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Bosch minőség minden apró 
részletben.
A Bosch szeretné, ha mindig jól érezné magát a konyhában, ezért olyan beépíthető készülékeket 

fejlesztett ki, amelyek ismételten új mércét jelentenek a konyhatechnikában, tartósan tökéletesítik és 

megkönnyítik az Ön életét. A kiváló, időtálló design, a legmagasabb műszaki minőség és a hatékonyság, 

mind a hosszú élettartamú használatot és a folyamatos kényelmet szolgálja az Ön számára. Eközben 

semmit sem bízunk a véletlenre, minden részlet mögött – a legkisebb alkatrésztől a teljes készülékig – 

évtizedes kutatás, valamint tesztek és vizsgálatok sorai állnak. Így alakul ki a Bosch-ra jellemző minőség 

és tökéletesség, amelyre mindig 100%-ban rábízhatja magát.

Megszámlálhatatlan előny  
a Bosch-tól.
Megbízható minőség.
A minőség többet jelent számunkra, mint készülékeink első osztályú működése, anyaga és 

kidolgozottsága. Minden területen egészen az első tervtől az ügyfélszolgálatig ugyanolyan figyelemmel, 

szenvedéllyel és aprólékossággal fordulunk a termékeink és vásárlóink felé. Így alakul ki a Bosch-ra 

jellemző hosszú élettartam és minőség, amire több mint 125 éve rábízhatják magukat vásárlóink.

Maximális teljesítmény.
Mindig jobbnak lenni, ez a Bosch mottója kezdettől fogva. Célunk, hogy folyamatosan olyan 

innovációkkal vértezzük fel termékeinket, amelyek újra és újra gondoskodnak az elérhető legjobb 

eredményekről az Ön számára. Erre jó példa az új PerfectBake sütőszenzor a Serie8 sütőinkben, 

amelyekkel a sütemény és a kalács egy gombnyomásra tökéletesen készül el. 

Optimális hatékonyság.
Folyamatosan olyan technológiákat szeretnénk fejleszteni, amelyek mind a hétköznapjait, mind  

a jövőjét fenntartható módon tökéletesítik. Ezért állandóan új lehetőségeket keresünk, amelyek növelik 

termékeink hatékonyságát és eddig elképzelhetetlen eredményeket érnek el a víz- és áramfogyasztásban. 

Mindezt úgy tesszük, hogy sohasem kötünk kompromisszumokat a teljesítmény terén.

Tökéletes komfort.
A Bosch szeretné megkönnyíteni az életét innovatív háztartási gépekkel, amelyek az első pillanatban 

könnyen megérthetőek és egyszerűen, intuitív módon kezelhetők. Valamint intelligens automatika-

funkciókkal rendelkeznek, amelyek mindig a legjobb eredményt érik el, ezzel sok munkát, időt és pénzt 

megtakarítva Önnek. 
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Készülékek minden igényre.
Hogy megkönnyítsük döntését a vásárlásnál, készülékeinket négy kategóriába 
osztottuk, melyek a következők: Serie8, Serie6, Serie4 és Serie2. Minden kategória 
más felszereltséggel rendelkezik, így könnyedén megtalálja, melyik készülék széria 
felel meg leginkább az Ön szükségleteinek és elvárásainak.

Önnek fontos, hogy minden olyan kifogástalanul működ-

jön, mint ahogyan látszik és szeretné, hogy ez érzékelhető 

is legyen az Ön otthonában egészen a legapróbb részlete-

kig kidolgozottan. Az elsőosztályú és kiváló minőségű ház-

tartási készülékek is ezt mutatják, melyeknél az egyszerű 

és kényelmes kezelhetőség hozzájárul a tökéletes ered-

mény eléréséhez. Ebben az esetben Önnek a Bosch 
Serie8 készülékeire van szüksége.

Ön családcentrikus és valódi szervező. A legnagyobb ká-

oszt is átlátja és figyel a rendre. Ezért egy olyan háztartá-

si készülékre van szüksége, amely könnyen kezelhető és 

leveszi a gondokat a válláról egy olyan márkától, amely 

tisztában van szükségleteivel és igényeivel. Válassza a 
Serie4 készülékeket a Bosch-tól!

Önnek sok hobbija van, szabadidejében igyekszik minél 

többet kikapcsolódni, így a házimunka nem tartozik a pri-

oritásai közé. Az Ön számára a háztartási készülékek az 

élethez szükséges használati tárgyak, ugyanakkor ezen 

a területen is fontos a jó ár-érték arány. A Bosch Serie2 
háztartási készülékek Önnek lettek kifejlesztve.

Ön aktív és megfontolt életvitelt folytat és fontos számára 

az időtálló formatervezés. Nem engedi, hogy az ideiglenes 

trendek befolyásolják és egy háztartási készülék megvá-

sárlásánál olyan márkát választ, amely megbízható tapasz-

talattal és hozzáértéssel rendelkezik. A Bosch Serie 6 
készülékei tökéletes választás az Ön számára.

Serie | 8

Serie | 4

Serie | 6

Serie | 2
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Beépíthető sütők.
Mindegy, milyen bonyolultnak tűnik is egy recept, az elkészítés mostantól 
gyerekjáték az új Serie8 sütők számtalan különleges funkciójának 
segítségével. Igény szerint a készülék folyamatosan méri és ellenőrzi a sütési 
beállításokat és ennek következtében akár önállóan is el tudja végezni az 
étel elkészítését. Szárnyas, hús, hal, vegetáriánus ételek, sütemények vagy 
édességek – kedvenc fogása mindig pontosan és tökéletesen készül el, az Ön 
számára legkényelmesebb módon. Hiszen Ön mellett még egy mesterszakács 
is áll a konyhában, az Ön sütője.
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Forradalmian új sütőkezelés, melynek  
segítségével Ön nem tud hibázni.

Assist-funkció
A hőmérsékletre és főzési időkre vonatkozó pontos adatok nem 
szerepelnek sok szakácskönyvben és családi receptben sem, 
hiába keresi. A Bosch Assist segítségével azonban minden 
pontosan szabályozható: egyszerűen válassza ki a kívánt 
ételfajtát és a sütő automatikusan beállítja az ideális sütési 
módot, a hőmérsékletet és az elkészítési időt, hogy a lehető 
legtökéletesebb végeredményt érje el. Ezeket a beállításokat 
természetesen egyszerűen magunk is elvégezhetjük, amennyiben 
az adott sütési feladathoz nem kívánjuk az automatikus 
programokat használni.

PerfectRoast maghőmérő
A PerfectRoast maghőmérő segítségével minden sült úgy sikerül, 
mintha egy professzionális éttermi konyhán készült volna – az Ön 
ráfordítása viszont lényegesen kevesebb. Az intelligens szenzor 
több rendkívül érzékeny mérőponton keresztül állapítja meg a 
maghőmérsékletet a sült belsejében és ez a maximális mérési 
pontosság bármikor tökéletes eredményt garantál a sütésnél.

PerfectBake sütőszenzor
Még soha sem volt ilyen egyszerű a sütés. Az egyedülállóan 
pontos PerfectBake sütőszenzor a sütés során folyamatosan 
méri a sütőtér levegőjének összetételét és ennek megfelelően 
automatikusan szabályozza a sütési folyamatot. Így Önnek 
nem kell mást tennie, mint kiválasztani a megfelelő ételfajtát 
és elindítani a készüléket, az eredmény pedig mindig tökéletes 
lesz, legyen szó akár kenyérfélékről, akár egyszerűbb 
süteményekről vagy tésztafélékről. 

A megnevezett felszereltségeket nem minden készülék tartalmazza.
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Univerzális kezelőgyűrű
Az univerzális kezelőgyűrű egyetlen kis forgatása elegendő az összes beállítás 

elvégzéséhez. A kezelőgyűrű belsejében található nagyfelbontású TFT kijelző 

szöveges és grafikus megjelenítése, valamint az érintéssel vezérelhető kezelőfelület 

segítségével a funkciók beállítása hihetetlenül egyszerűvé válik. Így Ön mindig 

biztos lehet a megfelelő beállításban, és egy szempillantás alatt át tudja tekinteni  

a sütés során zajló folyamatokat.

Újszerű design és kezelés, amely  
minden vendégét elkápráztatja.
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A sütés új dimenziói.
Az új Serie8 egyes készülékei egyesítik egy klasszikus sütő tulajdonságait  
egy gőzpároló vagy éppen egy mikrohullámú sütő minden előnyével.  
Az újszerű, tökéletes eredmény mellett természetesen a tisztítás olyan  
egyszerű és kényelmes, mint azt már megszokhatta a Bosch készülékektől. 

Sütők teljesértékű gőz funkcióval.
A gőz funkcióval az ételekhez a klasszikus sütési módokkal való 

elkészítés közben folyamatosan és automatikusan nedvességet 

juttatunk, vízgőz formájában. Így a sültek belül szaftosak maradnak, 

míg kívül ropogósra sülnek, a kenyerek és péksütemények pedig 

szép barnára pirulnak. A gőz funkcival rendelkező sütőink emellett  

a zöldség és a hal klasszikus párolására is kiválóak.

Gőzsütő

Sütők AddedSteam hozzáadott gőz funkcióval.
A klasszikus sütési módokkal való elkészítésnél az ételek még 

jobban sikerülnek, ha azok időről időre kevés nedvességet kapnak. 

Pontosan ezt végzi az AddedSteam gőzbefúvás funkció, és mindezt 

automatikusan. Ez a funkció egyszerűen előre hozzákapcsolható  

a kiválasztott sütési módhoz – akár az ételek felmelegítésénél, akár 

a tészta kelesztésénél vagy a sütésnél. A gőzbefúvás manuálisan és 

különböző intenzitási fokozatokban is szabályozható.

AddedSteam

Sütők mikrohullám funkcióval.
A mikrohullám funkcióval rendelkező Serie8 sütőkkel többé nem 

lehet probléma az ételek elkészítésének ideje. Mindegy, hogy gyorsan 

szeretne valamit sütni, vagy csak melegíteni – a hagyományos  

sütési módok és a hozzá kapcsolható mikrohullám kombinációjával  

a legrövidebb idő alatt is tökéletes eredmények születnek.  

Ezzel akár felére csökkentheti az elkészítési időt, miközben  

energiát is megtakarít és a végeredmény: tökéletes íz.
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Új funkciók a végeredmények  
tökéletesítéséhez.
Fedezze fel a Serie8 sütők forradalmian új megoldásait, amelyek megbízható segítőtársai  
lesznek a tökéletes ételek elkészítésében.

Pirolitikus öntisztítás.
A pirolitikus öntisztítás során a sütő 480 °C-os hőmérsékeltet állít elő a sütőtérben, 
melynek hatására az ételmaradékok, zsírok és olajok maradéktalanul elégnek. Csak 
egy kevés hamu marad vissza sütő alján, mely fáradtság nélkül eltávolítható egy 
papírtörlővel. A szennyeződés fokától függően válasszon egyet a három tisztítóprog-
ramból és nyomja meg a start gombot, a többit bízza a sütő automatikus programjá-
ra. Az új Serie8 sütők pirolitikusan tisztítható tepsikkel, tartókkal és sínekkel vannak 
felszerelve, ezek az öntisztító program  közben a sütőben maradhatnak.

EcoClean – könnyű és hatékony tisztítás.
Ez a habosított kerámiából álló bevonat már az ételkészítés során megakadályozza 
a szennyeződés kialakulását. A bevonat magába szívja a szerves szennyeződéseket 
majd oxidáció segítségével lebontja azokat, és minderre a hagyományos katalitikus 
tisztítással ellentétben a készülék teljes élettartama alatt képes. Erősebb 
szennyeződésnél a speciális EcoClean tisztítóprogram gondoskodik a tisztaságról, 
nagyobb takarítás nélkül. Az EcoClean bevonat készüléktől függően teljesen vagy 
részlegesen borítja a sütőtér belsejét.

Komfort ajtó – teljes csillapítással.
Minden Bosch Serie8 sütő praktikus SoftOpen és SoftClose ajtóval rendelkezik,  
ami még lágyabb és halkabb nyitást és zárást tesz lehetővé. Ezt a készülék egy 
speciális ajtózsanér-rendszerrel éri el, mely az ajtó mozgása során annak szélső 
helyzeteiben csillapítja az ajtó záródását illetve nyílását.

Kihúzó-rendszerek.
Mindegy, hogy a sütő 3, 2, vagy 1 szintű teleszkópos sütősínnel van felszerelve –  
a kezelés mindig könnyű, kényelmes és biztonságos. Teleszkópos sütősíneink akár 
teljes kihúzást kínálnak 3 szinten is – ami ideális a tepsik kényelmes berakásához és 
kivételéhez. Ezenkívül most először a pirolitikus tisztítással rendelkező készülékekben 
található összes teleszkópos sütősín pirolitikusan tisztítható, így a tisztító progam 
időtartama alatt is a sütőtérben maradhatnak. A sínek egyaránt alkalmasak 
mikrohullámmal és gőzőlési funkcióval való használatra is.

Belső tér világítások.
A Serie 8 sütői modelltől függően klasszikus halogénvilágítással, LED-világítással vagy  
az új oldalsó LED-világítással vannak felszerelve. A LED a jelenleg a piacon kapható  
legvilágosabb fényforrás és tökéletes megvilágítás mellett rendkívül alacsony  
fogyasztású világítási technika, amely egyben a leghosszabb élettartamot is garantálja.  
Az oldalsó LED-világítás ezenkívül az összes sütési szint megvilágítását is lehetővé  
teszi, mely különösen akkor hasznos, ha egyszerre több tepsiben süt egyidejűleg.

A megnevezett felszereltségeket nem minden készülék tartalmazza.
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Hatalmas méretű sütőtér. 
A Bosch új sütői akár 71 literes térfogatukkal és nagyobb tepsijeikkel elegendő 
helyet kínálnak a legnagyobb sülteknek vagy több adag étel egyidejű  
elkészítésének. Továbbá a nagyobb térfogat egyenletesebb sütési eredményt  
is lehetővé tesz, mivel a szintek közötti nagyobb távolság lényegesen javítja  
a forró levegő egyenletes áramlását és eloszlását.

Trendinek lenni jó – Trendet megszabni még jobb.
ColorGlass készülékeink az aktuális trendeknek megfelelően, fehér  
és fekete színekben érhetők el, hogy tökéletesen illeszkedjenek az Ön  
konyhájának színvilágához.

A Bosch sütőajtó – nagyobb biztonság Önnek és családjának.
A Bosch sütői teljesítik a legszigorúbb minőségi követelményeket: A sütőajtó  
maximális hőmérsékletét 10 °C-kal csökkentettük, így a leghűvösebb Bosch  
sütőajtó alig 30 °C-os hőmérsékletűre melegszik fel*.

4D hőlégbefúvás – a több szinten sütés forradalma.
A 4D hőlégbefúvással ételeit mostantól tetszőlegesen helyezheti el az 1-4 szinteken 
– az eredmény mindig tökéletes lesz. Erről a Serie8 készülékekhez kifejlesztett új 
ventilátor gondoskodik, amely üzemeltetés közben változtatja a forgásirányát és 
így a hőt egyenletesen osztja el az összes szintre. Ezenfelül a 4D hőlégbefúvással 
párhuzamosan, egyidejűleg akár négy szinten is lehet sütni és párolni, miközben  
az eredmény egységes és tökéletes lesz, az első tepsitől az utolsóig. 

*  Mérés 180 °C sütő hőmérsékletnél alsó/felső sütés esetén, egy óra 
után az ajtó közepén mérve.
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Mert a forró és forró között  
is lehet különbség –  
a Bosch sütők sütési módjai.
A valóban tökéletes sütési eredmény eléréséhez nem csak ideális hőmérséklet, 
hanem az adott fogáshoz leginkább megfelelő sütési mód szükséges.  
A Serie8 sütők akár 15 különböző sütési módot kínálnak, hogy mindig a kívánt 
ételhez megfelelőt tudja kiválasztani, legyen szó sütésről, grillezésről vagy  
éppen aszalásról.

4D hőlégbefúvás

ÚJ

ÚJ

ÚJ

4D hőlégbefúvás
A 4D hőlégbefúvásnak köszönhetően ételeit mostantól tetszőlegesen helyezheti el az 1-4 szinteken,  

hiszen az eredmény mindig tökéletes lesz. Az új, nemesacélból készült ventilátor az intelligens vezérlésnek 

köszönhetően mindkét irányba tud forogni, így a sütőtérben a hőeloszlás még egyenletesebb lesz.  

Ennek eredményeképpen az ételek egyenletesebben sülnek, és akár több szinten is készülhetnek egyszerre.

Alsó/felső sütés Eco
A klasszikus alsó/felső sütés mellett most egy új, további változat is rendelkezésére áll. Ez a fűtésmód  

sütőjét különösen gazdaságos üzemelésre állítja be, így a piskótát, kuglófot, a kényes aprósüteményt,  

kenyeret és zsemlét mindig kíméletesen és kitűnően készíti el, mindeközben még áramot is megtakarít.

Aszalás
Az aszalás sütési mód a szupermarketekben kapható szárított gyümölcs egészséges alternatívája. Mindegy, 

hogy pl. aszalt almát szeretne a müzlihez, vagy szárított paradicsomot az olaszos előételekhez, mindezt  

sütője - saját maga - egészen egyszerűen elkészíti, ráadásul rendkívül ízletesen és tartósítószer nélkül.

HotAir Eco
A HotAir Eco funkcióval a Bosch sütők tökéletesítik a háztartásban legtöbbször használt „légkeveréses” 

sütési módot. A ventilátor egyenletesen és ellenőrzött módon osztja szét a hőt a sütő belső terében és így 

energiát takarít meg. Segítségével többféle sütési feladat valósítható meg egy szinten kalács, felfújt, hús- vagy 

mélyhűtött ételek – mindez a funkció ellenőrzött hőmérséklet-vezérlésének köszönhetően előfűtés nélkül.

A sütési programok típusonként eltérhetnek.
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Alsó/felső sütés
A klasszikus sütési mód a ropogós sültek, piskó-

ták, aprósütemények és felfújtak készítéséhez.

Pizza-funkció
Az alsó sütés és a forró levegő kombinációja 

különösen alkalmas mélyhűtött termékek,  

így pizza vagy hasábburgonya készítéséhez.

Kímélő párolás
Kímélő és lassú fűtés állandó hőmérsékleten, pl. 

különösen puha zöldség vagy szárnyas készítése 

számára.

Felolvasztás
Hús, szárnyas, hal, kenyér és sütemény kímélő 

felolvasztásához.

Légkeveréses  
grillezés 

A kívánt hőmérséklet elérése után a ventilátor 

működésbe lép, így ez a funkció ideális 

tökéletesen ropogós sültek elkészítéséhez.

Intenzív sütés 
Felső sütés és rendkívül erős alsó sütés 

kombinációja, amely ropogós alappal és szaftos 

felső résszel készülő ételekhez kitűnő, mint pl. a 

kenyérlángos vagy a túrótorta.

Alsó sütés
Ez a célzott fűtés különösen jól alkalmazható 

olyan ételeknél, amelyeket folyadékban kell  

párolni, vagy ahol alulról utólagos sütés szükséges.

Előmelegítés
Ezzel a funkcióval az edények tökéletesen 

előmelegíthetőek, azért hogy az ételek ne 

hűljenek ki olyan gyorsan.

Melegen tartás
Ezzel a funkcióval az ételek különösen kímélő 

és ízüket megőrző módon melegíthetők vagy 

tarthatók melegen.

Nagy felületű grill 
Különösen a nagyobb terjedelmű ételek, mint a 

hússzeletek, virsli, hal vagy zöldség grillezésére 

alkalmas.

Kis felületű grill 
Kisebb mennyiségek grillezésére alkalmas sütési 

mód, melynek működésekor csak a középső 

fűtőszál lép működésbe, ezáltal energiát is 

megtakarítunk.
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Serie8 beépíthető sütők

HNG6764S1 HSG656RS1

AddedSteam Mikrohullám TFT DisplayTFT Display AssistAssist

Energia

Gőzsütő TFT DisplayTFT Display AssistAssist

Kivitel Serie8 beépíthető sütő mikrohullámmal és  
AddedSteam hozzáadott gőzzel

Serie8 beépíthető gőzsütő, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Beépíthető sütő mikrohullámmal 14 sütési funkcióval: 
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső 
sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, 
Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó 
sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegí-
tés, Aszalás, Melegen tartás

• További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás
•  Mikrohullámú funkció: melegítés, kombinált sütés
• Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
• Sütőtér térfogata: 67 l

•  Beépíthető gőzsütő 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbe-
fúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/
felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű 
grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő 
párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás

•  További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás,  
Forralás, Felolvasztás

• Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C
• Sütőtér térfogata: 71 liter

Design • Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

• Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás • Pirolitikus öntisztítás
•  Pirolitikusan tisztítható tartozékok 

• EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak
• Teleüveg sütőajtó

Komfort •  3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes,  
grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
• Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
• PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• LED világítás, világítás minden szinten, kikapcsolható
• Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel

•  3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes,  
grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
• Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
• PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• LED világítás, kikapcsolható
• Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel

Kihúzó-rendszer •  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan  
tisztítható

•  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható,  
Stop funkcióval

Tartozékok •  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott,  
1 x Univerzális serpenyő

•  1 x Rostély, 3 x különböző párolóedény, 1 x Sütőlap, 
zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet  
és biztonság

•  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár, Biztonsági  
kikapcsolás, Maradékhő kijelzés, Start/Stop gomb, 
Nyitott ajtó érzékelés

• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Maradékhő  

kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)

Műszaki adatok • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm

• Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm
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HMG656RS1 HBG656RS1

Mikrohullám világításTFT DisplayTFT Display AssistAssist

Energia

TFT DisplayTFT Display AssistAssist

Kivitel Serie8 beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél Serie8 beépíthető sütő, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Beépítő sütő mikrohullámmal 12 sütési funkcióval: 4D 
hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sü-
tés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy 
felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, 
Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás

•  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám,  
mikrohullámmal kombinált sütés

• Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
• Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
• Sütőtér térfogata: 67 l

•  Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, 
HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső 
sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő  
párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés,  
Melegen tartás

• Hőfokszabályozás: 30-300 °C
• Sütőtér térfogata: 71 liter

Design • Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

• Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás • EcoClean öntisztítás: oldalfalak, hátfal, tető • EcoClean öntisztítás: tető, hátfal, oldalfalak
• Teleüveg sütőajtó

Komfort •  3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes,  
grafikus TFT kijelző, érintésvezésléssel

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
•  Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
• PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor 
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• LED világítás, kikapcsolható
• Nemesacél ventilátor

•  3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes,  
grafikus TFT kijelző, érintésvezésléssel

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés,Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
•  Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
• PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• Halogén belső világítás, kikapcsolható
• Nemesacél ventilátor

Kihúzó-rendszer • Teleszkópos sütősín, 1-szintű •  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható,  
Stop funkcióval

Tartozékok •  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott,  
1 x Univerzális serpenyő

•  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

Környezet  
és biztonság

•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás: Maradékhő  
kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés

• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Maradékhő  

kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)

Műszaki adatok • Maximális teljesítmény-felvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm

• Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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Beépíthető sütők

HBG6750S1 HBG6750B1 / HBG6750W1

Energia

TFT DisplayTFT Display

Energia

TFT DisplayTFT Display

Kivitel Serie8 beépíthető sütő, nemesacél Serie8 beépíthető sütő, fekete / fehér

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, 
HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső 
sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő  
párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés,  
Melegen tartás

• Hőfokszabályozás: 30-300 °C
• Sütőtér térfogata: 71 liter

•  Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, 
HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső 
sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő  
párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés,  
Melegen tartás

• Hőmérséklet skála: 30-300 °C
• Sütőtér térfogata: 71 liter

Design • Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

• Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás • Pirolitikus öntisztítás
•  Pirolitikusan tisztítható tartozékok 

• Pirolitikus öntisztítás
•  Pirolitikusan tisztítható tartozékok 

Komfort •  2,5” színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl  
érintőgombokkal

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
• AutoPilot automata programok
• Automata programok száma: 10
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• Halogén belső világítás, kikapcsolható
• Nemesacél ventilátor

•  2,5” színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl  
érintőgombokkal

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
• AutoPilot automata programok
• Automata programok száma: 10
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• Halogén belső világítás, kikapcsolható
• Nemesacél ventilátor

Kihúzó-rendszer •  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható,  
Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható

•  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható,  
Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok •  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

•  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

Környezet  
és biztonság

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Maradékhő  

kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Maradékhő  

kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)

Műszaki adatok • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm

• Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 585-595 x 550 mm
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HBA74S350E HBB43C350

Energia

TouchControl

Energia

TouchControl

Kivitel Serie8 beépíthető sütő, nemesacél Serie6 beépíthető sütő, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: Alsó/felső sütés, 
Hőlégbefúvás, Alsó sütés, Légkeveréses grillezés,  
Nagy felületű variálható grill, Kis felületű variálható 
grill, Pizza-funkció, HotAir eco hőlégbefúvás

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 57 l

•  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: felolvasztás, alsó/felső 
sütés, külön alsó sütés, légkeverés, nagy/kis felületű 
grill, légkeveréses grillezés

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 60 l

Design • Süllyesztett gombok
• GranitEmail zománcbevonat

• Süllyesztett gombok
• GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás • Teleüveg sütőajtó
• Pirolitikus öntisztítás, Pirolitikusan tisztítható tartozékok

• ecoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak
• Teleüveg sütőajtó

Komfort • Gyorsfelfűtés
• Elektronikus óra
• Sütővilágítás
• Hűtőventilátor
• Biztonsági kikapcsolás
•  Elektronikus funkcióválasztó és TouchControl  

érintőgombok

• Automatikus gyorsfelfűtés
• Elektronikus óra
• Sütővilágítás
• Hűtőventilátor
•  Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, vala-

mint TochControl érintőgombok

Kihúzó-rendszer • 2-szintű teleszkópos sütősín Stop funkcióval • Sütőkocsi

Tartozékok •  1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő  
(pirolitikusan tisztítható)

•  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Sütőlap, zománcozott,  
1 x Kombirács

Környezet  
és biztonság

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Gyermekzár
• Hőszigetelt sütőablak, 50 °C

Műszaki adatok • Maximális teljesítmény-felvétel: 3,58 kW
•  Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm

• Maximális teljesítmény-felvétel: 3,58 kW
• Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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Beépíthető sütők

HBG43T360R / HBG43T320R HBA42S350E

Energia

TouchControl

Energia

TouchControl

Kivitel Serie6 beépíthető sütő, fekete / fehér Serie6 beépíthető sütő, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: felolvasztás, alsó/felső 
sütés, külön alsó sütés, légkeverés, nagy/kis felületű 
grill, légkeveréses grillezés

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 60 l

•  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: felolvasztás, alsó/felső 
sütés, külön alsó sütés, légkeverés, nagy/kis felületű 
grill, légkeveréses grillezés

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 60 l

Design • Süllyesztett gombok
• GranitEmail zománcbevonat

• Süllyesztett gombok
• GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás • EcoClean öntisztítás: hátfal, oldalfalak
• Teleüveg sütőajtó

• EcoClean öntisztítás: oldalfalak, hátfal
• Teleüveg sütőajtó

Komfort • Automatikus gyorsfelfűtés
• Elektronikus óra
• Sütővilágítás
• Lehajtható grill-fűtőszál
• SoftClose csillapított záródás
• Hűtőventilátor
•  Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, valamint 

TouchControl érintőgombok

• Automatikus gyorsfelfűtés
• Elektronikus óra
• Sütővilágítás
• Lehajtható grill-fűtőszál
• Hűtőventilátor
•  Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, valamint 

TouchControl érintőgombok

Kihúzó-rendszer • Teleszkópos sütősín, 3-szintű • Teleszkópos sütősín, 2-szintű

Tartozékok •  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

•  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Sütőlap, zománcozott,  
1 x Kombirács

Környezet  
és biztonság

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
• Gyermekzár

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
• Gyermekzár

Műszaki adatok • Maximális teljesítmény-felvétel: 3,58 kW
• Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm

• Maximális teljesítmény-felvétel: 3,58 kW
• Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm
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HBN532E5 HBN239E4

Energia Energia

Kivitel Serie2 beépíthető sütő, nemesacél Serie2 beépíthető sütő, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: 3D hőlégbefú-
vás, Kiolvasztó funkció, Alsó/felső sütés, Pizza-funkció, 
Alsó sütés, Kis felületű variálható grill, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű variálható grill

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 66 l

•  Multifunkciós sütő 6 sütési funkcióval: Nagy felületű 
variálható grill, Kis felületű variálható grill, Légkeverés, 
Alsó sütés, Alsó/felső sütés, Légkeveréses grillezés

• Hőfokszabályozás: 50-270 °C
• Sütőtér térfogata: 66 l

Design • Süllyesztett gombok
• Zománcozott belső tér (barna)

• Zománcozott belső tér (barna)

Tisztítás • Katalitikus öntisztítás: hátfal
• Teleüveg sütőajtó

• Teleüveg sütőajtó

Komfort • Elektronikus óra
• Gyorsfelfűtés
• Levehető sütőajtó
• Hűtőventilátor
• Belső világítás
• Sütőtérből eltávolítható tepsitartó
•  Funkció- és hőmérsékletválasztó tekerőgomb, valamint 

nyomógombok

• Elektronikus óra
• Levehető sütőajtó
• Hűtőventilátor
• Belső világítás
• Sütőtérből eltávolítható tepsitartó

Kihúzó-rendszer • Teleszkópos sütősín, 2-szintű
• Sütőtérből eltávolítható tepsitartó

• Teleszkópos sütősín, 1-szintű
• Sütőtérből eltávolítható tepsitartó

Tartozékok •  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Univerzális serpenyő,  
1 x Kombirács

• 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Kombirács

Környezet  
és biztonság

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Gyermekzár
• Hőszigetelt sütőablak, 50 °C

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Gyermekzár
• Hőszigetelt sütőablak, 50 °C

Műszaki adatok • Maximális teljesítmény-felvétel: 2,9 kW
• Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm

• Teljes elektromos csatlakozási érték: 2,8 kW
• Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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Kompakt készülékek.
Az új Serie8 kompakt készülékek bármilyen elrendezés esetén tökéletesen 
illeszkednek mind a hasonló Bosch sütőkhöz mind az Ön konyhájához. Mindegy, 
hogy a beépítést felső vagy magas szekrénybe tervezi – a Serie8 kompakt 
készülékeit rugalmas beépítési magasság és praktikus modularitás jellemzi, 
amelyek mindig teljes szabadságot adnak a kialakításban. Az aprólékosan 
kidolgozott design mellett a készülékek funkcionálisan is egymáshoz vannak 
hangolva, így a kezelőpanel-magasság és a kijelző-design is következetesen 
egységes kialakítású. Mindegy tehát, milyen beépített készüléket és magasságot 
kombinál – a tökéletesen harmonikus megjelenés garantált.
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Kompakt készülékek minden feladatra.
A Serie8 kompakt készülékeit modern design és a kiváló funkciók jellemzik. Kis méretük  
ellenére nagy teljesítményt nyújtanak, és ezzel csillogást hoznak a legkisebb konyhába is.

Kompakt gőzpároló és mikrohullámmal  
kombinált sütő.
A Serie8 45 cm magas mikrohullám funkcióval rendel-

kező sütővel mostantól minden étel rövidebb idő alatt 

készül el. Mindegy, hogy gyorsabban szeretne valamit 

sütni, vagy csak melegíteni – a hagyományos sütési 

módok és a hozzákapcsolható mikrohullám kombiná-

ciójával a legrövidebb idő alatt tökéletes eredmények 

születnek. Az időmegtakarítás mellet az energiameg-

takarítás is jelentős a kombinált üzemmód esetében. 

A gőzpároló készülékkel az ételek kíméletes elkészíté-

se válik lehetővé, hiszen a gőzben főzés segítségével 

az ételekben található ízanyagok és vitaminok nem 

távoznak az elkészítés során, így a lehető legegészsé-

gesebb módon készítheti el az ínycsiklandó fogásokat.

Mikrohullámú sütő.
A Serie8 nagyfelbontású TFT-kijelzős mikrohullámú 

sütőivel valóban mindent felmelegíthet, felolvaszthat, 

és párolhat. Erről az erőteljes 900 W és 5 teljesítmény-

fokozat gondoskodik mikrohullám-üzemmódban.  

Az AutoPilot programautomatika emellett segít Önnek 

abban, hogy automatikusan a legjobb eredményt érje 

el. Önnek csak a készítendő ételt kell beraknia, annak 

súlyát megadnia és a megfelelő programot a menüben 

kiválasztania, többit a készülék már magától elvégzi.
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Beépíthető kávéfőző.
Presszókávé, cappuccino vagy latte macchiato?  

A Serie8 sorozat beépített automata kávéfőzőjével 

vendégeit egészen egyszerűen egy gombnyomásra 

elkényeztetheti. Ehhez a Bosch barista-technológiája 

a legteljesebb aromát és a tökéletes krémhabot ga-

rantálja – olyan tökéletes kávéspecialitásokkal, mint 

kedvenc kávézójában. Természetesen ez a készülék is 

szöveges TFT kijelzővel rendelkezik, így mind kezelés-

ben, mint design-ban tökéletesen illik az új sütőkhöz 

és kompakt készülékekhez.

Melegentartó fiók.
Az új, 14 cm magas melegítőfiók külön beépíthető, 

vagy a Serie8 sütőivel, kompakt készülékeivel és 

beépített automata kávéfőzőivel kombinálható.  

A készülék 4 fokozatú hőmérséklet-beállítással és 

üvegkerámia fűtőfelülettel rendelkezik az edények 

gyors előmelegítése és az ételek hatékony melegen-

tartása érdekében. A praktikus Push & Pull tech-

nológia emellett rendkívül könnyű nyitást és zárást 

garantál – még akkor is, ha éppen nincs szabad keze.
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Beépíthető kompakt készülékek

CMG656BS1 CDG634BS1

TFT DisplayTFT DisplayMikrohullám világítás Gőzpároló TFT DisplayTFT Display

Kivitel Serie8 kompakt sütő mikrohullámmal, nemesacél Serie8 beépíthető kompakt gőzpároló, nemesacél

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal 12 sütési 
funkcióval: 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill,  
Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás,  
Edény-előmelegítés, Melegen tartás

•  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám,  
mikrohullámmal kombinált sütés

• Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
•  Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, 5 fokozat
• Sütőtér térfogata: 45 l

•  4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, 
Felolvasztás

• Pontos hőfokszabályozás: 30-100 °C
• Sütőtér térfogata: 38 l

Design • Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

• Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás • EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal
• EcoClean tisztítási program

• Teleüveg sütőajtó

Komfort •  3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes,  
grafikus TFT kijelző, érintésvezérléssel

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
•  Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
• Elektronikus óra, Gyors felfűtés
• LED világítás, kikapcsolható
• Nemesacél ventilátor

•  2,5” színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl  
érintőgombokkal

•  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 
kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés

•  További funkciók: Atomatikus párásítás, Vízkőtelenítő 
program, Tisztítási segítség, Automatikus forrás-
pont-ellenőrzés, Szárító funkció 

•  SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
• AutoPilot automata programok
• Automata programok száma: 20
• Elektronikus óra, Belső világítás
• Víztartály: 1,3 l, telítettség-kijelzéssel
• Gőzfejlesztés a párolótéren belül

Kihúzó-rendszer • Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető • Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Tartozékok • 1 x Kombi rács, 1 x Univerzális serpenyő •  1 x Gőztartály, perforált, L méret, 1 x Gőztartály,  
perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs

Környezet  
és biztonság

•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Maradékhő  
kijelzés, Start/Stop gomb, Nyitott ajtó érzékelés

•  Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Start/Stop gomb, 
Nyitott ajtó érzékelés 

• Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)

Műszaki adatok • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 450-455 x 550 mm

• Maximális teljesítmény-felvétel: 1,9 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 450-455 x 550 mm
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CTL636ES1 BIC630NS1

Kivitel Serie8 beépíthető automata kávéfőző
nemesacél

Serie8 beépíthető melegentartó fiók,  
nemesacél

Ízvilág •  Innovatív „sensoFlow System” fűtőelem: az innovatív 
fűtőelem garantálja a maximális espresso kávéélményt 
időről időre, hála az ideális, állandó forrázási  
hőmérsékletnek

•  AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma 
kinyeréshez

•  „One-touch” funkció: latte macchiato, cappuccino, 
tejeskávé elkészítése egy gombnyomásra

•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes aromá-
val, kompromisszumok nélkül

Sütőtípus / sütési módok
•  5 funkció: Kelesztés, felolvasztás, melegentartás, 

tányér-előmelegítés, befőzés
• Edzett üveglap fűtőlap
•  Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30 °C-80 °C  

(az üveglap felületén)
• Sütőtér térfogata: 20 l

Kényelem •  3 részes, egyenként 2,5” méretű TFT kijelző,  
érintésvezérléssel

•  MyCoffee: mentse el 8 különböző kedvenc italát saját 
névvel és kávé-tej arány beállítással

• Kivehető víztartály: 2,4 l

Teljesítmény •  Magas minőségű kerámia „silentCeram Drive”  
kávéörlő rendszer

•  One-touch kávé és tejes ital készítése kifejezetten 
finom habos tejből, hála az innovatív tejhabosítónak

• Vízpumpa, 19 bar nyomás
• Külön tartály az őrőlt kávé számára

Komfort
• Terlhelhető 25 kg-ig
•  Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy  

Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
• Teleszkópos kihúzó-rendszer
• Hideg ajtó
• Push&Pull nyitás és zárás

Higiénia • Kivehető forrázó egység
•  „singlePortion Cleaning” funkció a tökéletes  

ízharmóniáért és higiéniáért
• Automatikus öblítés a készülék be- és kikapcsolásánál
• Kivehető cseppgyűjtő tálca
•  Automata vízkőtelenítő és tisztító program  

(kombinált calc’n’clean rendszer)

További  
tulajdonságok

•  A víz-, tejtartály és a kávétartó könnyen hozzáférhetők, 
ugyanakkor el vannak rejtve egy ajtó mögé, így  
a konyha mindig tiszta

• Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
• Megvilágított gombok és kávékifolyó
• Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat
•  Gyerek-zár: a lezárás megelőzi a nem szándékos  

kávékészítést
• Teljesítmény: 1600 W

Műszaki adatok
• Hálózati kábel hossza: 150 cm
• Csatlakozási érték 0,81 kW
•  Készülék méretei (ma x sz x mé):  

140 x 594 x 548 mm
•  Beépítési méretek (ma x szé x mé):  

140 x 560-568 x 550 mm

Tartozékok • Különálló, alumínium borítású, tejtartály (0,7 l űrtartalom)
•  Alaptartozékok: BRITA Intenza vízszűrő, mérőkanál, tej-

habosító csatlakozója, víz keménységét mérő tesztcsík, 
szerelőcsavarok

Kompakt készülékek | 29



Beépíthető mikrohullámú sütők

BFL634GS1 / BFR634GS1 BFL634GB1 / BFL634GW1

TFT DisplayTFT DisplayMikrohullám világítás TFT DisplayTFT DisplayMikrohullám világítás

Kivitel Serie8 beépíthető mikrohullámú sütő, nemesacél  
balra nyíló / jobbra nyíló

Serie8 beépíthető mikrohullámú sütő, fekete / fehér
balra nyíló

Sütőtípus /  
sütési módok

•  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
• Sütőtér térfogata: 21 l
• Inverter technológiával

•  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
• Sütőtér térfogata: 21 l
• Inverter technológiával

Design •  Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér belső bevonata: nemesacél

•  Univerzális kezelőgyűrű
• Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás • Teleüveg sütőajtó • Teleüveg sütőajtó

Komfort •  2,5” színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl  
érintőgombokkal

• AutoPilot automata programok
• Automata programok száma: 7
• LED világítás
• Elektronikus nyitógomb
• Súlyautomatika
• Memória funkció

•  2,5” színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl  
érintőgombokkal

• AutoPilot automata programok
• Automata programok száma: 7
• LED világítás
• Elektronikus nyitógomb
• Súlyautomatika
• Memória funkció

Környezet  
és biztonság

• Start/Stop gomb • Start/Stop gomb

Műszaki adatok • Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 362-382 x 300 mm

• Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-568 x 362-382 x 300 mm
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HMT84M654

Mikrohullám

Kivitel Serie6 beépíthető mikrohullámú sütő, nemesacél
balra nyíló

Sütőtípus /  
sütési módok

• 900 W mikrohullámú sütő
• 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Sütőtér térfogata: 25 l

Design •  Forgó kapcsoló, Süllyesztett gombok, TouchControl 
érintőszenzoros kezelés

• Sütőtér belső bevonata: nemesacél
• Magasszekrénybe építhető

Tisztítás • Üveg sütőajtó balra nyíló ajtóval, panoráma ablakkal

Komfort •  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő és napi 
idő jelzésére

•  Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes 
kezelés

• AutoPilot, Memória funkció
• Automata programok száma: 7
• Belső világítás
• Nyitógomb

Környezet  
és biztonság

• Start/Stop gomb

Műszaki adatok • Maximális teljesítményfelvétel: 1,45 kW
•  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  

560-560 x 380-380 x 550 mm
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Beépíthető főzőlapok.
A főzőlap a konyha lelke, ezért szeretnénk egy praktikus segítőt adni, hogy 
főzés közben minden az Ön elképzelései szerint alakuljon. Válasszon akár 
indukciós, akár hagyományos üvegkerámia, akár gáz főzőlapot, garantáljuk, 
hogy maradéktalanul meg lesz elégedve döntésével.
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Egyszerű és rugalmas főzés  
az Ön elképzelései szerint.
A felhasználóbarát kezelésnek és a praktikus funkcióknak köszönhetően a siker  
az Ön kezében van. A készülékek design tekintetében is rendkívül jól illeszkednek  
bármilyen konyhabútorba.

FlexInduction technológia.
Mostantól nem számít, hogy egy, kettő vagy három lábasban vagy egy 

nagy serpenyőben kell az ebédnek elkészülnie, a Bosch FlexInduction 

technológia teljes rugalmasságot biztosít Önnek. A 40 x 24 cm felületű 

FlexInduction zóna 4 kisebb zónából áll, melyek páronként külön 

vezérelhetők, vagy egy nagy zónává összekapcsolhatók. 

DirectSelect Basic vezérlés.
Könnyen érthető, felhasználóbarát kezelőfelület, amelynél a főzőzónák 

kiválasztása és a teljesítményfokozat beállítása közvetlenül történik.

DirectSelect vezérlés.
Pontos és exkluzív kezelési mód, ahol a főzőzóna kiválasztása után mind-

össze a kívánt fokozatot kell megérinteni a teljesítmény beállításához.  

A kezelőfelületen mind a 17 fokozat közvetlenül, egy érintéssel elérhető.

TouchSelect vezérlés.
Egyszerű és kompakt megjelenésű kezelőfelület. A kívánt beállítást 

a főzőzóna kiválasztásával, majd a teljesítményfokozat lépésenkénti 

változtatásával tudjuk megadni.

Quick-Start – indítás egy szempillantás alatt.
A főzőlap bekapcsolásakor automatikusan az a főzőzóna aktiválódik, 

amelyre edényt helyezett, így Önnek már csak a teljesítményfokozatot 

kell megadnia a főzés elkezdéséhez.

A megnevezett felszereltségeket nem minden készülék tartalmazza.

Indukciós technológia.
Az indukciós főzőzónák csak akkor működnek, amikor arra szükség 

van, tehát mikor edényt helyezünk a felületre. Az energiahatékonyságot 

tovább növeli, hogy a hő közvetlenül az edényben keletkezik, így minden 

befektetett energia közvetlenül hasznosul.
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Sütőszenzor – a folyamatosan ellenőrzött hőmérsékletért.
Az automatikus sütőszenzor segítségével mindig az adott ételnek  

megfelelő hőmérsékletet tudja beállítani a főzőzónán, amelyet  

az automatika a teljes folyamat során egyenletes értéken tart.

ReStart – újraindítási memória.
Amennyiben a főzőlapot kikapcsolja, a beállított értékek még 4 másod-

percig tárolódnak a készülék memóriájában, így ezen időn belüli vissza-

kapcsolás után a főzőlap felveszi a kikapcsolás előtti beállításokat.

Energiafogyasztás kijelzése.
A főzőlap a kikapcsolás után megjeleníti az adott ciklusban felhasznált 

teljesítmény értékét, így Ön mindig pontosan értesül a készülék  

fogyasztásáról.

Keret nélküli kivitel.
Praktikus designnal kialakított főzőlap, mely egyszerűen tisztítható, 

köszönhetően annak, hogy tökéletesen ráfekszik a munkapultra, és annak 

síkjából csak minimálisan emelkedik ki.

Csiszolt szélű kivitel.
Ez a kialakítás abban tér el a keret nélküli variációtól, hogy élei ferdén 

csiszoltak, így még elegánsabb a készülék megjelenése.

Körbefutó keret. 
Az ilyen főzőlapok széles, elegáns szegélye lefedi a kerámialap éleit.  

Ezzel védelmet biztosít az esetleges sérülések ellen, illetve  

megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a főzőlap széle alá.

Komfort-Profil.
Ezzel az elegáns designnal rendelkező főzőlap a legmodernebb  

konyhákba is tökéletesen illeszkedik, oldalt nemesacél szegély,  

elöl elvékonyodó él teszi kifinomulttá és esztétikussá.
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Indukciós főzőlapok

PID975L24E PIK975N17E

IN90
cm

KomfortProfil

IN90
cm

KomfortProfil

Kivitel Serie8 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 90 cm Serie8 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 90 cm

Design • Komfort-Profil
• Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető

• Komfort-Profil
• Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető

Komfort • 5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 1 háromkörös főzőzóna
• DirectSelect kezelőfelület
• 17 fokozat
• LCD kijelző
•  FryingSensor Plus, automatikus sütőszenzor az első 

főzőzónák alatt, 4 hőmérséklet-tartománnyal és  
36 automata programmal

•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  
főzőmezőhöz

• countDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Törlési védelem

• 5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 1 kétkörös főzőzóna
• DirectSelect kezelőfelület
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Törlési védelem

Környezet és 
biztonság

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

Gyorsaság • PowerBoost funkció minden főzőzónához
•  4,6kW teljesítményű PowerBoost funkció  

a 32 cm-es középső zónához

• PowerBoost funkció minden főzőzónához
•  PowerBoost funkció a 4,4 kW teljesítményű  

28 cm-es zónához is

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 10,8 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m )

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 10,8 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m)
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PIV675N17E PIN651F27E

60
cm

KomfortProfil

60
cm

csiszolt szélű
kivtel

Kivitel Serie8 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm Serie6 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Design • Komfort-Profil
• Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető

• Csiszolt szélű kivitel
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Komfort • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 2 automatikus FlexInduction főzőzóna
• DirectSelect kezelőfelület
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Törlési védelem

• 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
•  1 automatikus FlexInduction és 2 normál indukciós 

főzőzóna
• DirectSelect Basic kezelőfelület
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• Törlési védelem
• QuickStart funkció
• ReStart funkció
• Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
•  Sütőszenzor a jobb oldali főzőzónákhoz (4 fokozatban 

állítható sütési hőmérséklet-tartomány)

Környezet és 
biztonság

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

Gyorsaság • PowerBoost funkció, minden főzőzónához • PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 7,2 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m )

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 7,2 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m)
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Indukciós főzőlapok

PIB672F17E PIB651F17E

IN60
cm

KomfortProfil

IN60
cm

csiszolt szélű
kivtel

Kivitel Serie6 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm, fehér Serie6 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Design • Komfort-Profil
• Komfort Design-nal rendlekező lapokkal összeépíthető

• Csiszolt szélű kivitel

Komfort • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 1 bővíthető sütőzóna
• DirectSelect Basic kezelőfelület
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Törlési védelem
• QuickStart funkció
• ReStart funkció
• Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

• 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 1 bővíthető sütőzóna
• DirectSelect Basic kezelőfelület
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Törlési védelem
• QuickStart funkció
• ReStart funkció
• Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

Környezet és 
biztonság

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

Gyorsaság • PowerBoost funkció, minden főzőzónához • PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 7,2 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m)

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 7,2 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m)
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PIA645B18E PIC645F17E

IN60
cm

Körbefutó
keret

IN60
cm

Körbefutó
keret

Kivitel Serie4 indukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm Serie6 félindukciós, üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Design • Keretes kivitel • Keretes kivitel

Komfort • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• TouchSelect vezérlés
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• QuickStart funkció
• ReStart funkció

• 2 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
• 2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
• 1 bővíthető sütőzóna
• DirectSelect Basic kezelőfelület
• 17 fokozat
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

Környezet és 
biztonság

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• PowerManagement Funkció
• Főkapcsoló

Gyorsaság • PowerBoost funkció, minden főzőzónához • PowerBoost funkció az első főzőzónákhoz

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 4,6 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m )

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
• Csatlakozási érték: 7,2 kW
• Csatlakozó kábel (1,1 m)
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Üvegkerámia főzőlapok

PKN645F17E PKF651B17E

60
cm

Körbefutó
keret 60

cm
csiszolt szélű
kivtel

Kivitel Serie6 üvegkerámia főzőlap, 60 cm Serie4 üvegkerámia, üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Design • Keretes kivitel
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül

• Csiszolt szélű kivitel

Komfort • 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
• 1 bővíthető sütőzóna
• 1 kétkörös főzőzóna
• Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
• DirectSelect Basic kezelőfelület
• 17 fokozat
• TopControl digitális kiejlzés
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció
• Törlési védelem

• 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
• 1 kétkörös főzőzóna
• Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• TouchSelect vezérlés
• 17 fokozat
•  Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden  

főzőmezőhöz
• CountDown funkció

Környezet és 
biztonság

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• ReStart funkció
• Működésjelző lámpa
• Főkapcsoló
• Energia-fogyasztás kijelzés

• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• Gyermekzár
• Biztonsági kikapcsolás
• ReStart funkció
• TopControl digitális kiejlzés
• Működésjelző lámpa
• Főkapcsoló

Gyorsaság • Forraló elektronika

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm • Min. munkalapvastagság: 20 mm
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PKF375V14E

30
cm

KomfortProfil

Kivitel Serie2 üvegkerámia domino főzőlap, 30 cm

Design • Komfort-Profil
• HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
• Komfort-Profil lapokkal kombinálható

Komfort • 2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, melyből:
• 1 kétkörös főzőzóna
• Felül elhelyezett kezelő kapcsolók
• Zónaátkapcsolás kezelőgombbal
• 9 fokozat

Környezet és 
biztonság

• Maradékhő kijelzés
• 2 működésjelző lámpa

Gyorsaság

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 20 mm
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Gáz főzőlapok.
Számos hasznos és főzést megkönnyítő funkció a gáz főzőlapok 
esetében is egyetlen gombnyomással elérhető: az automatikus 
biztonsági kikapcsolástól, az elektronikus gyújtásbiztosításon át, 
a teljesen elektronikus gyújtásig mindent megtalál a kínálatban,  
így a tűz teljes erejével és a Bosch-ra jellemző kényelemmel főzhet.



Gáz főzőlapok

PPH616B81E PPP616B81H

60
cm

60
cm

Kivitel Serie6 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,  
edzett üveg, fekete

Serie6 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,  
edzett üveg, fekete

Design • 4 Gázégő
• 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

• 4 Gázégő
• 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Gyorsaság • Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul jobb oldalon: Wok-égő 3,3 kW
• Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

• Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
• Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

Komfort • Egykezes gyújtás • Egykezes gyújtás

Környezet és 
biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító
• Zománcozott edénytartó

• Termoelektromos égésbiztosító
• Zománcozott edénytartó

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
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POH6B6B10 PRB326B70

60
cm

30
cm

Kivitel Serie2 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,  
edzett üveg, fekete

Serie8 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 30 cm,  
üvegkerámia, fekete

Design • 4 Gázégő
• 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

• Üvegkerámia Domino lappal összeépíthető
• 2 Gázégő
• 1 erős-, 1 normál gázégő

Gyorsaság • Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
• Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

• Elöl: normál égő 1,9 kW
• Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW

Komfort • Egykezes gyújtás
• Egyedi edénytartó rácsok

• Egykezes gyújtás
• Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Környezet és 
biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító • Termoelektromos égésbiztosító
• Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel: 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
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Gáz főzőlapok

PCR715M90E PCQ715B80E

70
cm

70
cm

Kivitel Serie6 gáz főzőlap, beépített kapcsolóval, 70 cm,  
nemesacél

Serie6 gáz főzőlap, beépített kapcsolóval, 70 cm,  
nemesacél

Design • 5 Gázégő
• Kettős kombi WOK-gázégő
• 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

• 5 Gázégő
• 1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

Gyorsaság • Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Középen: Wok-égő 5 kW
• Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
• Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW

• Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Középen: Wok-égő 4 kW
• Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
• Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW

Komfort • Egykezes gyújtás
• Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

• Egykezes gyújtás

Környezet és 
biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító
• Főkapcsoló
• Gyerekzár
• Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

• Termoelektromos égésbiztosító
• Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
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PCP615B80E PBP6B5B60H

60
cm

60
cm

Kivitel Serie6 gáz főzőlap, beépített kapcsolóval, 60 cm,  
nemesacél

Serie2 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 60 cm,  
nemesacél

Design • 4 Gázégő
• 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

• 4 Gázégő
• 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Gyorsaság • Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
• Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

• Elöl baloldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
• Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
• Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
• Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

Komfort • Egykezes gyújtás • Egykezes gyújtás

Környezet és 
biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító
• Zománcozott edénytartó gumilábakkal

• Termoelektromos égésbiztosító
• Öntöttvas hatású edénytartó gumilábakkal

Méretek és  
teljesítmény

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
• PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

• Min. munkalapvastagság: 30 mm
• Dugós csatlakozókábel: 1 m
• Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
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Páraelszívók.
A Bosch új páraelszívói tökéletesen illeszkednek az Ön 
konyhájába, kialakításuknak köszönhetően pedig alig hallható 
módon, kevés elektromos energiát felhasználva végzik a dolgukat.
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Nem ismerjük az ízlését –  
de tudjuk mi illik hozzá!
A páraelszívó akkor tökéletes, ha kielégíti az Ön igényeit mind a funkcionalitás mind a design  
tekintetében. Ezért kínál a Bosch eltérő kiviteli formákat, különböző design-sorozatokat és eltérő 
felszereltségű modelleket a nemesacél csúcsterméktől a láthatatlan beépített változatokig.

EcoSilenceDrive motor.
Az új, EcoSilenceDrive motorral felszerelt Bosch páraelszívók egy hagyomá-

nyos készülékhez képest akár 80%-kal kevesebb elektromos energiával  

képesek működni. Az új technológiának köszönhetően a készülékek  

zajszintje is lényegesen lecsökkent, így mostantól gyakorlatilag hangtalanul 

tudja a nem kívánt szagokat eltüntetni a konyhájából.

Magas teljesítmény – alacsony energiafogyasztás.
A hatékonyabb motornak, az optimalizált belső kialakításnak és  

a LED munkapult világításnak köszönhetően az új Bosch páraelszívók  

fogyasztása jelentősen lecsökkent. Így ezek a készülékek az A vagy akár  

az A+ energiaosztály értékeit is képesek elérni, mellyel a ma kapható  

páraelszívók élvonalába tartoznak. 

Kétféle használati mód.
Akár van lehetősége a páraelszívót a lakáson kívülre vezetnie, akár nem,  

a Bosch mindkettőre szinte tökéletes megoldást kínál. Kivezetés esetén  

az elszívott pára és kellemetlen szagok kikerülnek a konyhából, így ebből  

a szempontból ez a legjobb megoldás. Amennyiben a kivezetés nem lehet-

séges, a páraelszívót fel lehet szerelni egy keringetéses üzemmódra alkalmas 

szénszűrővel (Starter Kit) vagy egy még hatékonyabb CleanAir modullal.

Hatékony szűrőrendszer.
A Bosch páraelszívó zsírszűrői a lehető leghatékonyabban távolítják el  

a párában található szennyeződéseket. Így az elszívó belső részei nem 

szennyeződnek, keringtetéses üzemmód esetén pedig az aktívszén szűrő-

vel kiegészülve a konyhába visszakerülő levegő is megfelelően tiszta lesz.

A megnevezett felszereltségeket nem minden készülék tartalmazza.
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Válasszon a konyhájához illő páraelszívót 
a Bosch többféle kiviteli módja közül!

Fali páraelszívó,  
piramis-design
Masszív és látványos 
design, mely  
a páraelszívót jól  
kiemeli a konyhában.

Fali páraelszívó,  
síklapos design
Visszafogott és elegáns 
kialakítás, különösen 
alkalmas modern, 
letisztult konyhákba.

Fali páraelszívó üveg 
ernyővel
Az elszívó ernyőjének 
egy része üvegből van, 
mely légies és modern 
megjelenést kölcsönöz  
a készüléknek.

Fali páraelszívó üveg 
ernyővel
Különösen exkluzív és 
látványos megjelenés 
a döntött ernyőnek 
és az üvegfelületnek 
köszönhetően.

Sziget páraelszívó
Sziget kialakítású 
konyhapultok fölé,  
a mennyezetre 
szerelhető elszívó.

Beépíthető páraelszívók

Kürtőbe építhető páraelszívó
A konyhabútorban kialakított fa, fém 
vagy kő kürtőbe építhető elszívó, mely 
ezzel a formával szervesen illeszkedik 
a konyhabútorba és teljesen rejtve 
marad, így biztosítva a konyha egységes 
megjelenését.

Kihúzható páraelszívó
Felső szekrénybe építhető elszívó, aminek 
az első része kihúzható, így a lehető 
legnagyobb felületen tudja az elszívást 
végezni. Ez a forma is harmónikusan 
illeszkedik a konyhabútorba, hiszen 
előlapja lecserélhető a bútor anyagából 
készült előlapra.

Szabadonálló páraelszívók

Páraelszívók | 51



DWK098G60 DWK06G660

90
cm

világítás

Energia

60
cm

Energia

Serie8 kürtős páraelszívó, fekete, 90 cm Serie6 kürtős páraelszívó, fekete, 60 cm

Kivitel • Falra szerelhető páraelszívó
• Üveg ernyő átlátszó, fekete, nyomott üveggel
•  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is  

alkalmazható

• Falra szerelhető páraelszívó
• Döntött ernyős kivitel
• Üveg ernyő átlátszó, fekete, nyomott üveggel
•  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is  

alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 49.8 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 41/62 dB*
•  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint,  

ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 630 m³/h 
Intenzív fokozat 860 m³/h

•  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérléssel,  
LED kijelzés

• 4 normál és 1 intenzív fokozat
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Automata 15 perces utánfutás
• Pillanatkapcsoló
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Hatékony BLDC technológia

• Energiahatékonysági osztály: C*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 122.3 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 52/67 dB*
•  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 600 m³/h, intenzív fokozaton 
690 m³/h

•  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérléssel,  
LED kijelzés

• 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort • 2 x LED spot 1 W
• Fényerőszabályzó funkció
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
•  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének 

jelzése

•  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  
2 x 20 W-os halogénlámpával

• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
1038-1378 x 900 x 388 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
1038-1378 x 900 x 388 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
806-994 x 598 x 339 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
806-994 x 598 x 339 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: A*
• Megvilágítási hatékonyság: A*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: E*
• Fényerő: 209 lux
• Színhőmérséklet: 4000 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 272 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: C*
• Megvilágítási hatékonyság: E*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: E*
• Fényerő: 356 lux
• Színhőmérséklet: 3000 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 290 W

Páraelszívók

*az EU 65/2014 rendelete alapján.
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DIB091E51 DWB098J50

90
cm

világítás

Energia

90
cm

világítás

Energia

Serie6 sziget elszívó, nemesacél, 90 cm Serie8 kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm

Kivitel • Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez
•  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

• Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 36.9 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 46/60 dB*
•  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. 

normál fokozatnál 620 m³/h, intenzív fokozaton 1000 m³/h
•  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel, 

Digitális kijelzés
• 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Automatikus 10 perces utánfutás
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Hatékony BLDC technológia

• Energiahatékonysági osztály: A+*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 37.2 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 46/55 dB*
•  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 

cm esetén: max. normál fokozat 460 m³/h 
Intenzív fokozat 860 m³/h

•  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérléssel,  
fokozatkijelzéssel

• 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Automatikus 10 perces utánfutás
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Hatékony BLDC technológia

Komfort • 4 x LED 3 W
• Fényerőszabályzó funkció
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
•  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének 

jelzése
•  Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek 

köszönhetően

• 3 x LED 3 W
• Fényerőszabályzó funkció
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
• Zsírszűrő telítettség kijelzése
•  Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek 

köszönhetően

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
744-924 x 900 x 600 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
744-924 x 900 x 600 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
628-954 x 900 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
628-954 x 900 x 500 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: A*
• Megvilágítási hatékonyság: A*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
• Fényerő: 888 lux
• Színhőmérséklet: 3500 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 272 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: A*
• Megvilágítási hatékonyság: A*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
• Fényerő: 897 lux
• Színhőmérséklet: 3500 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 169 W
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DWA097A50(1) / DWA067A50(2) DWB097A50(3) / DWB067A50(4)

60
cm

90
cm

Energia

világítás

60
cm

90
cm

Energia

világítás

Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm(1) / 60 cm(2) Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm(3) / 60 cm(4)

Kivitel • Falra szerelhető páraelszívó
• Üveg ernyő átlátszó üveggel
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

• Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Átlagos éves energiafogyasztás:  

28,9 kWh/év(1) / 28,4 kWh/év(2)

• Zajszint (minimum/maximum): 46/59 dB(1) / 45/60 dB (2)

•  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm 
esetén: max. normál fokozat 450 m³/h(1) / 440 m³/h(2)  
Intenzív fokozat 690 m3/h(1) / 680m3/h(2)

• Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel,
• 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Hatékony BLDC technológia

• Energiahatékonysági osztály: A+*
•  Átlagos éves energiafogyasztás:  

32,5 kWh/év(3) / 28,5 kWh/év(4)

•  Zajszint (minimum/maximum): 45/55 dB(3) / 47/58 dB(4)

•  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm 
esetén: max. normál fokozat 460 m³/h(3) / 430 m³/h(4)  
Intenzív fokozat 730 m³/h(3) / 680 m³/h(4) 

• Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel,
• 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
• Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Hatékony BLDC technológia

Komfort • 2 x LED 3 W
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

• 3 x LED 3 W
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
634-954 x 900 x 540 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
634-954 x 900 x 540 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
628-954 x 900 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
628-954 x 900 x 500 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: A*
• Megvilágítási hatékonyság: A*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
• Fényerő: 650 lux
• Színhőmérséklet: 3500 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 136 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: A*
• Megvilágítási hatékonyság: A*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
• Fényerő: 897 lux
• Színhőmérséklet: 3500 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 139 W

Páraelszívók

*az EU 65/2014 rendelete alapján.
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DWB06W452 DWW06W850

60
cm

60
cm

Serie2 kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm Serie2 kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm

Kivitel • Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
•  Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses 

tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) 
szükséges

• Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

Energiahatékonysági osztály: D*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 85.1 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 54/64 dB*
•  Max. elszívóképesség: 460 m³/h, kivezetéses üzem-

mód, EN 61591szerint mérve
• 3 teljesítmény-fokozat
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

• Energiahatékonysági osztály: C*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 125.4 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 49/70 dB*
•  Max. elszívóképesség: 730 m³/h, kivezetéses  

üzemmód, EN 61591szerint mérve
• 3 teljesítmény-fokozat
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort • 2 x 30W halogén izzó
• Fém-zsírszűrő
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

• 2 x 30W halogén izzó
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
642-954 x 600 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
642-954 x 600 x 500 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: D*
• Megvilágítási hatékonyság: G*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: D*
• Fényerő: 270 lux
• Színhőmérséklet: 2700 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 160 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: C*
• Megvilágítási hatékonyság: G*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
• Fényerő: 270 lux
• Színhőmérséklet: 2700 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 275 W
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DWW06W450 DWW06W460

60
cm

60
cm

Serie2 kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm Serie2 kürtős páraelszívó, fekete, 60 cm

Kivitel • Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

• Falra szerelhető páraelszívó
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: D*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 91,8 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB*
•  Max. elszívóképesség: 390 m³/h, kivezetéses  

üzemmód, EN 61591szerint mérve
• 3 teljesítmény-fokozat
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

• Energiahatékonysági osztály: D*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 91,8 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB*
•  Max. elszívóképesség: 390 m³/h, kivezetéses  

üzemmód, EN 61591szerint mérve
• 3 teljesítmény-fokozat
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort • 2 x 30W halogén izzó
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

• 2 x 30W halogén izzó
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
799-976 x 600 x 500 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: E*
• Megvilágítási hatékonyság: G*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: D*
• Fényerő: 270 lux
• Színhőmérséklet: 2700 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 155 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: E*
• Megvilágítási hatékonyság: G*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: D*
• Fényerő: 270 lux
• Színhőmérséklet: 2700 °K
• WW
• Csatlakozási érték: 155 W

Páraelszívók
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DHI635HX DHL545S

60
cm

60
cm

Serie4 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm Serie4 kürtőbe építhető páraelszívó, ezüstmetál, 53 cm

Kivitel • 60cm széles felső szekrénysorba építhető
• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

•  Előkészített felsőszekrénybe, kürtőbe stb, vagy  
főzősziget fölé szerelhető

• Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: D*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 87,3 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 59/67 dB*
•  Max. elszívóképesség: 400 m³/h, kivezetéses  

üzemmód, EN 61591 szerint mérve
• 3 teljesítmény-fokozat
• Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
• Kétszeres szűrőrendszer

• Energiahatékonysági osztály: E*
• Átlagos éves energiafogyasztás: 171,9 kWh/év*
• Zajszint (minimum/maximum): 53/61 dB*
•  Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 

szabvány szerint: maximális normál fokozaton: 380 m³/h, 
intenzív fokozaton: 490 m³/h 

• 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
• Tolókapcsoló
• Két motoros kivitel

Komfort • 2 x 30W halogén izzó
• Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

•  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os 
halogénlámpával

•  Fém-zsírszűrő alumínium kerettel, mosogatógépben 
mosható

Méretek •  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
354 x 598 x 280 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
354 x 598 x 280 mm

•  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  
255 x 530 x 380 mm

•  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  
255 x 530 x 380 mm

Energiacímke • Hidrodinamikai hatékonyság: C*
• Megvilágítási hatékonyság: G*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
• Fényerő: 196 lux
• Színhőmérséklet: 2700 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 160 W

• Hidrodinamikai hatékonyság: F*
• Megvilágítási hatékonyság: F*
• Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
• Fényerő: 335 lux
• Színhőmérséklet: 2800 °K
• Világítás: melegfehér
• Csatlakozási érték: 310 W
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Mosogatógépek.
Mosogatás, szárítás és energia-megtakarítás egyetlen készülékben.  
A Bosch mosogatógépei valamennyi edényét tisztává varázsolják és mindezt  
hihetetlenül kevés víz és elektromos energia felhasználásával teszik.

58 | Mosogatógépek



Mosogatógépek | 59



Briliáns eredmények –  
határtalan lehetőségek.
Ha Ön olyan mosogatógépet keres, amely nem csak kifogástalan tisztítással,  
hanem innovatív technológiákkal és kényelmes kezeléssel is rendelkezik, akkor  
most megtalálta a tökéletes megoldást.

TFT-kijelző.
A Bosch új mosogatógépeinek kijelzőjén minden szükséges információt és beállítást 

megtalál, amely a készülék optimális üzemeltetéséhez szükséges. A program, a kiegé-

szítő opciók és a kívánt befejezési idő beállítása után a kijelzőn megjelenő informáci-

ók segítségével mindig tájékozódhat a mosogatási folyamat aktuális helyzetéről és a 

hátralévő időről.

VarioFlex Pro kosárrendszer.
Ezzel a rendszerrel mindig rugalmasan, az aktuális töltetnek megfelelően alakíthatja 

a mosogatókosarak elrendezését. A lehetséges állítási pontok piros színnel vannak 

jelölve, így Önnek még egyszerűbb a dolga már az edények bepakolásakor is.

VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók.
Az ilyen fiókkal rendelkező készülékek belső tere még rugalmasabban alakítható, 

köszönhetően a még több állítási pontnak, melyek ebben a fiókban kaptak helyet.

TimeLight.
A teljesen integrálható mosogatógépek esetén nincs lehetőségünk a mosogatási  

folyamatot nyomon követni, hiszen nem látjuk a kijelzőt. Erre nyújt tökéletes  

megoldást a TimeLight funkció, mely kivetíti a padlóra a mosogatás aktuális  

stádiumát illetve a befejezésig hátralévő időt.

Alacsony zajszint.
A továbbfejlesztett hangszigetelésnek köszönhetően a Bosch mosogatógépei rendkí-

vül csendesek, egyes modellek akár a 44 dB-es „csúcsértéket” is elérik.

Alacsony energiafogyasztás.
Az A++ vagy A+++ energiaosztályú készülékek víz és elektromos energia igénye  

rendkívül alacsony, hasonlítva akár a kézi mosogatáshoz, akár a hasonló régebbi  

készülékekhez. A mosogatási végeredményt ez az alacsony fogyasztás  

természetesen nem befolyásolja.

A megnevezett felszereltségeket nem minden készülék tartalmazza.
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ActiveWater vízkezelési rendszer.
Az alacsony fogyasztás eléréséhez ez a technológia a mosogatáshoz használt 

vizet a lehető leghatékonyabban használja fel.

Zeolith® szárítás.
Az alacsony fogyasztás fontos eleme az energia, melynek takarékos  

használatáról a zeolith ásvánnyal történő szárítás gondoskodik. Ez a speciális 

ásvány nedvesség hatására hőt termel, így a szárításhoz szükséges meleg 

levegőt ezzel a módszerrel állítja elő a készülék.

Alacsony vízfogyasztás.
Az ActiveWater belső vízrendszernek, a készülék belső kialakításának és  

a mosogatókarok továbbfejlesztésének köszönhetően a ciklusonkénti  

vízfelhasználás egyes készülékeknél akár 7,5 literre csökken.

Super 60 °C program.
A megfelelő mosogatóprogram erősen szennyezett edények hatékony  

tisztításához. A megemelt hőmérséklet hatására a mosogatás még  

intenzívebb így a ragyogó végeredmény garantált.
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Teljesen integrálható  
mosogatógépek

SMV88TX03E SMV68N60EU

Kivitel Serie8 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Serie6 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 13 teríték mosogatására alkalmas
•  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb ener-

giafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 

0,73 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 liter/év,  

7,5 liter/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 14 teríték mosogatására alkalmas
•  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb ener-

giafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 214 kWh/év, 

0,74 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év,  

9,5 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, 
Super 60 °C, eco 50 °C, éjszakai program 50 °C,  
gyors program 45 °C, előöblítés

•  5 kiegészítő opció „Glanz” extra szárítás, IntenzívZóna, 
VarioSpeedPlus, féltöltet mosogatási lehetőség,  
HigiéniaPlus

• 6 mosogatási hőmérséklet
•  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus  

szimbólumokkal és egyszerű szöveggel
• TouchControl kezelőpanel
• Zeolith® energiatakarékos szárítás
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
• EmotionLight, Akusztikus programvége jelzés, timeLight

•  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
Glass 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

•  3 kiegészítő funkció: „Glanz” extra szárítás,  
IntenzívZóna, VarioSpeedPlus

• 5 mosogatási hőmérséklet
• ActiveWater vízrendszer
• Zeolith® energiatakarékos szárítás
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• timeLight
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
•  VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési  

pontokkal
• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 6 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó a felső kosárban
• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
• 2 csészetartó rész az alsó kosárban
• Gyermekzár

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő jelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
• VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• 2 csészetartó rész az alsó kosárban
• Gyermekzár

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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SMV53L80EU SMV53L50EU

Kivitel Serie8 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Serie6 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 258 kWh/év, 

0,9 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év,  

9,5 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 258 kWh/év, 

0,9 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2800 Liter/év,  

10 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

•  3 kiegészítő funkció: VarioSpeedPlus, féltöltet  
mosogatási lehetőség, extra szárítás

• 5 mosogatási hőmérséklet
• Piros színű display kijelzés
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• InfoLight, program végén fénycsík a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

•  2 kiegészítő funkció: VarioSpeed, féltöltet mosogatási 
lehetőség

• 5 mosogatási hőmérséklet
• Piros színű display kijelzés
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• InfoLight, program végén fénycsík a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő jelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő jelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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SMV50E60EU SMV41D10EU

Kivitel Serie4 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Serie4 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3360 Liter/év,  

12 l/ciklus
• Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 258 kWh/év, 

0,9 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2800 Liter/év,  

10 l/ciklus
• Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

• 1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
• 5 mosogatási hőmérséklet
• LED-es programstátusz kijelzés
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

• 1 kiegészítő opció: VarioSpeed
• 3 mosogatási hőmérséklet
• LED-es programstátusz kijelzés
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő
• Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• InfoLight, program végén fénycsík a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• Vario kosárrendszer
• Állítható magasságú felső kosár
• Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Evőeszköz tartó az alsó kosárban
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Elölről állítható hátsó készülékláb

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Vario kosárrendszer
• Állítható magasságú felső kosár
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Evőeszköz tartó az alsó kosárban
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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SMV40C10EU

Kivitel Serie4 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év, 

1,02 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3300 Liter/év,  

11,8 l/ciklus
• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C

• 1 kiegészítő opció: VarioSpeed
• 5 mosogatási hőmérséklet
• LED-es programstátusz kijelzés
• Kezelés az ajtó felső részéről
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• Töltöttségszenzor, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Akusztikus programvége jelzés
• InfoLight, program végén fénycsík a padlón
• Piros LED
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Vario kosárrendszer
• XXL ezüst színű mosogatókosarak
• Állítható magasságú felső kosár
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Evőeszköz tartó az alsó kosárban
• Gyermekzár
• ServoSchloss, könnyített ajtózáródás
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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Teljesen integrálható  
mosogatógépek

SPV69T50EU SPV53M00EU

Kivitel Serie6 mosogatógép, 45 cm
Teljesen integrálható készülék

Serie6 mosogatógép, 45 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 10 terítékes mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 

0,75 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év,  

9 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 9 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 220 kWh/év, 

0,78 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2240 Liter/év,  

8 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

•  4 kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, 
féltöltet mosogatási lehetőség, HigiéniaPlus

• 5 mosogatási hőmérséklet
• duoPower karok a felső kosárban
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Tartozék tepsimosó fej
• EmotionLight, timeLight
• Akusztikus programvége jelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, gyors 45 °C

•  3 kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeed,  
féltöltet mosogatási lehetőség

• 5 mosogatási hőmérséklet
• duoPower karok a felső kosárban
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő
• Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• InfoLight, program végén fénycsík a padlón
• Akusztikus programvége jelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő jelzés percben
• VarioFlexPlus kosárrendszer
• VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
• Csészetartó a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Csészetartó az alsó kosárban
• Gyermekzár

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő jelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
• Gyermekzár

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm

•  A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm
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Integrálható mosogatógépek

SMI88TS03E SMI68N65EU

Kivitel Serie8 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Serie6 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 13 teríték mosogatására alkalmas
•  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb ener-

giafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 

0,73 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év,  

7,5 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 14 terítékes mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év, 

0,83 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év,  

9,5 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, 
Super 60 °C, eco 50 °C, éjszakai program 50 °C,  
gyors program 45 °C, előöblítés

•  5 kiegészítő opció „Glanz” extra szárítás,  
IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, féltöltet mosogatási 
lehetőség, HigiéniaPlus

•  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus  
szimbólumokkal és egyszerű szöveggel

• TouchControl kezelőpanel
• Zeolith® energiatakarékos szárítás
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• EmotionLight

•  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
Glass 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

•  3 kiegészítő funkció: „Glanz” extra szárítás,  
IntenzívZóna, VarioSpeedPlus

• 5 mosogatási hőmérséklet
• ActiveWater vízrendszer
• Zeolith® energiatakarékos szárítás
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
•  VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési  

pontokkal
• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 6 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó a felső kosárban
• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
• 2 csészetartó rész az alsó kosárban
• Gyermekzár

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
• VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Gyermekzár
• Elektronikus nyomógombzár

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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SMI63M95EU SMI53L65EU

Kivitel Serie6 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Serie6 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 13 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 234 kWh/év, 

0,82 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év,  

9,5 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 258 kWh/év, 

0,9 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év,  

7,5 l/ciklus
• Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
Glass 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

•  3 kiegészítő funkció: „Glanz” extra szárítás,  
VarioSpeedPlus, HigiéniaPlus

• 5 mosogatási hőmérséklet
• ActiveWater vízrendszer
• Zeolith® energiatakarékos szárítás
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  5 Program: intenzív 70, auto 45-65, eco 50,  
TurboSpeed 20min, előöblítés

•  3 kiegészítő funkció: VarioSpeedPlus, féltöltet  
mosogatási lehetőség, extra szárítás

• 5 mosogatási hőmérséklet
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
• Gyermekzár
• Elektronikus nyomógombzár

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• VarioFlex kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész a felső kosárban
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
• Elektronikus nyomógombzár

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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Integrálható mosogatógépek

SMI50L05EU SMI40D15EU

Kivitel Serie6 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Serie4 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C:  290 kWh/év, 

1,02 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év,  

9,5 l/ciklus
• Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

• 12 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év, 

1,02 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3360 Liter/év,  

12 l/ciklus
• Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

•  3 kiegészítő funkció: VarioSpeed, féltöltet mosogatási 
lehetőség, Extra száraz

• 4 mosogatási hőmérséklet
• Piros színű display kijelzés
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C

• 1 kiegészítő opció VarioSpeed
• 5 mosogatási hőmérséklet
• Forgatógombos kezelés integrált „Start” gombbal
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• Vario kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
• Elektronikus nyomógombzár
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• ServoSchloss, könnyített ajtózáródás
• Elölről állítható hátsó készülékláb

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• Vario kosárrendszer
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 2 csészetartó rész a felső kosárban
• Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Evőeszköz tartó az alsó kosárban
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok •  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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SPI69T55EU SPI50E15EU

Kivitel Serie6 mosogatógép, 45 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Serie4 mosogatógép, 45 cm
Integrálható készülék – nemesacél

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• 10 terítékes mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A++
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 

0,75 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év,  

9 l/ciklus
• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

• 9 teríték mosogatására alkalmas
• Energiaosztály: A+
•  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 220 kWh/év, 

0,78 kWh/ciklus
•  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év,  

9 l/ciklus
• Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok és 
felszereltség

•  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

•  4 kiegészítő funkció: IntenzívZóna, VarioSpeedPlus, 
féltöltet mosogatási lehetőség, HigiéniaPlus

• duoPower karok a felső kosárban
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Tartozék tepsimosó fej
• EmotionLight
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

•  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

• 1 kiegészítő opció: VarioSpeed
• 5 mosogatási hőmérséklet
• Forgatógombos kezelés integrált „Start” gombbal
• duoPower karok a felső kosárban
• ActiveWater vízrendszer
• DosierAssistent, új mosogatószer adagoló
• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
• AquaSensor, Töltöttségszenzor
• Hőcserélő, Váltókar technika
• Regeneráló elektronika
• Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort  
és biztonság

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• VarioFlexPlus kosárrendszer
• VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
•  Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” 

rendszerrel
• 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
• Csészetartó a felső kosárban
• 4 lehajtható rész az alsó kosárban
• Csészetartó az alsó kosárban
• Talpas pohár tartó rendszer
• Gyermekzár

• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
• Időprogramozás 1-24 óra között
• Elektronikus maradékidő kijelzés percben
• Vario kosárrendszer
• Állítható magasságú felső kosár
• Csészetartó a felső kosárban
• 2 lehajtható rész az alsó kosárban
• Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
• AquaMix, üvegvédelmi rendszer
• Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
•  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak. 

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan 
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb 
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

• Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
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Hűtés és fagyasztás.
Ezentúl a legmodernebb technológia már a villanyszámlán is kézzelfogható, 
hiszen a Bosch rendkívül energiatakarékos beépíthető hűtőkészülékeivel nagyon 
könnyű villamos energiát megtakarítani. Ezen kívül a készülékek olyan meggyőző 
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel az ételek frissen tartása minden 
eddiginél tovább biztosítható.
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KIS87AF30 KIV87VS30

Kivitel Serie6 beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó,  
alsó fagyasztóval, lapos ajtópánt

Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó,  
alsó fagyasztóval, csúszó zsanér

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 226 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 272 l
• Nettó hűtőtér: 211 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 61 l
• Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 227 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 272 l
• Nettó hűtőtér: 209 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 63 l
• Zajszint: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

•  TouchControl vezérlés – Elektronikus hőmérséklet- 
szabályozás, pontos digitális kijelzés

• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
• Szuperhűtés
• Szuperfagyasztás
• LED világítás a hűtőtérben
• Holiday-mód
• Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, memória funkcióval

• Csúszó zsanér rögzítés technika
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
•  VitaControl – egyenletes hőmérséklet-eloszlás  

az intelligens technológiának köszönhetően
• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Szuperfagyasztás
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér •  5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), 
ebből 1 osztott rakodópolc, 1 kihúzható polc

• 6 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
•  HydroFresh fiók páratartalomszabályzással – Zöldségek 

és gyümölcsök frissentartása kétszer hosszabb ideig!

• Nettó hűtőtér: 209 l
•  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú,  

1 osztott
• 1 ajtórekesz, nagy méretű
• LED világítás
•  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó  

páratartalomszabályzással hullámos aljzattal

Fagyasztótér • LowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!
• 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
• Fagyasztási naptár

• Nettó ****-fagyasztótér: 63 l
• Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 26 óra
• 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
• Fagyasztási naptár

Műszaki adatok • Visszamelegedési idő: 26 óra
• Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
•  Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 

177,5 cm x 56 cm x 55 cm

• Visszamelegedési idő: 26 óra
• Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
•  Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 

177,5 cm x 56 cm x 55 cm

Beépíthető hűtőkészülékek
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KIV34X20 KUL15A65

Kivitel Serie2 beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó,  
alsó fagyasztóval, lapos ajtópánt

Serie6 aláépíthető hűtőszekrény

Energia- 
takarékosság és 
teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 280 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 274 l

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 140 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 125 l
• Nettó hűtőtér: 110 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 15 l
• Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

• Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

• Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• 1 kompresszor / 1 hűtőkör

Hűtőtér •  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú,  
1 osztott

• Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
•  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalom- 

szabályzással hullámos aljzattal
• 4 ajtórekesz, nagy méretű
• Belső világítás

•  2 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 1 állítható 
magasságú

• Kihúzható polc
•  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalom- 

szabályzással tetővel
• 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
• Palacktartó az extra mély ajtórekeszben

Fagyasztótér • 3 átlátszó fagyasztófiók
• Fagyasztási naptár

Műszaki adatok • Fagyasztókapacitás: 3.5 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 16 óra
•  Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 

177,5 x 56,2 x 55 cm

• Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 12 óra
•  Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység):  

82 x 60 x 55 cm
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Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:  
 Hétfő: 08.00 - 18.00
 Kedd: 09.00 - 17.00
 Szerda: 09.00 - 17.00
 Csütörtök:  09.00 - 17.00
 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463  
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):  
+36-30-921-2557

Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu

A szolgáltatás, melyben  
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője  
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
–  Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt

–  Az egész országot lefedő szervizhálózat

–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463                        www.bosch-home.com/hu

Keressen minket a Facebook-on:  
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag


