Perfekcja nigdy
nie była taka prosta.

Linia urządzeń wolnostojących
oraz do zabudowy
PerfectLine – oferta 2022
dla studiów kuchennych.

2 | PerfectLine

Harmonia formy i funkcji.
Nie trzeba być entuzjastą technologii, żeby z niej korzystać. Warto polegać
na systemach zwalniających Cię z podejmowania decyzji, a tak właśnie
działają sensory w urządzeniach marki Bosch. Czuwają one nad całym
procesem gotowania, pieczenia, parzenia kawy, przechowywania
żywności oraz zmywania. Zaufaj czujnikom, które rozpoznają sytuację,
automatycznie korygują parametry i zawsze wiedzą kiedy
zaprogramowane zadanie jest już gotowe.

PerfectFry
Reguluje temperaturę
podczas smażenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pozwala utrzymać świeżość
żywności do 2 razy dłużej.

SensoFlow System

Gwarantuje profesjonalne
warunki parzenia kawy.

Suszy wszystko
równie doskonale
jak zmywa
– nawet plastik.
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Inteligentne dzisiaj. Inteligentne jutro.
Odkryj zalety bezpłatnej aplikacji Home Connect, umożliwiającej zdalne zarządzanie
sprzętem gospodarstwa domowego marki Bosch za pośrednictwem tabletu
lub smartfona. W ten sposób jesteś zawsze na bieżąco i masz pełną kontrolę
nad wszystkimi pracującymi dla Ciebie urządzeniami marki Bosch. Wedle życzenia
i stosownie do potrzeb. Wszystko to i o wiele więcej atutów aplikacji znajdziesz
w ofercie sprzętu Home Connect marki Bosch. Poza zmywarkami, system
obsługuje również płyty grzewcze, okapy oraz chłodziarki.
Więcej informacji na www.bosch-home.pl

Nasycenie filtra przeciwtłuszczowego 70%

Pozostało 6 tabletek
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Partnerzy Home Connect
Uważamy, że silne partnerstwo wiele zmienia. Dlatego coraz więcej
urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch wyposażonych
w aplikację Home Connect nie tylko działa w synchronizacji ze sobą
nawzajem, ale także z coraz większą liczbą inteligentnych urządzeń
i usług naszych wybranych partnerów. Zaprojektowana w formie otwartej
platformy technologia Home Connect jest zawsze gotowa na współpracę
i stale się rozwija.

Kawa gotowa

6 | PerfectLine

Wiemy, jaką satysfakcję
daje perfekcyjne pieczenie.
Piekarniki PerfectLine oferują skuteczną pomoc w przygotowaniu smakowitych dań,
kontrolując proces pieczenia z gwarancją doskonałych rezultatów. Zaawansowana
technologia dba nie tylko o Twoje potrawy, ale także o komfort obsługi oraz utrzymanie
czystości. Dla maksymalnej wygody i pełnej satysfakcji.

AutoPilot
Przygotowanie drobiu, mięsa, ryb, gulaszu czy warzyw z programami
AutoPilot
automatycznymi AutoPilot jest niezwykle proste! Wystarczy umieścić
naczynie z potrawą w piekarniku, wybrać odpowiedni program z menu, podać
wagę produktu i nacisnąć „Start”. Od tej chwili realizacją zadania zajmie się
automatyka, dobierając i kontrolując czas i temperaturę całego procesu
pieczenia – aż do wyłączenia piekarnika. W zależności od modelu, z AutoPilotem
zrealizujesz do 30 przepisów. W większości programów zalecane jest pieczenie
w zamkniętym naczyniu, co znacznie ułatwia utrzymanie wnętrza w czystości.

Termoobieg 3D
Ten rodzaj grzania rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym
Termoobieg 3D
piekarniku, umożliwiając równomierne pieczenie na trzech poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich świąt,
kiedy trzeba upiec mnóstwo ciasteczek naraz. Oczywiście przydaje się też
na co dzień: dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie
zarówno dania słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów.
Idealny do pieczenia ciasteczek na trzech płaszczyznach jednocześnie.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wygodne blachy połówkowe*
Wąskie blachy do pieczenia to rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo wygodne.
Świetnie sprawdzają się przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw, a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych pomidorów na drugiej. W ten sposób sos z pomidorów nie zakłóci smaku ziemniaków.
Rozmiary blach pozwalają na ich bezproblemowe umieszczenie w chłodziarkach
marki Bosch, zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania zawartości
do innego naczynia. Są także przystosowane do mycia w zmywarkach.

Samoczyszczenie pyrolityczne
Podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego, piekarnik nagrzewa
Pyroliza
się do temperatury 480°C i skutecznie wypala tłuszcz oraz inne pozostałości po
pieczeniu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół. W zależności od stopnia
zabrudzenia, należy wybrać jeden z trzech wariantów trwania programu i nacisnąć „Start”,
a piekarnik automatycznie wykona swoją pracę.

EcoClean Direct
Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się automatycznie proces
EcoClean Direct
oczyszczania. Pokryte specjalną powłoką z ceramicznymi mikrocząsteczkami
ściany pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują je poprzez utlenianie.
Powłoka regeneruje się przy każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez
cały okres eksploatacji urządzenia.

Prowadnice teleskopowe
Niezależnie od tego, czy wybierzesz standardowy sposób na wsuwanie blach
Prowadnice
teleskopowe
i rusztów, czy jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami z teleskopowymi – wszystkie są bezpieczne i łatwe w użyciu. Nasze prowadnice obsługują do trzech
poziomów i pomagają bez wysiłku umieszczać i wysuwać z wnętrza naczynia z potrawami.
A jeśli wybierzesz model z samym stelażem, możesz teraz dokupić prowadnice VarioClip
do samodzielnego montażu.

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

* Wyposażenie dodatkowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zachwyć gości nowym stylem
realizacji kawowych życzeń.

CoffeeWorld
– odkrywaj nowe smaki.
Teraz domowy ekspres do kawy otwiera przed Tobą wielki
świat aromatycznych przyjemności. Dzięki Home Connect
zyskujesz jeszcze więcej możliwości wyboru. Bezpłatna
aplikacja udostępnia szeroką gamę kompozycji kawowych
z różnych stron świata, ze słynnymi specjałami włącznie
– od australijskiego Flat White do kolumbijskiego Cortado.
Swój ulubiony napój wybierzesz wchodząc po prostu
w CoffeeWorld.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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CoffeePlaylist – kawa
dla gości nie wymaga
przerywania rozmowy.
Przyjmując gości starasz się spełnić wszystkie ich życzenia,
a to oznacza zwykle dużo pracy. Aplikacja Home Connect
oferuje doskonały sposób na ułatwienie zadania przy
serwowaniu kawy: wpisz życzenia gości na CoffeePlaylist
w swoim smartfonie i wyślij je do ekspresu. Urządzenie
odtworzy całą listę, a Ty będziesz mieć więcej czasu
na rozmowę.

Dzięki łączności sieciowej
 Zamówisz wygodnie ulubioną kawę lub zlecisz
wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich
swoich gości.
 Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Możesz wybrać
swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji
z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na
kawowe specjały z całego świata.
 Uzyskasz dostęp do wiedzy o kawie, dostępnej
w aplikacji. Poznasz rozmaitość gatunków kawy,
jej pochodzenie i miejsca upraw.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

PerfectLine | 11

Idealna kawa?
Wystarczy jedno dotknięcie!
Ekspres marki Bosch to propozycja dla miłośników prawdziwej kawy, którzy cenią sobie
wygodę i łatwość przygotowania tego aromatycznego napoju w domowym zaciszu.
Za wyjątkowy komfort użytkowania naszego ekspresu odpowiada panel sterujący
z dwoma wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętłem.

SensoFlow System
Inteligentny SensoFlow System dba o utrzymanie
SensoFlow
System
stabilnej temperatury (w zakresie 90-95°C)
podczas całego procesu parzenia kawy. W ten sposób
kawa zyskuje najpełniejszy aromat, a pierwsza filiżanka
jest gotowa już po minucie.

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

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

SinglePortion® Cleaning
O codzienną higienę dba także funkcja automatycznie
przepłukująca przewody po każdym użyciu ekspresu.
Dzięki temu następna filiżanka kawy parzona jest zawsze
ze świeżej wody.

SilentCeram Drive – młynek ceramiczny
Obudowany specjalną izolacją wyciszającą młynek
mieli ziarna niezwykle precyzyjnie i cicho,
a regulacja stopnia rozdrobnienia kawy zadowoli każdy
gust. Ceramika odznacza się wyjątkową wytrzymałością,
zapewniając młynkowi długotrwałą i bezawaryjną pracę.

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

SinglePortion®
Cleaning
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Automatyczne dostosowanie
poziomu mocy do unoszących się
oparów i zapachów.

PerfectFry
Reguluje temperaturę
podczas smażenia.

Zalety łączności sieciowej
 Aplikacja Home Connect umożliwia zdalne zarządzanie
pracą okapu z poziomu płyty bądź automatyczną
synchronizację działania obu urządzeń.
 Sterowanie różnymi funkcjami umożliwia pełne
dostosowanie do potrzeb, np. zmianę mocy działania
okapu, ustawienie czułości sensora PerfectAir, wyłączenie
lub kontynuację wentylowania po zakończeniu gotowania.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

 Przez Home Connect można włączyć i personalizować
oświetlenie okapu – w zależności od indywidualnych
preferencji.
 Aplikacja przekazuje informacje o stanie zużycia filtra
oraz sygnalizuje konieczność jego wymiany.
 Korzystanie z aplikacji otwiera dostęp do podręcznego
kompendium wiedzy, do świata akcesoriów i części
oraz ułatwia zakupy online w sklepie serwisowym Bosch.
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Skoncentruj się na gotowaniu.
O jakość potraw i świeże
powietrze zadba Home Connect.
Funkcja CookConnect umożliwia współpracę płyty kuchennej z okapem.
Włączenie płyty automatycznie inicjuje rozpoczęcie działania okapu, dostosowując
samoczynnie tryb pracy do intensywności oparów. Płyta umożliwia sterowanie
wszystkimi funkcjami okapu za pomocą wyświetlacza TFT – w ten sposób zlecisz
kontynuację wentylowania kuchni po wyłączeniu płyty. Aplikacja Home Connect
oferuje też automatyczną kontrolę gotowania i smażenia potraw według podanych
w aplikacji przepisów. Nowy sposób funkcjonowania urządzeń pozwala
skoncentrować się wyłącznie na mistrzowskiej realizacji kulinarnych wyzwań.
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Kuchnia pachnąca świeżością.
Nasze modele okapów zadowolą zwolenników różnych rozwiązań.
Łączy je nowoczesny system filtracji, wysoka skuteczność odświeżania powietrza
i cicha praca. Oferują też perfekcyjne oświetlenie, a ich oszczędna forma doskonale
koresponduje z innymi elementami z linii PerfectLine.

Automatyczne dostosowanie
poziomu mocy do unoszących się
oparów i zapachów.

PerfectFry
Reguluje temperaturę
podczas smażenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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PerfectAir – automatyczne pochłanianie nieprzyjemnych zapachów
Czujnik PerfectAir bez przerwy monitoruje powietrze i automatycznie dostosowuje poziom mocy do unoszących się
oparów i zapachów – ciągle, precyzyjnie i niezależnie od ustawień mocy. Jednocześnie zmniejsza poziom hałasu,
wykorzystując jedynie niezbędną moc pracy wentylatora. Koniec z denerwującymi odciskami palców na panelu sterowania.
Po skończeniu gotowania wentylator nadal pracuje, do czasu gdy powietrze w kuchni nie zostanie oczyszczone ze wszystkich
nieprzyjemnych zapachów.
PerfectAir

Technologia szczelinowa – dużo większa skuteczność pochłaniania tłuszczu
Opary towarzyszące gotowaniu zawierają nie tylko mocne zapachy, ale także drobinki tłuszczu, osadzające się
Technologia
szczelinowa
we wnętrzu kuchni. Dzięki technologii szczelinowej okapy marki Bosch pochłaniają znacznie więcej tłuszczu niż
dotychczas, chroniąc skutecznie ściany i meble. Wymiana filtra jest niezwykle łatwa dzięki systemowi mocowania pokrywy,
która podobnie jak filtr, przystosowana została do mycia w zmywarce.

Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Ten klasyczny filtr skutecznie wyłapuje z wciąganego powietrza drobinki tłuszczu
oraz inne zanieczyszczenia i stosowany jest zarówno w okapach z obiegiem otwartym,
jak i zamkniętym. Dla utrzymania maksymalnej wydajności powinien być czyszczony
dwa razy w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce.

Filtr CleanAir Plus
Unikalna technologia filtra pozwala filtrować ponad 90% zapachów, nawet opary
powstające podczas smażenia ryb. Dzięki lamelowej konstrukcji, filtr CleanAir Plus
pozwala zredukować odgłosy pracy nawet o 5 dB oraz poprawić wydajność wyciągu
w porównaniu ze standardowymi filtrami przeznaczonymi do recyrkulacji.

Oświetlenie LED
Żarówki LED są wyjątkowo trwałe – działają bezusterkowo do 40000 godzin
(czyli ok. 40 lat przy użytkowaniu około 2,7 godzin dziennie). Dodatkowym
atutem jest bardzo niskie zużycie energii: lampa LED pobiera jedynie 3 W,
oszczędzając 85% energii wobec żarówki halogenowej o mocy 20 W. Poza tym
żarówki LED emitują najmocniejsze światło ze wszystkich lamp dostępnych na rynku.

Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™
Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę
– bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. W odróżnieniu od konwencjonalnych silników,
EcoSilence Drive™ działa w oparciu o napęd bezszczotkowy. Dzięki likwidacji tarcia jest niewiarygodnie cichy, efektywny
i zapewnia niższe zużycie energii niż modele z napędem tradycyjnym.
TM

Wyświetlacz 7-segmentowy z pierścieniem sterującym
Wygodny wybór poziomu mocy i oświetlenia przez obrót pierścieniem sterującym. Poza podstawowymi funkcjami, tj. 3 trybami
standardowymi oraz 2 poziomami intensywnymi, pozwala aktywować funkcję przełączania z pracy intensywnej do zwykłej
(po 6 minutach) oszczędzając energię. Poza tym udostępnia funkcję automatycznego wyłączenia z opóźnieniem: w tym trybie
okap pracuje jeszcze określony czas, po czym sam się wyłącza. Wygodę użytkowania podnosi też regulacja intensywności
oświetlenia okapu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Inspirujący duet – płyta
zintegrowana z wyciągiem.
Dzięki naszym płytom indukcyjnym ze zintegrowanym wyciągiem możesz zaprojektować
swoją kuchnię z nieznaną dotąd swobodą i elastycznością. Ponadto, przy gotowaniu
masz pewność, że opary i zapachy znikną dokładnie tam, gdzie się pojawiły,
bez rozprzestrzeniania się po wnętrzu kuchni. Irytujące, unoszące się do góry kłęby
pary i zamglone okulary odchodzą w końcu w przeszłość.

Idealna współpraca płyty indukcyjnej i wyciągu
Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem wciąga opary
i nieprzyjemne zapachy dokładnie tam, gdzie powstają:
w strefie gotowania. Zastosowanie innowacyjnej
integracji płyty z wyciągiem wyzwala pełną swobodę
dla kulinarnych wyzwań. To prawdziwie nowatorski
projekt do współczesnej kuchni: wolność gotowania
w niczym nieograniczonej przestrzeni.

Rozwiązania wyzwalają kreatywność
Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem jest przystosowana
do pracy zarówno w obiegu otwartym, jak i zamkniętym.
W pierwszym przypadku opary odprowadzane są przewodami
na zewnątrz, natomiast układ recyrkulacyjny oczyszcza
i neutralizuje wciągane powietrze z pominięciem konstrukcji
odprowadzającej opary. W ten sposób nic nie stoi na drodze
do pełnego rozwinięcia kreatywności przy planowaniu kuchni.
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jedno urządzenie – wiele opcji zabudowy
Absolutna elastyczność w planowaniu kuchni.

Więcej miejsca w szafce
Więcej przestrzeni do zagospodarowania
w szafce dzięki zoptymalizowanej cyrkulacji
powietrza.
Łatwiejsza instalacja
Mniej pracy przy instalacji dzięki uproszczeniu
systemu montażowego.

CombiZone w płytach indukcyjnych
Pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń
o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie
przycisku CombiZone aktywuje dwie indywidualne strefy
grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym
poziomie mocy. Dzięki temu rozwiązaniu ciepło
rozprowadzane jest równomiernie.

NOWOŚĆ

Maksymalna wolność
Dodatkowa swoboda dzięki zintegrowaniu
wyciągu z płytą.

NOWOŚĆ

Relaksująca cisza
Najlepsze wyniki w swojej klasie
przy niskim poziomie głośności.

NOWOŚĆ

Łatwe czyszczenie
Elementy wyciągu można wyjąć jedną
ręką i umyć w zmywarce.

Bezpośrednio do celu
Sterowanie DirectSelect eliminuje konieczność
wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola
dla ustawienia poziomu 8 czy 9 – teraz wystarczy lekkie
dotknięcie żądanego stopnia grzania. W wybranych
modelach skala mocy została dodatkowo rozbudowana
o wartości pośrednie (symbol „o”).

18 | PerfectLine

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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PerfectFry.
Relaksujące gotowanie
przy wsparciu sensora.
Technologia w nieoceniony sposób ułatwia nasze codzienne działania.
Warto polegać na systemie zwalniających Cię z podejmowania decyzji,
tak właśnie działa sensor smażenia płyt grzewczych, czuwa nad całym procesem
przygotowania potrawy. Zaufaj czujnikowi, który rozpoznaje sytuację, automatycznie
koryguje parametry termiczne i zawsze wie, kiedy danie jest gotowe. To najprostszy
sposób na bezstresowe, kreatywne gotowanie z gwarancją znakomitych efektów.

Sensor smażenia PerfectFry
Przy smażeniu steku kluczowym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie sukcesu jest właściwa temperatura.
Sensor PerfectFry wspiera Cię automatycznie, kontrolując i korygując w razie potrzeby temperaturę podczas
całego procesu smażenia. Ponieważ prawidłowe przyrządzanie steków zaczyna się od idealnego rozgrzania oleju,
a jego rozmaite rodzaje mają różne punkty dymienia – bez dokładnej kontroli temperatury łatwo ulegają przepaleniu.
Sensor PerfectFry rozpoznaje, kiedy olej jest odpowiednio rozgrzany i sygnalizuje rozpoczęcie smażenia.

Jak działa czujnik smażenia PerfectFry:

Wybierz pole grzania.

1
Bardzo niska
Do przyrządzania sosów
na wolnym ogniu.

Następnie wybierz optymalny poziom
temperatury. Patelnia zostanie rozgrzana
do żądanego poziomu przy automatycznej
regulacji temperatury, o czym płyta
poinformuje wizualnie i dźwiękowo, dając
początek smażeniu w idealnych warunkach.
Sensor PerfectFry może działać we
wszystkich strefach grzewczych.

Aktywuj sensor PerfectFry
za dotknięciem odpowiedniej funkcji.

2
Niska
Odpowiednia do smażenia na oliwie extra virgin
lub do omletów.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

3
Średnio-niska
Do perfekcyjnego
smażenia ryb, kotlecików
lub kiełbas.

4
Średnio-wysoka
Do steków (średnio
i dobrze wysmażonych),
gulaszów i ragout mięsno-warzywnych.

5
Wysoka
Idealna do smażenia
ziemniaków lub krwistych
steków.
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Gotowanie na miarę nowych czasów.
Na naszych nowoczesnych płytach indukcyjnych z linii PerfectLine ugotujesz
wszystko szybko, łatwo, wygodnie i wyjątkowo bezpiecznie. Wyposażyliśmy
je w wiele innowacyjnych funkcji, które nie tylko usprawniają gotowanie,
ale też znacząco podnoszą wydajność pracy, oszczędzając Twój czas i energię.
Technologia indukcyjna
Płyty indukcyjne wytwarzają ciepło tam, gdzie jest potrzebne – w podstawie
naczynia. Co to oznacza dla Ciebie? Większe bezpieczeństwo i wygodę!
Niższa temperatura płyty chroni przed oparzeniem dłoni zarówno dorosłych jak i dzieci.
Co więcej, dzięki płycie indukcyjnej można zagotować dwa litry wody dwukrotnie szybciej
niż na płycie szklano-ceramicznej, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo energii.

Wyświetlacz dotykowy TFT
TFT-dotykowy

Sekunduje wszystkim naszym działaniom kulinarnym, obrazując aktualną aktywność płyty z wszystkimi ustawieniami
dla garnków i patelni. Dotykowy wyświetlacz TFT pozwala łatwo znaleźć drogę do celu w oparciu o logiczne menu,

a także wybrać i aktywować dodatkowe funkcje. Wyraźne, czytelne napisy i ilustracje pomagają w szybkiej orientacji, co jest
bardzo przydatne przy gorączkowej realizacji większych wyzwań.
System wyboru potrawy PerfectChef

Za pomocą wyświetlacza TFT

PerfectChef automatycznie

Do rozpoczęcia gotowania wystarczy

o wysokiej rozdzielczości, można

zasugeruje właściwe ustawienia

potwierdzenie sugestii jednym

wybrać odpowiednią kategorię

dla wybranej potrawy i poda prak-

dotknięciem.

potraw i określić swoje żądania.

tyczne wskazówki.

Koordynacja pracy okapu z płytą grzewczą
Kompletując zestaw składający się z płyty i okapu kuchennego, można obecnie wybrać kompatybilne urządzenia zarządzane
za pośrednictwem WiFi. Taki sposób sterowania zapewnia automatyczną koordynację działania okapu z pracą płyty
indukcyjnej. Aktywacja pola grzewczego płyty powoduje natychmiastowe włączenie okapu, usuwanie oparów i zapachów
kuchennych towarzyszy więc gotowaniu od samego początku. Po wyłączeniu grzania płyty, okap nadal pracuje przez jakiś
czas, dla całkowitego oczyszczenia powietrza z wszelkich pozostałości po smażeniu i gotowaniu. Oczywiście okap można
też obsługiwać manualnie – z płyty indukcyjnej. Regulacja mocy działania i oświetlenia okapu inicjowana jest jednym
dotknięciem na strefie sterowania.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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FlexInduction Plus – automatyczne przenoszenie ustawień
Pozwala kontynuować gotowanie w innym miejscu płyty bez powtórnego
programowania ustawień. W ciągu kilku sekund od przesunięcia naczynia
następuje automatyczne wyłączenie poprzedniego obszaru grzania połączone
z możliwością aktywacji identycznych ustawień w nowym położeniu – wystarczy
wybrać odpowiednią strefę. Funkcja jest dostępna w płytach FlexInduction Plus.

CombiZone w płytach indukcyjnych
Pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie.
Jedno naciśnięcie przycisku CombiZone aktywuje dwie indywidualne
strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym poziomie mocy.
Dzięki temu rozwiązaniu ciepło rozprowadzane jest równomiernie.

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

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

Funkcja Krótkie czyszczenie
Pełny dostęp do czyszczenia – nawet w trakcie gotowania.
Funkcja blokuje regulację sensorową na 30 sekund
dla uniknięcia przypadkowych zmian w ustawieniach.
W ten sposób można oczyścić powierzchnię bez
ponownego wybierania potrzebnych parametrów.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wskaźnik zużycia energii
Płyty wyświetlają wartość energii zużytej
w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka
wiedza sprzyja użytkowaniu płyty z większą świadomością.
Łatwo się przekonasz o wymiernych korzyściach gotowania
pod pokrywą – zużycie energii spada nawet do 20%,
a Ty oszczędzasz pieniądze i środowisko.
Wskaźnik
zużycia energii
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Klasyka w nowoczesnym wydaniu
– płyty gazowe.
Marka Bosch nieustannie pracuje nad poprawianiem komfortu i bezpieczeństwa
gotowania na gazie. Dlatego stworzyliśmy technologię FlameSelect. W odróżnieniu
od płyt z płynną regulacją gazu, płyty gazowe FlameSelect z opatentowaną technologią
zaworów oferują nowatorski system regulacji w dziewięciostopniowej skali.

FlameSelect
Regulacja płomienia
w dziewięciostopniowej skali.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

PerfectLine | 23

kW

Płyta FlameSelect
Płyta tradycyjna

2.00

1.50

1.00

0.50

Ustawienia
poziom

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zapanuj nad ogniem z technologią
FlameSelect – dziewięć precyzyjnie
określonych poziomów
Precyzyjnie określone poziomy mocy, zawarte
w nowych pokrętłach, pozwalają na łatwe
sterowanie wielkością płomienia poprzez
wybór konkretnej wartości. Wybrany poziom
pokazuje się na wyświetlaczu. Po wyłączeniu
płyty, wyświetlacz nadal sygnalizuje
nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając
przed poparzeniem. W ten sposób płyta
z FlameSelect łączy w sobie zalety gotowania
na gazie z komfortem i precyzją znaną z płyt
elektrycznych.

Komfort i estetyka
Wzornictwo płyty gazowej marki Bosch idealnie pasuje do nowoczesnej kuchni.
Wyjątkowy styl reprezentuje szklany model z pojedynczymi rusztami.
Poza estetyką i elegancją, oferuje podwyższony komfort obsługi.
Niewielkie ruszty są łatwiejsze w czyszczeniu i sprzyjają częstej pielęgnacji płyty.
Dodatkową wygodę i bezpieczeństwo gwarantują zintegrowane w pokrętłach
zapalarki.

Gładkie zrównanie, czyli piano-a-filo
Koneserom czystych rozwiązań proponujemy płytę gazową ze szkła
hartowanego z systemem piano-a-filo, przystosowaną do wpuszczenia
w blat z kamienia lub kompozytu. Zrównanie powierzchni płyty z blatem daje
wspaniały efekt wizualny i znacznie ułatwia utrzymanie czystości w strefie
gotowania. Bezproblemowej pielęgnacji sprzyjają także cztery pojedyncze ruszty.
Płytę można również zainstalować tradycyjnie – na powierzchni blatu.
piano
a
filo

Płyta z kwadratowymi rusztami – piękno i styl
Prezentuje się szczególnie szlachetnie, a dzięki kwadratowym rusztom płyta
zyskuje piękną, geometryczną estetykę. To bardzo praktycznie rozwiązanie:
dostęp do każdego rusztu z osobna umożliwia komfortowe korzystanie z płyty,
a użyty materiał – stal żeliwna – podkreśla solidność i stabilność konstrukcji.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Perfekcyjne zmywanie
z aplikacją Home Connect.
Internet otwiera przed nami nowy świat komfortu i personalizacji działań. Bezpłatna
aplikacja Home Connect umożliwia monitorowanie urządzeń domowych i sterowanie
ich pracą zdalnie, z dowolnego miejsca. Ponadto oferuje stały dostęp do cyfrowych
instrukcji obsługi i przydatnych wskazówek, służących uzyskiwaniu najlepszych
wyników i ułatwianiu codziennego życia.

*Źródło: Euromonitor, sprzedaż, 2021.

Suszy wszystko
równie doskonale
jak zmywa
– nawet plastik.
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Dostosuj codzienne życie
do potrzeb.
Nasze systemy łączności ułatwiają życie, dostosowując precyzyjnie pracę urządzeń
do indywidualnych potrzeb.
Zalety łączności sieciowej
▶ Łatwa aktywacja wszystkich programów i funkcji z dowolne-

▶ Perfekcyjne efekty i lepsza wydajność.

go miejsca dzięki aplikacji Home Connect.
▶ Silence on Demand wycisza pracę zmywarki
na określony czas.
▶ Łatwa konfiguracja ustawień.
▶ Zdalne sterowanie działaniem urządzeń i monitorowanie
postępu pracy przez aplikację Home Connect.

▶ Czy wiesz ile tabletek do zmywarki masz w domu?

Nie martw się, nie musisz tego wiedzieć. Wystarczy,
że wprowadzisz informację do swojej aplikacji Home
Connect otwierając paczkę z 50 tabletkami, a po 45
cyklach otrzymasz na swojego smartfona lub tableta
komunikat z przypomnieniem o kończącym się zapasie.

Favourite – Twoje ulubione ustawienia za jednym
dotknięciem
Favourite uruchamia jednym kliknięciem ulubione połączenia
programów i funkcji, które możesz nazwać i zapamiętać
w aplikacji. Zaprogramowanie jest możliwe za pomocą aplikacji
Home Connect* w domu lub w podróży za pomocą smartfona
lub panelu zmywarki. Należy po prostu skonfigurować swoją
ulubioną kombinację wybranego programu i funkcji,
a zmywarka zajmie się resztą.

Silence on demand – redukcja hałasu w dowolnym momencie
Czasami potrzebujesz chwili wyciszenia dla koncentracji czy rozmowy
telefonicznej. Dlatego udostępniliśmy funkcję Silence on demand,
aktywowaną za pośrednictwem aplikacji Home Connect i wyciszającą
pracę zmywarki, gdy jest to konieczne. Funkcja redukuje hałas do 30
minut przy dowolnym programie. Po upływie wybranego czasu trwania
funkcji lub po wcześniejszej dezaktywacji w aplikacji, zmywarka automatycznie kontynuuje pracę.

Kontrola głosowa
Spraw, aby zmywarka słuchała Twoich poleceń, gdy chcesz rozpocząć
lub wstrzymać jej pracę, bądź rozpoznać aktualną fazę cyklu zmywania.
Teraz Twoja zmywarka posłucha Cię za pomocą innowacyjnego
sterowania głosowego, kompatybilnego z Alexa, Google Asystent
i Home Connect.

* W zależności od modelu.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Idealne efekty suszenia
przy mniejszym zużyciu energii*.

20%
mniejsze

zużycie energii*

* Zmywarka Bosch PerfectDry z technologią Zeolith® o zużyciu energii 0,73 kw/h w odniesieniu do porównywalnej
zmywarki Bosch bez minerału zeolitu o zużyciu energii 0,92 kw/h; wartości na cykl według rozporządzenia UE nr 2019/2017.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Perfekcyjne suszenie w zmywarkach
marki Bosch
PerfectDry
Zmywarki PerfectDry z bardzo energooszczędną i skuteczną technologią
Zeolith® wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych.
Naturalny minerał wykorzystuje wilgoć z fazy zmywania i oddaje ciepło oraz suche
powietrzne w trakcie suszenia. Delikatny strumień powietrza skutecznie osusza
wszystkie naczynia, nawet te z najbardziej opornych na suszenie materiałów.
Technologia Zeolith® oszczędza do 20% energii w porównaniu do tradycyjnego
systemu suszenia w zmywarce*. Dzięki zmywarkom PerfectDry zyskujemy
naczynia gotowe do wyjęcia ze zmywarki przy niskim zużyciu energii.

1

2

3

4

Etapy suszenia z technologią Zeolith® w zmywarkach PerfectDry.

EfficientDry – automatyczne otwarcie drzwi
dla lepszej wydajności suszenia
EfficientDry
Wyjmowanie naczyń zbyt gorących lub niewystarczająco suchych bywa uciążliwe. Dzięki funkcji
EfficientDry drzwi zmywarki otwierają się automatycznie pod koniec fazy suszenia. To praktyczne rozwiązanie
przyspiesza proces suszenia, zapobiega kondensacji pary
wodnej oraz delikatnie schładza naczynia, aby były gotowe
do wyjęcia, bez konieczności wycierania. Funkcja ta przyczynia się do lepszego efektu suszenia, oraz oszczędza
zużycie energii. Funkcję można aktywować na panelu
lub w aplikacji Home Connect.

ExtraDry – przedłużona faza suszenia
Ilekroć konieczne jest bardzo dokładne, gruntowne
ExtraDry
wysuszenie załadunku, można wybrać funkcję
ExtraDry. Opcja ta podnosi temperaturę płukania nabłyszczającego oraz przedłuża fazę suszenia. Dzięki temu Twoje
plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też
idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania.

* * Zmywarka Bosch PerfectDry z technologią Zeolith® o zużyciu energii 0,73 kw/h w odniesieniu do porównywalnej zmywarki Bosch bez minerału zeolitu o zużyciu energii 0,92 kw/h;
wartości na cykl według rozporządzenia UE nr 2019/2017.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Trzeci kosz ExtraSpace.
Więcej miejsca na małe
naczynia i akcesoria.

Trzeci kosz ExtraSpace oferuje dodatkową przestrzeń na takie niewielkie przedmioty, jak części do ekspresów,
małe filiżanki czy nakrętki, dla których nie ma specjalnego miejsca w zmywarce. Unikatowy kształt kosza maksymalnie
wykorzystuje jego długość i głębokość, oferując jednocześnie bezpieczne rozmieszczenie naczyń. Konstrukcja
w kształcie fali oraz pochyłe dno zapobiega ich przesuwaniu, gromadzeniu się wody, a także przewracaniu lekkich
rzeczy z plastiku. Bezpieczne mycie noży zapewnia specjalna, wyjmowana tacka. Ruchoma część trzeciego kosza
umożliwia załadowanie większych kieliszków do górnego kosza.

Zalety trzeciego kosza ExtraSpace
▶ Więcej przestrzeni załadunkowej na niewielkie, pojedyncze naczynia.
▶ Specjalne zabezpieczenie chroni noże przed wysuwaniem się i stępieniem.
▶ Falista konstrukcja kosza chroni przed przesuwaniem.
▶ Ruchoma część umożliwia załadowanie większych kieliszków do górnego kosza.
▶ Eliminuje przewracanie się naczyń i gromadzenie się w nich wody.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Strefa ExtraClean.
Skuteczne mycie bardzo
zabrudzonych naczyń.

Bardzo zabrudzone naczynia wymagają specjalnej troski – i to właśnie zapewnia im strefa ExtraClean, położona
w zmodernizowanym górnym koszu i obsługiwana przez 3 obrotowe dysze wodne. Dzięki obrotowym dyszom
i ciągłemu nawadnianiu, do naczyń dociera trzykrotnie więcej wody, co zapewnia lepszą skuteczność czyszczenia – bez
konieczności podwyższania temperatury i dodawania detergentu. W ten sposób mycie naczyń z zaschniętymi płatkami
czy przypalonym crème brûlée nie stanowi żadnego problemu. Dysze można łatwo włączać i wyłączać jednym
dotknięciem.

Zalety strefy ExtraClean
▶ Dodatkowe intensywne namaczanie i czyszczenie w górnym koszu.
▶ Mocno zabrudzone naczynia są nieskazitelnie czyste i bez pozostałości resztek jedzenia.
▶ Naczynia są myte trzykrotnie większą ilością wody.
▶ Eliminuje potrzebę wstępnego ręcznego oczyszczania czy namaczania.
▶ Łatwa aktywacja i dezaktywacja przy pomocy włącznika i wyłącznika.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Kosze dla maksymalnej elastyczności
załadunku i ochrony naczyń.
Zmodernizowane kosze zapewniają maksymalną ilość miejsca oraz pełne bezpieczeństwo
i elastyczność załadunku.
System koszy MaxFlex – jeszcze więcej wygody
Górny kosz w systemie MaxFlex
Górny kosz oferuje skuteczne rozwiązania służące ochronie wszelkiego rodzaju szkła. Specjalne nakładki zabezpieczające
chronią kieliszki przed uszkodzeniem czy wyszczerbieniem, a minimalna powierzchnia styku gwarantuje doskonałe wyniki
mycia bez zacieków.
Zalety górnego kosza MaxFlex
▶ Strefa ExtraClean z trzema dyszami wodnymi
do dokładnego oczyszczenia mocno zabrudzonych naczyń.
▶ Zmodernizowane półki na kubki z miękkim silikonem
i antypoślizgowym i paskami chroniącymi szkło.
▶ Ulepszony system przesuwny zapewnia płynne działanie
nawet przy pełnym koszu.
▶ Czerwone uchwyty po bokach wskazują na możliwość
regulacji poziomu górnego kosza przez 3-stopniowy
RackMatic.

Dolny kosz w systemie MaxFlex
Dolny kosz zapewnia maksymalną elastyczność załadunku oraz pełną ochronę naczyń. Dla uniknięcia styku większych
przedmiotów (np. desek do krojenia) z wnętrzem komory, ściany boczne mają teraz tę samą wysokość co ściana tylna.
Dzięki ulepszonym, składanym uchwytom można tez łatwiej dostosować przestrzeń do potrzeb. Nowa konstrukcja stojaka
na kieliszki z dodatkową blokadą służy bezpiecznemu podtrzymaniu szkła.
Zalety dolnego kosza MaxFlex
▶ Wysokie ściany boczne chronią wyższe naczynia.
▶ Wygodne, składane elementy ułatwiają umieszczanie

dużych naczyń, takich jak garnki czy patelnie.
▶ Blokada na przednich kółkach zapobiega wypadaniu kosza

do przodu i na boki.
▶ Pełna stabilność i komfort wysuwania kosza nawet przy

dużym obciążeniu.

Kosze VarioFlex
Dzięki systemowi koszy VarioFlex dokładnie
wykorzystasz przestrzeń zmywarki, a ruchome
elementy dostosujesz do różnych wielkości naczyń.
Szkło pozmywasz teraz bezpiecznie także w dolnym
koszu, a jeżeli potrzeba więcej miejsca na garnki,
wystarczy złożyć ruchome elementy górnego i dolnego
kosza. Bezpiecznie i wygodnie zmyjesz także naczynia
o nietypowych kształtach, takie jak półmiski, wysokie
szklanki czy wazony.
System koszy
VarioFlex

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Dodatkowy poziom załadunku szuflada Vario3
W wybranych zmywarkach marki Bosch wykorzystasz
Vario3
optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu załadunku. Szuflada Vario3 z powodzeniem
zastąpi kosz na sztućce. Trzeci poziom załadunku nadaje się też
do mycia małych filiżanek oraz wszelkich akcesoriów
kuchennych.
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Komfort nowoczesnego zmywania.
Wydajne, dostosowane do wszelkich potrzeb zmywarki marki Bosch zapewniają
doskonałe efekty pracy przy oszczędnym zużyciu wody i energii. Dostępne w ofercie
PerfectLine modele charakteryzuje wysoka automatyzacja, komfort obsługi oraz
troska o perfekcyjną kondycję i lśniącą czystość Twoich naczyń.

GlassCare

GlassCare i program Szkło 40°C – pielęgnacja i ochrona szkła
Przy codziennym użytkowaniu, utrzymanie dobrej kondycji domowego szkła nie jest
takie łatwe. Cienkie szkło wymaga szczególniej troski. W specjalnym programie Szkło
40°C usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, lecz

dokładnie. System ochrony szkła GlassCare zapewnia szklanym naczyniom
długotrwały blask poprzez specjalny zawór regulujący twardość wody. Dzięki temu szkło
zachowuje lśniącą przejrzystość nawet po wielu cyklach zmywania.
Szkło 40

Nieprzemakalne w 100%
Elektroniczny system bezpieczeństwa AquaStop stosowany w zmywarkach Bosch
gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na wężu doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we wnętrzu. Wąż wyposażony jest
dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy
kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też
dopływ wody po zasygnali- zowaniu nieszczelności węża. Zmywarki marki Bosch z systemem
AquaStop

AquaStop objęte są specjalną dożywotnią gwarancję producenta* obejmującą likwidację szkód
spowodowanych ewentualnym wyciekiem wody z urządzenia.

Program MachineCare
MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie z programów
krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się osadów z tłuszczu i

wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy program MachineCare,
służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz po naciśnięciu jednego przycisku zmywarka
będzie jak nowa! Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalne detergenty i uruchomić program,
a wnętrze zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni
o konieczności ponownego zastosowania programu*.
*W zależności od modelu.

Spokój na lata
Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przerdzewieniu
wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania
dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki online na www.bosch-home.pl
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*Warunki gwarancji znajdziesz w instrukcji obsługi zmywarki oraz na www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Program Cichy 50°C
Cichy 50º

Program Cichy 50°C pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji
hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność

pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu
referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z
kuchnią połączoną z salonem.

+ Zmywaj do 3 razy szybciej z SpeedPerfect Plus
W obecnych czasach liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na funkcje redukujące czas trwania cyklu. Funkcja
SpeedPerfect Plus

SpeedPerfect Plus pozwala skrócić program nawet do 66%*. Za naciśnięciem jednego przycisku Twoje naczynia będą

czyste 3 razy szybciej.
StatusLight
Nowym sposobem na sygnalizację aktywności zmywarki jest dyskretne
Status Light
światło, wydobywające się ze szczeliny pomiędzy frontem zmywarki
a drzwiami sąsiedniej szafki kuchennej. Światło usytuowane jest u góry, po lewej
stronie frontu urządzenia.

TimeLight i InfoLight – pełen komfort informacji
TimeLight

InfoLight

Zmywarki Bosch z funkcją TimeLight wyświetlają na podłodze informacje o wybranym programie, aktualnym stanie
zmywania oraz czasie do końca cyklu. W innej grupie urządzeń dostępna jest funkcja InfoLight, która za pomocą
czerwonej wiązki światła, wyświetlanej na podłodze, sygnalizuje aktywność zmywarki. Po zakończeniu programu
światło gaśnie.
Zawiasy Vario – maksymalne dopasowanie

Ślizgowe zawiasy Vario lekko unoszą panel drzwiowy przy zamykaniu i opuszczają przy otwieraniu, eliminując dystans
między poziomymi krawędziami frontu a blatem, czy sąsiednim modułem. W ten sposób zmywarka nie zakłóca wyznaczonej linii zabudowy, nawet przy zabudowie wysokiej.
Zawiasy Vario

*W zależności od programu.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Czujnik AquaSensor
Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania.
AquaSensor
Specjalny czujnik AquaSensor wielokrotnie podczas jednego mycia
bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje
naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej
niż to konieczne.

Program Godzinny 65°C
1h 65ºC

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów,
gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych

domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.

Program automatyczny Auto 45-65°C

Auto

Program Auto 45-65°C dba o jak najbardziej ekonomiczną

45-65°C

eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia.

Na podstawie kontroli sensorowej program automatycznie dostosowuje
parametry cyklu pracy o faktycznych potrzeb.

Asystent Dozowania
Służy optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka
Asystent Dozowania

spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym

następuje jej sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.

System DuoPower™ – patent na dokładne mycie
Rozbudowany system zraszania DuoPower™ w górnym koszu
DuoPower
optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów
zmywania. Dzięki niemu woda dociera do każdego zakamarka komory, nie
pomijając żadnego naczynia. Połączenie dwóch górnych ramion zraszających i
ramienia dolnego gwarantuje perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona
cyrkulacja wody zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany. System
dostępny w zmywarkach 45 cm.
TM

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Idealne warunki dla dużych zapasów.
Nasza chłodziarko-zamrażarka XXL o szerokości 70 cm przechowa w idealnych
warunkach naprawdę duże zapasy. Dzięki zaawansowanej technologii żywność
zachowa świeżość i wartości odżywcze zdecydowanie dłużej, co pozwoli cieszyć się
codziennie smakiem i aromatem pełnowartościowych produktów
– nawet przy niezbyt częstych zakupach.

L
X
X
0 +10 cm

6

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarki Bosch.
VitaFresh – inteligentne chłodzenie.
Chłodziarki z systemem VitaFresh gwarantują wyjątkową oszczędność energii.
Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne chronią środowisko,
a także dbają o zdrowie Twojej rodziny.
Dla smaku i zdrowia
W komorach chłodziarek Bosch znajdują się specjalne szuflady z miejscową regulacją temperatury, dopuszczającą jej znaczne
obniżenie wobec wartości ustawionej dla całego wnętrza. Obniżenie temperatury i utrzymanie odpowiedniej wilgotności
skutecznie ochroni jakość, kondycję i cenne wartości Twoich zapasów – dla smaku i zdrowia.

VitaFresh plus – dwukrotnie dłuższa świeżość
VitaFreshplus

Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą
zachować świeżość żywności do dwóch razy dłużej. W strefie VitaFresh

plus można obniżyć temperaturę w stosunku do ustawionej dla całej komory.
Przesunięcie suwaka w pozycję „ekstra cool” otwiera nawiew chłodnego powietrza do szuflady z mięsem i rybami (z możliwością obniżenia temperatury aż do
0°C), skutecznie przedłużając ich świeżość. W drugiej szufladzie ze specjalnie
ukształtowanym dnem przechowasz w doskonałej kondycji świeże owoce
i warzywa dzięki dwupoziomowej regulacji wilgotności.

VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość
VitaFresh 0°C

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy
klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem tempera-

turze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu
mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez przenikania zapachów. Duża,
dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą
świeżość i dobrą kondycję.

VitaFresh – przedłużona świeżość owoców i warzyw
VitaFresh

Duża szuflada z pofalowanym dnem została specjalnie przystosowana
do przechowywania owoców i warzyw. Utrzymanie odpowiedniej,

ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą
kondycję.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Łatwość i elastyczność użytkowania.
Rozwiązania dla Twojej wygody.
PerfectFit – idealne dopasowanie bez odstępu od mebli
PerfectFit

Technologia PerfectFit zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek
NoFrost, umożliwiając postawienie urządzeń wolnostojących bezpośred-

nio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia
pełny dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek
już przy 90° kącie otwarcia drzwi.

NoFrost – bez rozmrażania
NoFrost

Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących marki Bosch skutecznie
zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki

rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten sposób
zaoszczędzisz czas i energię.

Dwa obiegi chłodnicze
Dwa oddzielne obiegi chłodzenia umożliwiają niezależne sterowanie komorą
chłodzenia i zamrażania. Proste w użyciu elektroniczne elementy obsługi
pozwalają na indywidualną regulację temperatury i zapobiegają przenoszeniu się zapachów.
2 obiegi chłodnicze

Supermrożenie
Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości
Supermrożenie

nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia tempera-

tury. Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby
zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

Superchłodzenie
Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja Superchłodzenie
Superchłodzenie

czasowo obniża temperaturę. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz

urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pojemność XXL – wnętrze gotowe na większe zapasy
Doskonały wybór dla dużych rodzin i zwolenników porządku w chłodziarce. Ekstra duża
chłodziarko-zamrażarka marki Bosch to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje
dużo miejsca na perfekcyjne przechowywanie żywności. Większe wnętrze ułatwia
lokalizowanie produktów i zapewnia maksymalną elastyczność. Ponadto chłodziarko-zamrażarka marki Bosch w rozmiarze XXL może być umieszczana we wnęce oraz
stawiana bezpośrednio przy ścianie.

Półki EasyAccess Shelf
EasyAccess
Shelf

Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie wysuwać
nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd zawartości chłodziarki

i sięganie po głębiej umieszczone produkty.

Pełna elastyczność z VarioZone
Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania dzięki
wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi frontami.
Dzięki temu przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości – nawet duże torty
czy długie bagietki.

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

Ważne informacje – odbierz wiadomość
Modele chłodziarek oznaczone Home Connect umożliwiają sprawdzenie stanu
urządzenia poprzez innowacyjną aplikację Home Connect. W razie jakiegoś problemu,
np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz powiadomienia
za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość
skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.

Oświetlenie LED
Zastosowanie diod LED to zupełnie nowa koncepcja oświetlenia wnętrza chłodziarki zapewniająca równomierne
LED
rozłożenie światła w jej wnętrzu. Trwałe, energooszczędne diody LED automatycznie oświetlają wnętrze wspaniałym
białym światłem oraz zapewniają komfortowe jasne, jednolite i nieoślepiające oświetlenie wnętrza. Oświetlenie LED pomaga
mieć oko na wszystko w chłodziarce.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Piekarniki elektryczne

HBG633BB1
Serie | 8
60
cm

EcoClean Direct

HBG2780S0
Serie | 6
60
cm

LCD

AutoPilot 30

Pyroliza

VarioClip

Typ piekarnika / rodzaje grzania
– Piekarnik z 10 funkcjami grzania:
termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO,
grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej
powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, rozmrażanie

Typ piekarnika / rodzaje grzania
– Piekarnik z 10 funkcjami grzania:
termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej
powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temperaturze,
rozmrażanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg łagodny

Komfort użytkowania
– Kolorowy wyświetlacz TFT z przyciskami sensorowymi
– Chłodny front 40°C
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Stalowy wentylator
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start/stop
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– SoftClose/SoftOpen – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Komfort użytkowania
– Wyświetlacz LCD (biały): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp
do funkcji czasowych
– Chłodny front 30°C
– Regulacja temperatury: 30-275°C
– Zegar elektroniczny
– Automatyczna propozycja temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 30
– Automatyczne szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Elektroniczne zamykanie drzwi
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Chowane pokrętła
– SoftClose/SoftOpen – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Czyszczenie
– EcoClean Direct: tylna ścianka
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Asystent czyszczenia: czyszczenie parowe

Czyszczenie
– Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail
– Asystent czyszczenia: czyszczenie parowe

Wnętrze piekarnika
– Prowadnice teleskopowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Wnętrze piekarnika
– Prowadnice teleskopowe VarioClip do samodzielnego montażu
na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry techniczne
– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Parametry techniczne
– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wyposażenie standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe
– HEZ638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension
– HEZ638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension
– HEZ638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension

Wyposażenie dodatkowe
– HEZ538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym
poziomie
– HEZ538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana
prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Piekarnik elektryczny

HBS233BS0
Serie | 4
60
cm

LED

EcoClean Direct

Typ piekarnika / rodzaje grzania
– Piekarnik z 5 funkcjami grzania:
termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej
powierzchni, termoobieg łagodny

Komfort użytkowania
– Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp
do funkcji czasowych
– Chłodny front 50°C
– Regulacja temperatury: 50-275°C
– Zegar elektroniczny
– Kontrola nagrzewania
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
– Uchwyt prosty
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Chowane pokrętła

Czyszczenie
– EcoClean Direct: tylna ścianka
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika
– Liczba poziomów drabinek: 5 szt
Parametry techniczne
– Pojemność: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,4 kW
Wyposażenie standardowe
– 1 ruszt
– 2 wąskie blachy uniwersalne, połówkowe

Wyposażenie dodatkowe
– HEZ538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym
poziomie
– HEZ538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
– HEZ538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie
– HEZ530000: blachy połówkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Ekspres do kawy Home Connect

CTL636EB6
Serie | 8, czarny
45,5
cm

SinglePortion®
Cleaning

IndividualCup
Volume

Komfort użytkowania
– Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, Coffee World – dodatkowe rodzaje kaw oraz baza przepisów w aplikacji,
zdalna diagnostyka i powiadomienia
– Dostępne napoje to: Caffe Latte, Cappuccino, Coffee Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Ristretto, gorące mleko, gorąca woda,
spienione mleko
– OneTouch DoubleCup – możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia
– AromaDouble Shot – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
– SensoFlow System – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
– Zredukowany do mininimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
– SilentCeram Drive – wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek
– Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu mleka

Higiena i czyszczenie
– AutoMilk Clean – automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka
– SinglePortion® Cleaning – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
– Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania
– System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia
– Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia

Obsługa
– Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz TFT, z możliwością zaprogramowania wybranego języka, w tym polskiego
– Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa)
– Regulacja rozdrobnienia kawy
– Funkcja wstępnego zaparzania
– IndividualCup Volume – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance
– Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (maks. 150 mm), idealna do wysokich szklanek na latte macchiato
– Hałas zredukowany do minimum
– Wskaźnik wymiany filtra

Informacje dodatkowe
– Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 2,4 l
– Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą o pojemności 500 g
– Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy
– 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną

Akcesoria w zestawie
– Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, paski testowe do badania twardości wody
Parametry techniczne
– Moc: 1600 W
– Ciśnienie: 19 bar

Wyposażenie dodatkowe
– TCZ 8001A: tabletki do czyszczenia
– TCZ 8002A: tabletki do odkamieniania
– TZ 70003: filtr Brita Intenza
– TZ 80009N: izolowany pojemnik na mleko
– TZ 80004B: zestaw pielęgnacyjny dedykowany dla ekspresów

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 356-375 mm
Rysunki montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

PVQ811F15E**
Serie | 6
80
cm

Energia*

B

TM

PŁYTA

WYCIĄG

Typ płyty
– Płyta indukcyjna CombiZone

Sposób pracy
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Niezbędne akcesoria:
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – filtry z aktywnym węglem CleanAir do pracy
w obiegu zamkniętym

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 CombiZone

Komfort użytkowania
– Sterowanie DirectSelect
– Funkcja MoveMode
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Strefa CombiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych
w jedną strefę
– Zoptymalizowana i równomierna dystrybucja ciepła
– Funkcja PowerManagement
– Wyświetlacz cyfrowy
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Funkcja Krótkie czyszczenie
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Wzornictwo
– bezramkowa

Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– strona lewa:
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
CombiZone: 380 x 210 mm
– strona prawa:
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
CombiZone: 380 x 210 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 223 x 802 x 522 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
*W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.
**Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia
ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).

Komfort użytkowania
– 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 tryby intensywne
– AutoOn automatyczne włączanie systemu wentylacji, gdy używana jest
płyta grzewcza.
– Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem
do trybu normalnego po 6 minutach
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 minutach (obieg zamknięty)
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 12 minutach (obieg otwarty)
– Silnik EcoSilence Drive™
– Zdejmowalny filtr tłuszczowy wraz z jednostką przelewową
– Górny zbiornik przelewowy o pojemności 200 ml
– Dolny zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml,
nadający się do mycia w zmywarce
– Wygodne wyjmowanie elementów jedną ręką dzięki konstrukcji z ceramiki
szklanej
– Łączna pojemność zbiorników 900 ml (200 ml + 700 ml)
Parametry techniczne
– Wydajność w trybie otwartym***:
– min. tryb normalny 154 m3/h
– maks. tryb normalny 500 m3/h
– tryb intensywny 622 m3/h
– Poziom hałasu****:
– maks. tryb normalny: 69 dB(A) re 1 pW
– tryb intensywny: 74 dB
Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – wymienne filtry CleanAir
– HEZ9VDSB1 – kolanko 90°, kanał płaski, poziomy (część męska).
– HEZ9VDSB2 – kolanko 90°, kanał płaski pionowy, duży promień
(do blatów kuchennych o głębokości od 70 cm)
– HEZ9VDSB3 – kolanko 90°, kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokości od 65cm)
– HEZ9VDSB4 – kolanko 90°, (część męska) kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokość od 60 cm)
– HEZ9VDSI0 – adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSI1 – kolanko 90°, adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSM1 – kanał powietrzny prosty 500 mm (część męska).
– HEZ9VDSM2 – kanał powietrzny prosty 1000 mm (część męska)
– HEZ9VDSS1 – łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– HEZ9VDSS2 – kanał płaski giętki, złączka żeńska
– HEZ9VRPD1 – dyfuzor do pracy w obiegu zamkniętym
– HEZ9VDKR0 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 70 cm lub więcej
– HEZ9VDKR1 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 60 cm lub więcej
– HEZ9VDKE1 – zestaw akcesoriów do obiegu otwartego
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
***Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
****Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Na stronie www.bosch-home.pl/poznaj-marke-bosch/katalogi dostępna jest ulotka z instrukcją montażu i dalszymi szczegółami.
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Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

PVQ711F15E**
Serie | 6
71
cm

Energia*

B

TM

PŁYTA

WYCIĄG

Typ płyty
– Płyta indukcyjna CombiZone

Sposób pracy
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Niezbędne akcesoria:
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – filtry z aktywnym węglem CleanAir do pracy
w obiegu zamkniętym

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 CombiZone

Komfort użytkowania
– Sterowanie DirectSelect
– Funkcja MoveMode
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Strefa CombiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych
w jedną strefę
– Zoptymalizowana i równomierna dystrybucja ciepła
– Funkcja PowerManagement
– Wyświetlacz cyfrowy
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Funkcja Krótkie czyszczenie
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Wzornictwo
– bezramkowa

Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– strona lewa:
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
CombiZone: 380 x 210 mm
– strona prawa:
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2/3,7 kW
CombiZone: 380 x 210 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 223 x 710 x 522 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
*W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.
**Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia
ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).

Komfort użytkowania
– 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 tryby intensywne
– AutoOn automatyczne włączanie systemu wentylacji, gdy używana jest
płyta grzewcza.
– Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem
do trybu normalnego po 6 minutach
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 minutach (obieg zamknięty)
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 12 minutach (obieg otwarty)
– Silnik EcoSilence Drive™
– Zdejmowalny filtr tłuszczowy wraz z jednostką przelewową
– Górny zbiornik przelewowy o pojemności 200 ml
– Dolny zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml,
nadający się do mycia w zmywarce
– Wygodne wyjmowanie elementów jedną ręką dzięki konstrukcji z ceramiki
szklanej
– Łączna pojemność zbiorników 900 ml (200 ml + 700 ml)
Parametry techniczne
– Wydajność w trybie otwartym***:
– min. tryb normalny 154 m3/h
– maks. tryb normalny 500 m3/h
– tryb intensywny 622 m3/h
– Poziom hałasu****:
– maks. tryb normalny: 69 dB(A) re 1 pW
– tryb intensywny: 74 dB
Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – wymienne filtry CleanAir
– HEZ9VDSB1 – kolanko 90°, kanał płaski, poziomy (część męska).
– HEZ9VDSB2 – kolanko 90°, kanał płaski pionowy, duży promień
(do blatów kuchennych o głębokości od 70 cm)
– HEZ9VDSB3 – kolanko 90°, kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokości od 65cm)
– HEZ9VDSB4 – kolanko 90°, (część męska) kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokość od 60 cm)
– HEZ9VDSI0 – adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSI1 – kolanko 90°, adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSM1 – kanał powietrzny prosty 500 mm (część męska).
– HEZ9VDSM2 – kanał powietrzny prosty 1000 mm (część męska)
– HEZ9VDSS1 – łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– HEZ9VDSS2 – kanał płaski giętki, złączka żeńska
– HEZ9VRPD1 – dyfuzor do pracy w obiegu zamkniętym
– HEZ9VDKR0 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 70 cm lub więcej
– HEZ9VDKR1 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 60 cm lub więcej
– HEZ9VDKE1 – zestaw akcesoriów do obiegu otwartego
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
***Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
****Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Na stronie www.bosch-home.pl/poznaj-marke-bosch/katalogi dostępna jest ulotka z instrukcją montażu i dalszymi szczegółami.

44 | PerfectLine

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

PIE811B15E**
Serie | 4
80
cm

Energia*

B

TM

PŁYTA

WYCIĄG

Typ płyty
– Płyta indukcyjna CombiZone

Sposób pracy
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Niezbędne akcesoria:
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – filtry z aktywnym węglem CleanAir do pracy
w obiegu zamkniętym

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 CombiZone
Komfort użytkowania
– Sterowanie TouchSelect
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Strefa CombiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych
w jedną strefę
– Zoptymalizowana i równomierna dystrybucja ciepła
– Funkcja PowerManagement
– Wyświetlacz cyfrowy
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Funkcja Krótkie czyszczenie
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Wzornictwo
– bezramkowa

Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– strona lewa:
1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW
1x Ø 210 mm, 2,2/ 3,7 kW
– strona prawa:
1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW
1x Ø 210 mm, 2,2/ 3,7 kW

Wymiary urządzenia (WxSxG): 223 x 802 x 522 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
*W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.
**Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia
ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).

Komfort użytkowania
– 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 tryb intensywny
– AutoOn automatyczne włączanie systemu wentylacji, gdy używana jest
płyta grzewcza.
– Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem
do trybu normalnego po 6 minutach
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 minutach (obieg zamknięty)
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 12 minutach (obieg otwarty)
– Silnik EcoSilence Drive™
– Zdejmowalny filtr tłuszczowy wraz z jednostką przelewową
– Górny zbiornik przelewowy o pojemności 200 ml
– Dolny zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml,
nadający się do mycia w zmywarce
– Wygodne wyjmowanie elementów jedną ręką dzięki konstrukcji z ceramiki
szklanej
– Łączna pojemność zbiorników 900 ml (200 ml + 700 ml)
Parametry techniczne
– Wydajność w trybie otwartym***:
– min. tryb normalny 332 m3/h
– maks. tryb normalny 500 m3/h
– tryb intensywny 575 m3/h
– Poziom hałasu w obiegu otwartym****:
– maks. tryb normalny: 68 dB(A) re 1 pW
– tryb intensywny: 72 dB
Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9VEDU0 – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
– HEZ9VRCR0 – wymienne filtry CleanAir
– HEZ9VDSB1 – kolanko 90°, kanał płaski, poziomy (część męska).
– HEZ9VDSB2 – kolanko 90°, kanał płaski pionowy, duży promień
(do blatów kuchennych o głębokości od 70 cm)
– HEZ9VDSB3 – kolanko 90°, kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokości od 65cm)
– HEZ9VDSB4 – kolanko 90°, (część męska) kanał płaski, pionowy
(do blatów kuchennych o głębokość od 60 cm)
– HEZ9VDSI0 – adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSI1 – kolanko 90°, adapter łączący przekrój okrągły z płaskim
– HEZ9VDSM1 – kanał powietrzny prosty 500 mm (część męska).
– HEZ9VDSM2 – kanał powietrzny prosty 1000 mm (część męska)
– HEZ9VDSS1 – łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– HEZ9VDSS2 – kanał płaski giętki, złączka żeńska
– HEZ9VRPD1 – dyfuzor do pracy w obiegu zamkniętym
– HEZ9VDKR0 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 70 cm lub więcej
– HEZ9VDKR1 – zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego do blatów
kuchennych o głębokości 60 cm lub więcej
– HEZ9VDKE1 – zestaw akcesoriów do obiegu otwartego
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
***Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
****Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Na stronie www.bosch-home.pl/poznaj-marke-bosch/katalogi dostępna jest ulotka z instrukcją montażu i dalszymi szczegółami.
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Płyta indukcyjna FlexInduction Plus, Home Connect
Dostępna od 06.2022 r.

NOWOŚĆ

PXY875KV1E*
Serie | 8
81,6
cm

TFT-dotykowy

PerfectChef

MoveMode Plus

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze
– 2 strefy FlexInduction Plus
Komfort użytkowania
– Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, zdalna diagnostyka
i powiadomienia
– Sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty)
– System wspomagający wybór potrawy PerfectChef
– Sensor smażenia PerfectFry z 5 ustawieniami mocy
– Funkcja MoveMode Plus
– Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Licznik czasu gotowania
– Automatyczne przenoszenie ustawień
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Funkcja PanBoost – szybkie nagrzewanie patelni
– Funkcja podtrzymywania ciepła
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Główny wyłącznik
– Funkcja Krótkie czyszczenie
Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– strona lewa:
1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub
2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
Strefa z dodatkowym induktorem:
300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW
– strona prawa:
1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub
2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
Strefa z dodatkowym induktorem:
300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW
Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9ES100 – kawiarka do przyrządzania kawy na płycie indukcyjnej
Ø 9 cm, pojemność 200 ml
– HEZ9FE280 – żeliwna patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu
do smażenia na płycie indukcyjnej Ø 18 cm
– HEZ9SE040 – zestaw 4 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 18, Ø 14 cm; rondel – Ø 14 cm;
patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu Ø 18 cm
– HEZ9SE060 – zestaw 6 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 22, Ø 18, Ø 14; rondel – Ø 14 cm;
patelnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu – Ø 22, Ø 18 cm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 527 x 816 x 51 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Płyty indukcyjne

PIF675FC1E*
Serie | 6
60
cm

PVS63KBB5E*
Serie | 4

Zużycie enegii

60
cm

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa Kombi

Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 CombiZone

Komfort użytkowania
– Sterowanie DirectSelect
– Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– Funkcja Krótkie czyszczenie
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Komfort użytkowania
– Sterowanie TouchSelect
– 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
– Strefa CombiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych
w jedną strefę
– Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja QuickStop
– Funkcja ReStart
– Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
– Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
– Funkcja PowerManagement
– Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny

Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach

Wzornictwo
– Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max, moc 3,1 kW);
– 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max, moc 3,1 kW);
– 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max, moc 2,2 kW);
– 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max, moc 3,7 kW)

Parametry techniczne
– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW
– Wielkość i moc pól grzewczych:
– 1 x Ø 190 / 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
– 1 x Ø 190 / 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)
– 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. moc 2.2 kW)
– 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. moc 3.1 kW)
– CombiZone: 380 x 210 mm

Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9ES100 – kawiarka do przyrządzania kawy na płycie indukcyjnej
Ø 9 cm, pojemność 200 ml
– HEZ9FE280 – żeliwna patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu
do smażenia na płycie indukcyjnej Ø 18 cm
– HEZ9SE040 – zestaw 4 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 18, Ø 14 cm; rondel – Ø 14 cm;
patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu Ø 18 cm
– HEZ9SE060 – zestaw 6 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 22, Ø 18, Ø 14; rondel – Ø 14 cm;
patelnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu – Ø 22, Ø 18 cm

Wyposażenie dodatkowe
– HEZ9ES100 – kawiarka do przyrządzania kawy na płycie indukcyjnej
Ø 9 cm, pojemność 200 ml
– HEZ9FE280 – żeliwna patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu
do smażenia na płycie indukcyjnej Ø 18 cm
– HEZ9SE040 – zestaw 4 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 18, Ø 14 cm; rondel – Ø 14 cm;
patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu Ø 18 cm
– HEZ9SE060 – zestaw 6 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 22, Ø 18, Ø 14; rondel – Ø 14 cm;
patelnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu – Ø 22, Ø 18 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 527 x 606 x 51 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Wymiary urządzenia (WxSxG): 522 x 592 x 51 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej
(emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

PerfectLine | 47

Płyty gazowe

PPQ7A6B90
Serie | 6
75
cm

piano
a
filo

PPH6A6B20
Serie | 6
60
cm

piano
a
filo

Sposoby grzania
– 5 palników gazowych: 1 pod wok, 2 standardowe, 1 mocny, 1 oszczędny

Sposoby grzania
– 4 palniki gazowe: 1 pod wok, 2 standardowe, 1 oszczędny

Komfort użytkowania
– FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych
poziomach
– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty
– Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
– 5-częściowy żeliwny ruszt
– Sterowanie z przodu płyty

Komfort użytkowania
– FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych
poziomach
– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty
– Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
– 4-częściowy żeliwny ruszt
– Sterowanie z przodu płyty

Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego
– Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo* (tworzy z blatem równą
powierzchnię)
– Pokrętła mieczykowe

Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego
– Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo* (tworzy z blatem równą
powierzchnię)
– Pokrętła mieczykowe

Moc palników gazowych
– strona lewa:
przedni: do 1,0 kW
tylny: do 1,75 kW
– środek: do 4,0 kW
– strona prawa:
przedni: do 1,75 kW
tylny: do 3,0 kW

Moc palników gazowych
– strona lewa:
przedni: do 1,75 kW
tylny: do 1,75 kW
– strona prawa:
przedni: do 1,0 kW
tylny: do 3,5 kW

UWAGA
Płyta ustawiona na gaz ziemny 2E (20 mbar). W celu podłączenia do gazu
płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się
z serwisem i zamówić odpowiednie dysze.
Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.

Wymiary urządzenia (WxSxG): 752 x 590 x 45 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

UWAGA
Płyta ustawiona na gaz ziemny 2E (20 mbar). W celu podłączenia do gazu
płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się
z serwisem i zamówić odpowiednie dysze.
Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.

Wymiary urządzenia (WxSxG): 520 x 590 x 45 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
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Okap kominowy Home Connect

DWF97RV60
Serie | 8
89
cm

Technologia
szczelinowa

Okap wysepkowy

DHL585B
Serie | 6

TM

PerfectAir

Cichy

50
cm

Technologia
szczelinowa

Sposób pracy
– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł
do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
– W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
– Praca nad płytą gazową niedozwolona

Sposób pracy
– Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką,
kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu
startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort użytkowania
– Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
oraz synchronizacja pracy płyty grzewczej Home Connect z okapem
– 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
– Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio
dostosowanej płyty grzewczej)
– W pełni automatyczny okap
– Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
– Technologia szczelinowa
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Ustawienie PowerBoost
– Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED
– PerfectAir sensor jakości powietrza
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej
po 6 min.
– Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min
– Silnik EcoSilence Drive™
– Funkcja SoftLight
– Funkcja Dimm
– Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Szklana pokrywa filtra

Komfort użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
– Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
– FIltr pokryty stalą szlachetną
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
– Technologia szczelinowa
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków,
ze wskaźnikami LED
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy
normalnej po 6 min

Wzornictwo
– Szkło: czarny nadruk
– Kolor czarny, szklana pokrywa

Wzornictwo
– Stal szlachetna

Parametry techniczne
– Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny 394m³/h
tryb intensywny: 717m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW
– Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe
– DWZ1AF1B6: zestaw filtrów CleanAir Plus
– DWZ1AF1I6: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym wraz z filtrami
CleanAir Plus
– DWZ1AF1V6: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina
wraz z filtrami CleanAir Plus
Pozostałe akcesoria dostępne są na stronie
www.bosch-home.pl/sklep

Parametry techniczne
– Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny 575 m³/h
tryb intensywny: 650 m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW
– Moc oświetlenia LED: 2 x 1 W
Wyposażenie dodatkowe
– DHZ5605: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
z zestawem filtrów węglowych
– DHZ5316: aktywny filtr węglowy
Pozostałe akcesoria dostępne są na stronie
www.bosch-home.pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG):
– obieg otwarty: 1019-1289 x 890 x 263 mm
– obieg zamknięty z kominem: 1079-1349 x 890 x 263 mm
– obieg zamknięty bez komina: 550 mm x 890 x 263 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG):
– obieg otwarty: 418 x 520 x 300 mm
– obieg zamknięty: 418 x 520 x 300 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
***Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Okapy szufladowe teleskopowe

DFS097A51
Serie | 4
90
cm

DFS067A51
Serie | 4

TM

60
cm

TM

Sposób pracy
– Do zabudowy w szafce wiszącej szerokości 90 cm
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu
startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Sposób pracy
– Do zabudowy w szafce wiszącej szerokości 60 cm
– Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
– Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu
startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków ze wskaźnikami
LED
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej
po 6 min
– Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
– Silnik EcoSilence Drive™

Komfort użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
– Oświetlenie LED stanowiska pracy
– Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków ze wskaźnikami
LED
– Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej
po 6 min
– Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
– Silnik EcoSilence Drive™

Wzornictwo
– Stal szlachetna

Wzornictwo
– Stal szlachetna

Parametry techniczne
– Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny: 397 m³/h
tryb intensywny: 729 m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 53 dB(A) re 1 pW
tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW
– Moc oświetlenia LED: 3 x 1,5 W

Parametry techniczne
– Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny: 399 m³/h
tryb intensywny: 728 m³/h
– Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 53 dB(A) re 1 pW
tryb intensywny: 68 dB(A) re 1 pW
– Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W

Wyposażenie dodatkowe
– DSZ4561: aktywny filtr węglowy
– DSZ4565: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym

Wyposażenie dodatkowe
– DSZ4561: aktywny filtr węglowy
– DSZ4565: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym

Pozostałe akcesoria dostępne są na stronie
www.bosch-home.pl/sklep

Pozostałe akcesoria dostępne są na stronie
www.bosch-home.pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 898 x 290 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
***Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarka
do zabudowy Home Connect

KIS86HDD0
Serie | 6
177
cm

Supermrożenie

VitaFreshplus

VarioShelf

EasyAccess
Shelf

Superchłodzenie

LED

Komfort użytkowania
– Klasa efektywności energetycznej*: D
– Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, powiadomienia
– Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny
– Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi
– Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury
w zamrażarce
– FreshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
– 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
Chłodziarka
– Pojemność: 191 l
– Superchłodzenie
– 5 półek z bezpiecznego szkła, 4 o zmiennej wysokości w tym
1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
– Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem
– 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło/sery

Zamrażarka
– Pojemność: 74 l
– Supermrożenie
– VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej
przestrzeni
– Technologia LowFrost
– Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h
– Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h
– 3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox
Parametry techniczne
– Pojemność całkowita: 265 l
– Zużycie energii1, 2: 164 kWh/rok
– Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW

Wyposażenie standardowe
– 3 pojemniki na jajka
– 1 pojemnik na kostki lodu

Wymiary urządzenia (WxSxG): 1772 x 558 x 545 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
* Skala klas efektywności energetycznej od A do G.
1
Roczne zużycie energii.
2
Aby osiągnąć deklarowane zużycie energii, należy zastosować dołączone podkładki dystansowe.
Zwiększają one odstęp między tyłem chłodziarki a ścianą o około 3,5 cm. Bez dystansów urządzenie
jest w pełni funkcjonalne, ale zużywa nieco więcej energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wonostojąca chłodziarko-zamrażarka
XXL, PerfectFit, NoFrost z VitaFresh

XXL

60 +10 cm
Dostępna do 06.2022

KGN49XLEA
Serie | 4
203
cm

Supermrożenie

LED

NoFrost

VitaFresh

EasyAccess
Shelf

PerfectFit

Superchłodzenie

Komfort użytkowania
– Klasa efektywności energetycznej*: E
– Technologia NoFrost
– Elektroniczna regulacja temperatury
– Wyświetlacz LED
– Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
– Sygnał optyczny i dźwiękowy otwartych drzwi
– Oświetlenie LED
– Tryb eco
– Podstawka na butelki
– PerfectFit – możliwość ustawienia urządzenia w ciągu szafek
kuchennych bez odstępu
Chłodziarka
– Pojemność: 330 l
– Superchłodzenie
– System MultiAirflow
– 5 półek z bezpiecznego szkła w tym 1 x EasyAccess Shelf
– 2 szuflady VitaFresh 0°C
– Szuflada VitaFresh z pofalowanym dnem i regulacją wilgotności
– 4 półki na drzwiach
Zamrażarka
– Pojemność: 108 l
– Supermrożenie
– 3 przezroczyste szuflady
– VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania
większej przestrzeni
– Kalendarz zamrażania żywności
– Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h
– Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h
Parametry techniczne
– Pojemność całkowita: 438 l
– Zużycie energii1, 2: 259 kWh/rok
– Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
– Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
– Kolor drzwi: inox
– Kolor boków: inox metalik
Wyposażenie standardowe
– 3 pojemniki na jajka
– 1 pojemnik na kostki lodu
Wymiary urządzenia (WxSxG): 2030 x 700 x 670 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl
* Skala klas efektywności energetycznej od A do G.
1
Roczne zużycie energii.
2
Aby osiągnąć deklarowane zużycie energii, należy zastosować dołączone podkładki dystansowe.
Zwiększają one odstęp między tyłem chłodziarki a ścianą o około 3,5 cm. Bez dystansów urządzenie
jest w pełni funkcjonalne, ale zużywa nieco więcej energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki do zabudowy w pełni zintegrowane 60 cm, Home Connect

SMV6ZDX49E
Serie | 6, PerfectDry
60
cm

SMV6ECX93E
Serie | 6, SilencePlus

Woda

9,5L

42 dB

13

AquaStop

AquaSensor

Asystent Dozowania

60
cm

Trzeci kosz
ExtraSpace

Woda

6,7L

42 dB

13

ActiveWaterTM
Eco

AquaStop

AquaSensor

+

Asystent Dozowania

Vario3

+
1h 65ºC

MachineCare

Cichy 50º

Przyśpieszony 60°

Szkło 40

2
3

SpeedPerfect Plus

TimeLight

EmotionLightTM

MachineCare

Cichy 50º

Szkło 40

EfficientDry

SpeedPerfect Plus

TimeLight

Parametry techniczne
– Klasa efektywności energetycznej1: C
– Energia 2 /woda3: 74 kWh / 9,5 l
– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Czas trwania programu4: 3:55 (h:min)
– Klasa emisji hałasu: B
– Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
– Poziom hałasu w programie Cichy 50°C: 40 dB (re 1 pW)

Parametry techniczne
– Klasa efektywności energetycznej1: D
– Energia 2 /woda3: 84 kWh / 6,7 l
– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Czas trwania programu4: 4:35 (h:min)
– Klasa emisji hałasu: B
– Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
– Poziom hałasu w programie Cichy 50°C: 40 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje
– 8 programów: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Garnki 70°C, Przyśpieszony 60°C,
Szybki 45°C, Szkło 40°C, Cichy 50°C, Favourite
– Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny monitoring i kontrola,
ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
– Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
– Silence on demand (za pomocą aplikacji)
– MachineCare – program czyszczenia zmywarki

Programy i funkcje
– 8 programów: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Garnki 70°C, Godzinny 65°C,
Szybki 45°C, Szkło 40°C, Cichy 50°C, Favourite
– Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny monitoring i kontrola,
EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
– Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
– Silence on demand (za pomocą aplikacji)
– MachineCare – program czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia
– PerfectDry – suszenie Zeolith®
– AquaSensor, sensor załadunku
– Asystent Dozowania
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– System ochrony szkła GlassProtect

Technologia zmywania i suszenia
– Suszenie EfficientDry
– AquaSensor, sensor załadunku
– ActiveWaterTM Eco – zmywarka z optymalizacją zużycia wody
– Asystent Dozowania
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– System ochrony szkła GlassProtect

System koszy
– System koszy MaxFlex
– Strefa ExtraClean
– Trzeci kosz ExtraSpace
– Wyjmowana półka na noże i długie sztućce
– Koszyk Vario na sztućce w dolnym koszu
– Rolki EasySlide do wysuwania górnego kosza
– Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
– Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
– RackStopper – blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu,
przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
– RackMatick – regulacja wysokości górnego kosza
– 2 składane stojaki w górnym koszu
– 6 składanych elementów w dolnym koszu
– 2 półki na filiżanki z miękkim wykończeniem brzegów w górnym koszu
– 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

System koszy
– System koszy MaxFlex
– Strefa ExtraClean
– Szuflada Vario3
– Rolki EasySlide do wysuwania górnego kosza
– Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
– Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
– RackStopper – blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu,
przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
– RackMatick – regulacja wysokości górnego kosza
– 2 składane stojaki w górnym koszu
– 6 składanych elementów w dolnym koszu
– 2 półki na filiżanki z miękkim wykończeniem brzegów w górnym koszu
– 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Obsługa
– Panel dotykowy PiezoTouchControl: metalic
– EmotionLightTM: białe oświetlenie wnętrza
– TimeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h

Obsługa
– Panel dotykowy PiezoTouchControl: metalic
– TimeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Skala klas efektywności energetycznej od A do G.
Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50°C).
Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50°C).
4
Czas trwania programu Eco 50°C.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
1

ExtraDry
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Zmywarka XXL do zabudowy w pełni
zintegrowana 60 cm, Home Connect

SPV4HMX61E
Serie | 4 , SilencePlus

SBH4HVX31E
Serie | 4, Silence
60
cm

Zmywarka do zabudowy w pełni
zintegrowana 45 cm, Home Connect

XXL

Woda

9,5L

46 dB

13

AquaStop

AquaSensor

Asystent Dozowania

Vario3

45
cm

Woda

9,5 L

44 dB

10

AquaStop

+

2
3

Vario3

InfoLight

DuoPowerTM

1h 65ºC

Cichy 50º

ExtraDry

HalfLoad

SpeedPerfect Plus

InfoLight

Zawiasy Vario

MachineCare

Cichy 50º

ExtraDry

SpeedPerfect Plus

Parametry techniczne
– Klasa efektywności energetycznej1: E
– Energia 2 /woda3: 94 kWh / 9,5 l
– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– Czas trwania programu4: 3:45 (h:min)
– Klasa emisji hałasu: C
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Poziom hałasu w programie Cichy 50°C: 44 dB (re 1 pW)

Parametry techniczne
– Klasa efektywności energetycznej1: E
– Energia 2 /woda3: 76 kWh / 9,5 l
– Pojemność: 10 kompletów naczyń
– Czas trwania programu4: 3:40 (h:min)
– Klasa emisji hałasu: B
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Poziom hałasu w programie Cichy 50°C: 41 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje
– 6 programów: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Garnki 70°C, Godzinny 65°C,
Cichy 50°C, Favourite
– 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny monitoring i kontrola,
ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect Plus
– Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
– Silence on demand (za pomocą aplikacji)
– MachineCare – program czyszczenia zmywarki

Programy i funkcje
– 6 programów: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Garnki 70°C, Godzinny 65°C,
Cichy 50°C, Favourite
– 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny monitoring i kontrola,
ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
– Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
– Silence on demand (za pomocą aplikacji)
– MachineCare – program czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia
– AquaSensor, sensor załadunku
– Asystent Dozowania
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– System ochrony szkła GlassProtect

Technologia zmywania i suszenia
– AquaSensor, sensor załadunku
– Asystent Dozowania
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– DuoPowerTM – podwójne ramię rozprowadzające wodę w górnym koszu
– System ochrony szkła GlassProtect

System koszy
– System koszy VarioFlex
– Szuflada Vario3
– Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
– RackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu
dolnego kosza
– RackMatick – regulacja wysokości górnego kosza
– 2 składane elementy w górnym koszu
– 4 składane elementy w dolnym koszu
– 2 półki na filiżanki w górnym koszu

System koszy
– System koszy VarioFlex
– Szuflada Vario3
– Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
– RackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu
dolnego kosza
– RackMatick – regulacja wysokości górnego kosza
– 2 składane elementy w górnym koszu
– 2 składane elementy w górnym koszu
– Półka na filiżankę w górnym koszu
– 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
– Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa
– Obsługa od góry
– InfoLight: czerwony
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Zawiasy ślizgowe Vario

Obsługa
– Obsługa od góry
– InfoLight: czerwony
– Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h

Wymiary urządzenia (WxSxG): 865 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Skala klas efektywności energetycznej od A do G.
Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50°C).
Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50°C).
4
Czas trwania programu Eco 50°C.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
1

Asystent Dozowania

+

1h 65ºC

MachineCare

AquaSensor
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Wyposażenie dodatkowe do piekarników

HEZ538200: prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach

HEZ538000: odpinane
prowadnice teleskopowe
VarioClip na jednym poziomie.

HEZ638100: prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie

HEZ638200: prowadnice tele- HEZ638300: prowadnice
skopowe na 2 poziomach
teleskopowe na 3 poziomach

HEZ538S00: prowadnice
teleskopowe na 3 poziomach,
w tym 1 odpinana prowadnica
teleskopowa VarioClip
na jednym poziomie

HEZ530000: blachy
połówkowe

Wyposażenie dodatkowe do okapów

DWZ1AF1B6: zestaw filtrów
CleanAir Plus

DWZ1AF1I6: zestaw
startowy do pracy w obiegu
zamkniętym wraz z filtrami
CleanAir Plus

DWZ1AF1V6: zestaw
startowy do pracy w obiegu
zamkniętym bez komina wraz z
filtrami CleanAir Plus

DHZ5316: aktywny filtr
węglowy

DSZ4561: aktywny filtr
węglowy

DSZ4565: zestaw startowy
do pracy w obiegu
zamkniętym

DHZ5605: zestaw startowy
startowy do pracy w obiegu
zamkniętym z zestawem
filtrów węglowych

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wyposażenie dodatkowe do płyt indukcyjnych zintegrowanych z wyciągiem
HEZ9VEDU0: niezbędne wyposażenie przystosowujące wyciąg do pracy
w obiegu otwartym:
– 4 wysokowydajne, ciche filtry akustyczne dla znacznego obniżenia poziomu
hałasu i poprawy psychoakustyki
– uszczelka zapewniająca hermetyczne połączenie płaskiego kanału powietrznego
(męskiego) z urządzeniem; bezpośrednie podłączenie do wylotu powietrza
z tyłu urządzenia można uzyskać za pomocą płaskiego, męskiego kanału
powietrznego (DN 150)
HEZ9VRCR0: 4 wymienne, zintegrowane, wysokowydajne filtry CleanAir (do pracy w
obiegu zamkniętym):
– zoptymalizowana skuteczność redukcji mocnych zapachów przy gotowaniu
produktów o intensywnym aromacie (np. ryb)
– duża powierzchnia filtrowania o wysokiej zdolności redukcji zapachów
– żywotność filtrów: 360 h gotowania (bez możliwości regeneracji)
– filtry niskoszumowe o zoptymalizowanej psychoakustyce
– wygodny dostęp, łatwe do usunięcia od góry
HEZ9VRPD1: dyfuzor z przeznaczeniem do obiegu zamkniętego z częściowym
lub pełnym odprowadzeniem kanałowym; dyfuzor można podłączyć bezpośrednio
do kanałów płaskich odprowadzających powietrze do wylotu w cokole; dyfuzor
można również podłączyć bezpośrednio do elementu wylotu powietrza z urządzenia za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Dostępny od 03.2022 r.

Dostępny od 03.2022 r.

HEZ9VDKR0: zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego z częściowym odprowadzeniem kanałowym do płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem do zabudowy
w meblu z blatem kuchennym o głębokości 70 cm lub więcej.
Zestaw zawiera:
– 2x kolanko 90° “L” kanał płaski pionowy (część męska)
– 3x łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm)
– dyfuzor do bezpośredniego podłączenia do kanałów płaskich odprowadzających
powietrze do wylotu w cokole do konfiguracji w obiegu zamkniętym z częściowym
odprowadzeniem kanałowym.
Elementy umożliwiają montaż w blacie kuchennym o wysokości do 960 mm.
HEZ9VDKR1: zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego z częściowym odprowadzeniem kanałowym do pyty zintegrowanej z wyciągiem do zabudowy w meblu
kuchennym o głębokości blatu kuchennego 60 cm lub więcej.
Zestaw zawiera:
– kolanko 90° “S” kanał płaski pionowy (część męska)
– 3x łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm)
– kolanko 90° “L” kanał płaski pionowy (część męska)
– dyfuzor do bezpośredniego podłączenia do kanałów płaskich odprowadzających
powietrze do wylotu w cokole
do konfiguracji w obiegu zamkniętym z częściowym odprowadzeniem kanałowym.
Elementy umożliwiają montaż w blacie kuchennym o wysokości do 960 mm.
HEZ9VDKE1: zestaw akcesoriów do obiegu otwartego do płyty indukcyjnej
zintegrowanej z wyciągiem w meblu z blatem kuchennym o głębokości 60 cm lub więcej.
Zestaw zawiera:
– 4 wysokowydajne filtry, niskoszumowe o znacznie zoptymalizowanej psychoakustyce
– kolanko 90° “S” kanał płaski pionowy (część męska)
– łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi
– kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm)
Inne elementy kanałowe należy zamówić dodatkowo zgodnie z indywidualnym
projektem dostosowanym do danej konfiguracji montażu.

Dostępny od 03.2022 r.

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wyposażenie dodatkowe do płyt indukcyjnych zintegrowanych z wyciągiem cd.

HEZ9VDSB1: kolanko 90°, kanał
płaski, poziomy (część męska).

HEZ9VDSB2: kolanko 90°, kanał
płaski pionowy, duży promień
(do blatów kuchennych o głębokość
od 70 cm).

HEZ9VDSB3: kolanko 90°, kanał
płaski, pionowy (do blatów kuchennych o głębokość od 65 cm).

HEZ9VDSI0: adapter łączący
przekrój okrągły z płaskim.

HEZ9VDSI1: kolanko 90°, adapter łączący przekrój okrągły z płaskim.

HEZ9VDSM1: kanał powietrzny
prosty 500 mm (część męska).

HEZ9VDSM2: kanał powietrzny
prosty 1000 mm (część męska).

HEZ9VDSS1: łącznik (część żeńska)
do łączenia z częściami męskimi.

HEZ9VDSB4: kolanko 90°, (część męska) kanał płaski, pionowy (do blatów
kuchennych o głębokość od 60 cm).

HEZ9VDSS2: kanał płaski giętki,
złączka żeńska.

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
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Wyposażenie dodatkowe do płyt indukcyjnych

HEZ9FE280: żeliwna patelnia z powłoką
zapobiegającą przywieraniu
do smażenia na płycie indukcyjnej
– Ø 18 cm

HEZ9SE040: zestaw 4 naczyń
do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 18,
Ø 14 cm; rondel – Ø 14 cm;
patelnia z powłoką zapobiegającą
przywieraniu – Ø 18 cm

HEZ9SE060: zestaw 6 naczyń
do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 22,
Ø 18, Ø 14; rondel – Ø 14 cm;
patelnie z powłoką zapobiegającą
przywieraniu – Ø 22, Ø 18 cm

HEZ9ES100: kawiarka do przyrządzania
kawy na płycie indukcyjnej Ø 9 cm,
pojemność 200 ml

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

SMZ5300: stojak do mycia
4 wysokich kieliszków do wina
GlassSecure Tray.

SMZ5002: aluminiowa
kaseta do mycia srebrnych
sztućców.
Kaseta chroni srebrne sztućce,
przed niepożądanym działaniem detergentów powodujących naloty.

SMZ5100: dodatkowy
koszyk Vario na sztućce.

SPZ5100: dodatkowy
koszyk Vario na sztućce.

SMZ5000: zestaw 4 elementów – głowica do mycia blach;
uchwyt do mycia butelek; mały,
dodatkowy koszyk na sztućce;
uchwyty do mycia kubków.

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep
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Centrum Domowych Inspiracji
Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie
i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz
innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność
i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.

Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 18.00

w godzinach od 9.00 do 17.00

oraz w soboty od 9.00 do 15.00
Al. Jerozolimskie 183

ul. Żmigrodzka 143

02-222 Warszawa

51-130 Wrocław

tel. +48 22 57 24 400

tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

waw-cdi@bshg.com

wro-cdi@bshg.com
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Oferujemy profesjonalne doradztwo
Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb
i oczekiwań. Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość
przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu,
aby udzielić wyczerpujących informacji.
Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:
www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl
W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Do zobaczenia!

Weź udział
w wyjątkowych
warsztatach
kulinarnych
Gotuj pod okiem
mistrzów
Organizowane przez markę Bosch Warsztaty
Kulinarne zapraszają na kameralne, twórcze
spotkania pod przewodnictwem znakomitych
mistrzów kuchni. Bezpośredni kontakt
z profesjonalną sztuką gotowania jest nie
tylko wyjątkowo miłym doświadczeniem, ale
także świetną okazją do odkrywania tajników
wyśmienitych dań.
Wykorzystaj Warsztaty Kulinarne do pogłębienia wiedzy o fascynującym świecie smaków
i aromatów oraz zdobycia nowych umiejętności.
Warsztaty są prowadzone w Centrum
Domowych Inspiracji, warsztaty odbywają się
w Studiu Kulinarnym Bosch w Warszawie.

Szczególowe informacje:
www.warsztaty-smaku.pl

Bosch OnlinePortal na Tradeplace.
Tutaj wszystko kręci się wokół Twojego sukcesu biznesowego.
Odkryj nasz poprawiony i zoptymalizowany Bosch OnlinePortal dostępny na platformie handlowej
Tradeplace. Portal nie tylko zawiera wszystko, co może pomóc naszym partnerom handlowym
w osiągnięcia sukcesu, ale też znacznie ułatwia codzienną pracę. Przede wszystkim Tradeplace pełni
rolę informacyjną dzięki publikacji wszelkich aktualności, nowości i promocji dotyczących marki Bosch.
Jest też przydatny i skuteczny – dzięki wyczerpującym informacjom o produktach oraz wygodnemu
systemowi zamawiania i śledzenia zamówień. Możesz zamawiać produkty poza godzinami pracy
lub stworzyć własny katalog – przez całą dobę.

Zalety:
• Prosta i kompleksowa informacja o produktach
• Szybkie i łatwe zamawianie produktów
oraz śledzenie zamówień
• Dostępność 24 h na dobę, 365 dni w roku
• Bezpłatne użytkowanie!

Twoja rejestracja w Tradeplace
Możesz zalogować się jak zwykle, za pomocą swoich danych dostępu na
www.tradeplace.pl
Zarejestruj się i przejdź do nowego Bosch OnlinePortal.
Jeśli nie masz dostępu do naszego Bosch OnlinePortal, zarejestruj się na:
www.tradeplace.pl w następujący sposób:
1. Wybierz opcję „Zarejestruj się” i wprowadź swój numer klienta Bosch
lub utwórz nowe konto użytkownika wybierając po prostu > Nowe konto.
2. Po rejestracji kliknij w > Serwis i wybierz “ONLINE-PORTAL”.
Ta usługa jest bezpłatna.
> Zarejestruj się teraz

3w1

Produkty, zakupy i platforma
marketingowa w jednym.
1

Twój profesjonalny portal
produktowy

Udostępnia online naszą pełną ofertę produktową.
W zakładce „Produkty” znajdziesz wszelkie informacje o aktualnym
asortymencie marki Bosch.
• Przyjazny dla użytkownika katalog produktów z intuicyjnymi
filtrami i prostym systemem wyszukiwania
• Obszerne informacje o produkcie
• Różne opcje pobierania i eksportowania zbiorów
• Dostęp do instrukcji obsługi
• Dostęp do ocen klientów

2

Twój portal zakupowy

Twój biznes w zasięgu ręki: zakładka „Zamówienia” umożliwia
sprawdzanie dostępności produktów, ich bezpośrednie, wygodne
zamawianie oraz śledzenie zamówień.
• Tworzenie zamówienia z przewodnikiem do momentu
zakończenia zakupu
• Informacje o cenie i dostępności produktów wraz z przewidywaną
datą dostępności
• Proste pobieranie arkuszy Excel do wprowadzania większych
zamówień

3

Twój portal marketingowy

Większe zaangażowanie, więcej sukcesów: w zakładce „Marketing”
udostępniamy informacje o naszych kampaniach
marketingowych oraz promocjach.
• Pobieranie materiałów marketingowych: ilustracji, tekstów,
rysunków technicznych, filmów, logotypów i broszur
• Asystent kreatywny do tworzenia indywidualnych materiałów
sprzedażowych
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Markowe akcesoria
w sklepie online.
Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów,
worków do odkurzaczy, produktów do czyszczenia
i pielęgnacji oraz części zamiennych.
Zapraszamy do sklepu: www.bosch-home.pl/sklep

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wszystko w jednym miejscu

Usługi

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu

do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego,

urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę

produkty do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych

z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje

akcesoriów.

pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę Usługi
w naszym sklepie!

Wygodna wyszukiwarka

Promocje

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów

Korzystaj z promocji w naszym sklepie.

w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami
specjalnymi. Nie przegap okazji!

Zarejestruj się w MyBosch – warto!
• Szybki dostęp do złożonych zamówień.
• Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie.
• Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.
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Serwis Fabryczny marki Bosch
– gwarancja na lata.
Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz
Serwis – nikt nie zna lepiej naszych urządzeń.

Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.
Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń domowych marki Bosch nawet wtedy, jeśli coś nie działa w 100%. Nie tylko
zapewnia dostęp do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również połączyć bezpośrednio z naszym Call Center,
który wskaże Ci sposób na usunięcie usterki. A jeśli to konieczne, skierujemy do Ciebie Technika Serwisu marki Bosch,
który fachowo i szybko zajmie się rozwiązaniem problemu.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:
• konfiguracja połączeń z siecią WiFi,
• diagnostyka online,
• usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
• multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji, akcesoria oraz produktów do czyszczenia i pielęgnacji.
Wystarczy, że zadzwonisz.
Nasze dedykowane Call Center 801 002 133* jest czynne 7 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek 8:00-20:00,
sobota – niedziela 8:00-17:00.
Możesz też do nas napisać.
Nasz e-mail: hcpl.callcenter@bshg.com

Serwis Fabryczny Bosch po raz kolejny laureatem
gwiazdy „Jakość Obsługi”.
Dodatkowo w 2020 roku zdobył również „Gwiazdę
Dekady 2010-2020”.

* Opłata według stawki operatora.
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Call Center* 42 271 55 55
*Opłata według stawki operatora.

Ogólnopolska sieć
serwisów – zawsze blisko
Ciebie
Wysoko wykwalifikowana kadra
specjalistów w 8 regionalnych
oddziałach Serwisów Fabrycznych
marki Bosch oraz wyselekcjonowanej
sieci Serwisów Autoryzowanych są
do Twojej dyspozycji.
Wysokiej jakości serwis
bezpośrednio
od producenta
Urządzenia marki Bosch to gwarancja
najwyższej jakości. Taki jest również
nasz serwis. Nikt nie zna naszych
urządzeń lepiej, niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów,
diagnostyki i napraw wykorzystują oni
najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie oryginalnych części
zamiennych. Nowoczesne Centrum
Logistyczne udostępnia części
w ciągu 48 h od złożenia zamówienia,
a maksymalny termin realizacji nie przekracza 5 dni roboczych, gdy części
wymagają sprowadzenia
z Centralnego Magazynu w Niemczech.
Nasza wizytówka to
doceniona jakość obsługi
Serwis Fabryczny marki
Bosch po raz kolejny został laureatem
gwiazdy „Jakość Obsługi”, a w 2020 r.
otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy
Dekady”.

System Zarządzania
Jakością
Dla naszego serwisu
najważniejsza jest jakość usług.
Od 2005 roku mamy wdrożony
system zarządzania jakością
zgodny z międzynarodową normą
ISO 9001.
Nasz serwis gwarancją
na lata
Nawet po zakończeniu
gwarancji oferujemy stały dostęp
do oryginalnych części
zamiennych (również przez sklep
internetowy). Dbamy o Twoje
urządzenia przez długie lata,
od dostarczenia brakującej
instrukcji, akcesoriów, produktów
do czyszczenia i pielęgnacji, usługę
czyszczenia, czy pielęgnacji urządzeń
po naprawę.

Zawsze możesz
na nas liczyć
Nasze Call Center pozostaje
do Twojej dyspozycji 7 dni
w tygodniu: poniedziałek – piątek
8:00-20:00, sobota – niedziela
8:00-17:00.
Zadzwoń, a pomożemy Ci:
• samodzielnie usunąć drobną
usterkę,
• umówić wizytę naszego technika,
• zamówić oryginalne części,
akcesoria oraz produkty
do czyszczenia i pielęgnacji.
8-20

Godziny pracy serwisu
dostosowane do Twoich
potrzeb
Nasi wykwalifikowani technicy zawsze
udzielą Ci pomocy.

Niezawodność
gwarantowana
Sprzęt marki Bosch
produkowany jest z największą
starannością z wysokiej jakości
materiałów. Wszystkie nowe
urządzenia objęte są 2-letnią
gwarancją.
Na usługi serwisowe i wymienione
przez nas części zamienne również
otrzymasz 2-letnią gwarancję.
lata

gwarancji

Jesteśmy dostępni online.
• Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę
naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.

• Wszystko w jednym miejscu. Formularz znajdziesz na stronie: www.bosch-home.pl w zakładce: Serwis ->
Zgłoszenie naprawy online www.bosch-home.pl/serwis/bezposrednie-zamawianie

• Zadaj pytanie ekspertowi w formularzu kontaktowym lub wyślij e-mail na adres: callcenter.lodz@bshg.com
• Zamów części zamienne, akcesoria lub produkty do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie:
www.bosch-home.pl/sklep
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Dołącz do MyBosch!
Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny
program MyBosch dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się i odkryj
pełną gamę korzyści – to nic nie kosztuje!

Zostań uczestnikiem programu MyBosch.
Dzielą Cię od tego tylko dwa kroki.
1

2

Rejestracja użytkownika
Zarejestruj się na stronie internetowej wwww.mybosch.pl. Jeżeli wyrazisz
zgodę na otrzymywanie od BSH e-maili, będziemy przesyłać Ci porady
dotyczące zarejestrowanego sprzętu, mnóstwo inspiracji oraz informacje
o konkursach i promocjach.
Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch
Już teraz możesz zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane
swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym
specjalnym Klientom – uczestnikom programu MyBosch.

Korzyści MyBosch.

Zawsze do usług!

Rejestrując swoje urządzenie zyskujesz wiele
korzyści*:

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać
bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

stały rabat 10% w sklepie online:
www.bosch-home.pl/sklep,
przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub
części urządzeń marki Bosch,
informacje o konkursach i możliwość wygrania
atrakcyjnych nagród,
bezpłatną, wybraną usługę serwisową
porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji
urządzeń,
szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych
technicznych urządzenia.

* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.
** Opłata według stawki operatora.

Zadzwoń, tel. 42 271 55 55**, zapytaj o szczegóły i umów
się już dziś! Nasze Call Center pozostaje do Twojej
dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek
– piątek 8:00-20:00, sobota – niedziela 8:00-17:00.

Bosch
wygraną się toczy!
Zarejestruj swoje nowe urządzenie w programie MyBosch
i weź udział w loterii. Co miesiąc do wygrania fantastyczne nagrody,
konsola Xbox oraz aparaty FUJIFILM Insta Aquare SQ1. Pamiętaj, że im
więcej urządzeń zarejestrujesz, tym większą masz szansę na wygraną.
Loteria trwa od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku.
Szczegóły w Regulaminie na www.bosch-home.pl

Ochrona na lata

#LikeABosch
Zapewnij sobie spokój na 5 lat! Urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami
od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w studiu mebli kuchennych zostają objęte
dodatkową, 3-letnią gwarancją! Szczegóły i regulamin na: www.bosch-home.pl

2+3

lata
gwarancji
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Notatki
waw-cdi@bshg.com

Marka Bosch na YouTube:
youtube.com/user/BoschAGD

Marka Bosch na Facebooku:
Facebook.com/BoschHomePolska

Marka Bosch na Istagramie:
instagram.com/boschhomepl

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, nr BDO: 000006798
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2022 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

