozšiřitelná
na pečicí zónu

Technika: 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.

Dvouokruhová
varná zóna

Technika: Podle velikosti hrnce lze jedním
dotykem nastavit menší či větší průměr varné
plochy a uspořit tak energii.

Samostatný
spodní ohřev

Technika: Pro přípravu jídel ve vodní lázni nebo
k dopékání zespodu.

Cirkulační
infragril

Technika: Pro křupavé grilování husy, kachny
a jiných velkých kusů pečeného masa.

3D horký
vzduch Plus

Technika: Ať už pečete na jednom, dvou, nebo
třech plechách najednou, pět různých výšek zasunutí plechu u trub Bosch umožňuje jejich ideální
umístění tak, aby mohl 3D horký vzduch optimálně
cirkulovat. S novým 3D horkým vzduchem Plus
o 15 % intenzivnější cirkulace vzduchu beze změny
rychlosti ventilátoru pro ještě lepší výsledky pečení.

Variabilní
velkoplošný gril

Technika: Pro současné grilování většího množství
steaků, klobás nebo ryb na jednom roštu. Výkon lze
nastavit variabilně ve třech stupních.

Variabilní
maloplošný gril

Technika: Také s možností nastavení výkonu,
vhodný zvláště ke grilování malých porcí nebo
k zapékání pokrmů.

Stupeň pro
pizzu

Technika: Kombinací spodního ohřevu a horkého
vzduchu se tento druh ohřevu hodí zejména pro
přípravu hluboce zmrazených produktů, jako jsou
pizza nebo bramborové hranolky.

Rozmrazování

Technika: Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže,
ryb, chleba a smetanových dortů.

Bezpečnost
Vlastnosti

Popis

Elektrické
jiskrové
zapalování

Technika: Pro jednodušší zapálení hořáku
je u všech varných desek Bosch s ovládáním
elektrické jiskrové zapalování integrováno
do ovládacího knoflíku. Stačí jednou rukou
lehce stisknout a otočit knoflík a plamen je
na světě.

Pojistka
proti zhasnutí
plamene

Technika: Všechny varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou termoelektrickou
pojistkou proti zhasnutí plamene. Tato pojistka
automaticky přeruší přívod plynu, jakmile
plamen z jakéhokoliv důvodu zhasne.
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Elektrický sporák

kombinovaný sporák

Pro jistotu:
na náš servis se můžete spolehnout
Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch.
Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.
Na Vašem názoru nám záleží.
Kvalita Bosch i v servisních službách.
To, co jste nám Vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu
HCE 744350R nerez
Energie

Energie

Multifunkce

–20 %

3D

3D
Plus

komfort
– XXL trouba o objemu 67 l s novým šedým
extra hladkým smaltem GranitEmail
– osvětlení trouby
– celoskleněná vnitřní strana dvířek
– možnost objednat teleskopický výsuv jako
zvláštní příslušenství
– elektronické hodiny s časovou předvolbou
– skleněné krycí víko
– třída spotřeby energie: A – 20 % 1)

typ trouby a druhy ohřevu
– 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
– manuální rychloohřev pečicí trouby

typ trouby a druhy ohřevu
– 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
– manuální rychloohřev pečicí trouby

sklokeramická varná deska
– 4 superrychlé varné zóny HighSpeed,
z toho 2x dvouokruhová varná zóna
a 1x pečicí zóna
– vpředu vlevo:
dvouokruhová varná zóna 0,65 kW / 2,0 kW
– vzadu vlevo:
pečicí varná zóna 1,6 kW / 2,4 kW
– vzadu vpravo:
normální varná zóna 1,2 kW
– vpředu vpravo:
dvouokruhová varná zóna 0,75 kW / 2,2 kW
– 4x ukazatel zbývajícího tepla

plynová varná deska
– 4 plynové hořáky:
– vpředu vlevo: silný hořák 3,0 kW
– vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW
– vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
– dvoudílný smaltovaný rošt
– elektrické jiskrové zapalování v ovládacím
knoflíku
– přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
– trysky na propan-butan (50 mbar) součástí
dodávky

čištění
– zadní stěna s katalytickým samočištěním

čištění
– zadní stěna s katalytickým samočištěním

bezpečnost
– dětská pojistka – funkce „klíč“
– teplota skla dvířek max. 50 °C 2)

bezpečnost
– dětská pojistka – funkce „klíč“
– termoelektrická pojistka proti zhasnutí plamene

ostatní
– zásuvka na nádobí
– výškově nastavitelné nožičky sporáku

ostatní
– zásuvka na nádobí
– výškově nastavitelné nožičky sporáku

příslušenství
– 1x rošt
– 1x smaltovaný plech
– 1x univerzální pánev

příslušenství
– 1x rošt
– 1x smaltovaný plech
– 1x univerzální pánev

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– příkon: 11,0 kW

technické informace
– rozměry (V x Š x H) v mm: 850 x 600 x 600
– příkon: 3,2 kW (trouba) + 7,4 kW (plynová deska)

Cena
2)

Multifunkce

–20 %

Plus

komfort
– XXL trouba o objemu 67 l s novým šedým
extra hladkým smaltem GranitEmail
– osvětlení trouby
– celoskleněná vnitřní strana dvířek
– 2násobný teleskopický výsuv
– elektronické hodiny s časovou předvolbou
– zapouštěcí knoflíky
– třída spotřeby energie: A – 20 % 1)

1)

servisu spotřebičů značky Bosch.

HGV 745250 nerez

19 490 Kč

Cena

4,13

Celková spokojenost se servisem
5 hvězd = velmi dobrý
Výsledky ankety pořádané v roce 2010 našimi koncovými uživateli.

Zaručená spolehlivost.

Široká síť servisu Bosch.

Žádné kompromisy.

Stačí jen zavolat.

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maxi-

Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc

mální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. Díky

je vždy nablízku.

tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů Bosch
2. letou záruku.

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 příslušenství.

spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče

Objevte maximální komfort obsluhy Vašeho domácího

lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují

spotřebiče a využijte všechny jeho možnosti. Zároveň

s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku

dopřejte spotřebiči i optimální péči a údržbu. Abychom Vám

a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních

s tím pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných čisticích

náhradních dílů Bosch.

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

Servis po celou dobu životnosti

Náhradní díly a příslušenství.

spotřebiče přímo od Bosch.

Rychle a spolehlivě.

.

15 990 Kč

O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po 1 hodině provozu.

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne,

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do 48 hodin bez

jsme stále připraveni Vám pomoci. Můžete

ohledu na to, o který typ domácího spotřebiče Bosch se

se spolehnout na odbornou péči vyškolených

jedná. Důležité díly máme skladem nejméně 10 let, i po

techniků po celou dobu životnosti Vašeho

ukončení výroby daného spotřebiče. Tím Vám zajistíme,

spotřebiče. Od chybějícího návodu k obsluze

že si můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě po mnoho

až po opravu spotřebiče – postaráme se o vše.

let.
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klidně nám vyčítejte
perfekcionizmus.
Tvrdě jsme na tom
pracovali.

Ocelové rámy se přesně spojí…

… 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:

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

„Úspěch není otázkou znalostí,
nýbrž otázkou charakteru.“

„Kdo se přestane zlepšovat, přestal
být dobrý.“

Průmyslník mínil:

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

možné. Klademe velký důraz na vynikající zpracování

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

a sami se na něm také podílíme, například ručním leštěním

Filosof věděl:

mnoha našich odsavačů. Koneckonců Vaše přání nesmí

„Kde se setká mnoho lidí, tam se
musíte umět o sebe opřít.“

zůstat nesplněna.

Inženýr řekl:

